
 

JANUARI 

Schijnt de zon op Nieuwjaar, dan wordt het een goed appeljaar 

Zolang het vriest, valt er niet veel te doen in uw tuin. Aangezien de weersvoorspellingen er voor de komende dagen veel beter uitzien, kan dit snel 

veranderen. Er kan alleszins genoten worden van de vele kleuren in uw tuin, maar eveneens van lekkers uit de eigen tuinkas. Daarnaast kan er 

ook met het zaaien van een nieuwe reeks groenten gestart worden. 

De prachtige combinatie aan kleuren is te danken aan verschillende winterbloeiende planten zoals de winterjasmijn, de kerstroos, de hamamelis 

of toverhazelaar (foto 1), viooltjes (foto 2)... 

 

Zelf kunt u ook al beginnen met een aantal voorbereidingen. De compost kan al even gekeerd worden en de mest kunt u hier en daar verspreiden. 

Daar waar vroege zaaiteelten zullen staan, moet er niet al te veel mest komen. Vlak voordat er bijvoorbeeld komkommers en paprika's geplant 

zullen worden, is er nog tijd genoeg om nog wat compost toe te voegen. 

 

De grond in uw kas mag bewerkt worden, van zodra deze iets droger wordt. De kans bestaat dat er nu ook gezond lekkers in uw kweekkas 

aanwezig is. Om deze groenten te kunnen oogsten zonder al te veel schade aan de grond aan te richten, kunt u een brede houten plank leggen. 

Wanneer u op deze plank loopt, wordt de druk op de aarde verdeeld, wat veel minder gevolgen zal hebben. 

 

Gaat u van start met het voorbereiden van uw kas, dan is zeker en vast al belangrijk de bovenlaag van de aarde te verwijderen. Dit omdat deze 

laag vaak veel zouten, ziektes en onkruidzaden bevat. Daarnaast is het schoonmaken van het glas van uw kas of de folie van uw tunnel ook geen 

overbodige luxe. Het weinige licht dat in de korte winterdagen binnenkomt, is immers zeer belangrijk voor uw jonge plantjes. 

 

Het oogsten van verschillende wintergroenten is nog steeds mogelijk. Voorbeelden hiervan zijn spruitjes, prei, pastinaak, rapen, selderij en 

bepaalde koolsoorten. Vanaf 15 januari kunt u eveneens nieuwe groentjes planten en zaaien in uw (mini)kweekkas zoals radijzen, wortelen, 

spinazie, veldsla, erwten en prei. Houd wel steeds rekening met het feit dat we nog steeds met vriesweer te maken kunnen krijgen. De kas 

voorzien met noppenfolie kan dus nooit kwaad, zodat de temperatuur in uw kweekruimte niet te veel daalt. Daarnaast kunnen de kleine plantjes 

gestimuleerd worden door het aanbrengen van bodemverwarmingskabels of de plantkas kan volledig warm gehouden worden met een elektrische 

kachel. 

 

FEBRUARI 

Kasje voorbereiden voor het kweekseizoen 

Bijna uitgerust!  

De winter is toe aan zijn laatste maand slaap. De dagen worden langer. Alles in de tuin ontwaakt geleidelijk aan. Het lentegevoel sijpelt stilletjes 

aan binnen en 'de vroege vogels' onder de bloemen en planten laten zich van hun mooiste kant zien. 

Omdat het nog rustig is in de tuin, heeft u de tijd om de laatste voorbereidingen te doen aan de kas. Het uiteindelijke doel is de tuinkas in het 

voorjaar op een efficiënte manier gebruiken. U kunt bijvoorbeeld nu de laatste bladeren uit de kasgoten verwijderen.  

Als u een blokhut of andere houten constructies hebt, kijk die dan goed na. Voer de nodige herstellingen uit en geef het blokhutje een nieuw laagje 

verf. 

 

In februari is het gras nog heel gevoelig. Probeer dus om er zo weinig mogelijk op te lopen zodat u het niet nodeloos beschadigt. Ziet u slechte 

plekken op het grasveld, dan raden we u aan om tot in maart te wachten om deze te herstellen. Als er veel mos in uw gazon zit, mag u er wel kalk 

instrooien zodat de bodem gezonder wordt. 

 

Als het niet meer vriest, begint u met het snoeien van bomen en planten. Snoeien van rozen doet u best maar in de maand maart. Profiteer ook 

van de mogelijkheid die zich voordoet om onkruid te wieden, want in februari kunt u heel gemakkelijk onkruid verwijderen. Brandnetels, 

veldkers, boterbloem zijn maar enkele voorbeelden van het mogelijke onkruid waarmee je tuin te kampen kan krijgen. 

 

Wat is er leuker dan het gehele jaar door wat kleur in de tuin te hebben? Twijfel dus niet om eens enkele wintergroene struiken of bladhoudende 

bomen in de tuin te planten. Ligustur, taxus, buxus en lonicerahaagjes zorgen voor de opgewekte groene sfeer waar we zo naar verlangen. 

 

http://www.acd-kassen.nl/nl-8634-4778-5800-noppenfolie-om-tuinkas-te-isoleren.html
http://www.acd-kassen.nl/nl-8634-4778-5799-bodemverwarmingskabels-voor-kas.html
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Februari is het ideale moment om klimplanten op te binden.  

U waakt er ook best voor dat de planten nog de nodige bescherming hebben tegen de vorst. In februari is een stevige winterprik immers nooit ver 

weg. De beschermhoezen die ACD kassen verkoopt, zijn hiervoor ideaal. Ga er echter niet van uit dat februari er enkel is om de planten te 

beschermen. Het kweken van groenten en planten is zeker al mogelijk. En daar draait het uiteindelijk toch allemaal om. Wie wil 

beginnen zaaien in de kas kan dat zeker en vast al doen. De eerste groenten kunnen gekweekt worden in een warme kweekkas. U kunt al 

kervel, spinazie, tuinkers, wortelen en nog zo veel meer zaaien en de eerste helft van februari is ideaal om zomerprei te zaaien. De prei kan 

geoogst worden in juli-augustus. Ook lentesla, witte spitskool en knolselder kunnen in februari ingezaaid worden. Er moet wel rekening gehouden 

worden met de weersomstandigheden. We raden u aan om deze groenten in te zaaien in een vorstvrije kas. Als het vriest in februari, dan 

kan noppenfolie of een verwarming voor de kas zeker hulp bieden. Warme, zonnige dagen zijn wel zeldzaam in februari, maar als het eens een 

dag warm en zonnig is, dan raden we u aan om de ramen van de tuinkas enkele uren open te zetten.  

 

MAART 

Tuinkriebels 

Eindelijk is hij daar, de eerste lentemaand. De tuin kan nu werkelijk tot leven komen na een lange, grijze winter. Reeds enkele weken kijken we 

uit naar de lente en de eerste tuinkriebels steken de kop op. 

In het laatste weekend van maart gaan we over van wintertijd op zomertijd, dus de klok wordt op 28 maart een uur vooruit geplaatst. Iedereen is 

ook meer opgewekt door het langer worden van de dagen. Daarenboven kunt u dus een uur langer in de tuin werken. Het weer durft wel nog 

eens een spelbreker te zijn. Profiteer daarom optimaal van goed weer en ga door met het klaarmaken van zaailingen voor de moestuin. We raden 

u aan om de bescherming van vorstgevoelige planten nog even te laten liggen want, maartse grillen zijn immers nooit ver weg. 

Maart - in de kas 

Hou het glas van de kas schoon om zaailingen zoveel mogelijk licht te geven. Hoe schoner het glas, hoe steviger de zaailingen worden. Bij mooi 

weer kunt u de kas gerust al gaan ventileren. Aangezien planten beter groeien bij een constante temperatuur is ventilatie een belangrijk 

hulpmiddel. Er bestaan talrijke typen automatische raamopeners. Deze kunnen worden ingesteld om bij een bepaalde temperatuur de ramen te 

openen en ze opnieuw te sluiten als de temperatuur zakt zodat er altijd een evenwicht is en het nooit te warm of te koud is in de kas. 

Planten hebben nu regelmatig water en voedsel nodig. In maart zijn de meeste planten actief aan het groeien en dus moet u blijven gieten en 

bemesten. Op warme, zonnige dagen moet er wellicht verschillende keren water gegeven worden omdat de temperatuur hoog oploopt in de kas. 

Planten die al een paar maanden in dezelfde pot staan, hebben nu regelmatig voedsel nodig omdat het reservevoedsel uit de potgrond nu 

grotendeels opgebruikt is. 

Veel mensen vragen zich af wat het best kan gezaaid worden in maart. De groente die heel vaak terugkomt, is de tomaat. U zaait deze best vanaf 

midden maart. De eerste worteltjes kunt nu ook kweken in de hobbykas. Radijsjes kunt u nog altijd zaaien en de eerste aardappelen kunt u gaan 

poten. We raden aan om te kiezen voor een vroege aardappelsoort die goed gedijd in vochtige periodes. 

 

Maart - zaaien in de tuin 

Het is beter te wachten met zaaien van groenten tot dat de grond voldoende is opgewarmd. De grond zal sneller opwarmen door een plastiek 

tunnel boven het zaaibed te plaatsen.  

Er zijn in maart al een heleboel groenten die u kunt gaan zaaien in de tuin zoals erwten, sjalotten, ajuinen, spinazie, komkommers, sla, wortels, 

pastinaken, radijsjes, prei, paprika, aubergine, tomaten,... Leg boven het zaaibed een vliesdoekter bescherming van de ergste kou.  

 

In de tuin 

Ook het onkruid begint terug goed te groeien. Haal het onkruid weg wanneer u kunt en laat het niet groeien tot het zich uitzaait. Met een hak of 

met een schoffel kunt u al snel hele oppervlaktes onkruidvrij maken. Het beste resultaat wordt verkregen op een droge, zonnige dag, want dan 

blijft het onkruid op de grond liggen en droogt het uit. 

Vorige maand kon u lezen dat we het beter vonden om nog wat te wachten met het snoeien van rozen. Nu is het ideale moment aangebroken. 

Wees niet bang om rozen flink in te korten, want deze bloemen groeien geweldig. Rozen reageren op stevige snoei door sterke scheuten te 

produceren en prachtige bloemen. 

In maart kunt u last hebben van allerlei plagen en ziekten in uw tuin, maar dit kan vooral een probleem worden in de kas. Hiervoor bestaat een 

uitstekende oplossing, namelijk Biologische bestrijding. Dit betekent het inzetten van vijanden van de plaagdieren. Vooral de slakkenvallen van 

ACD bewijzen nu hun nut. 

In maart begint het gras weer stilletjes aan te groeien en dus begint het te kriebelen om opnieuw de grasmaaier boven te halen. Kijk nu de 

grasmaaier na als dit nog niet gebeurd is. U mag het gras al regelmatig maaien om het in een goede staat te houden. Een gazon blijft veel 

gezonder en groener als het gras zo hoog mogelijk afgemaaid wordt. Het mogelijke mos en dood gras die zich in uw tuin bevindt, harkt u uit. Als u 

beschikt over een vijver, dan mogen de netten eraf en worden de laatste blaadjes uit de vijver verwijderd. Ook de vissen mogen terug gevoerd 

worden. 
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APRIL 

Wat doe je tijdens de maand april in de kas? 

Als echte tuinier ben je in april al volop aan het werk in de moestuin. We overlopen enkele kweektips voor de maand april:  

Bescherm de planten in de kas tegen slakken. Door de regen in het voorjaar en de toenemende warmte neemt het aantal slakken snel 

toe. Slakken kun je goed bestrijden met de ACD slakkenval en bier. 

Let altijd op de temperatuur in de kas. De kas moet ook tijdig belucht worden. Zorg dus voor automatische raamopeners die het werk voor jou 

uitvoeren. 's Nachts verluchten is in april nog niet nodig.  

Een deur die openstaat in combinatie met open dakramen zorgt voor een ideale beluchting, want er wordt een schoorsteeneffect gecreëerd. 

Warme lucht stijgt en kan ontsnappen via de dakramen en dat terwijl er frisse lucht binnenkomt via de deur.  

Geef de plantjes regelmatig water, dat is belangrijk voor een gezonde groei. Het beste tijdstip om water te geven is ’s morgens vroeg of 's avonds 

na het eten. Maak gebruik van een handig sproeisysteem in de tuinkas zoals een waterdruppelkit of een beregeningssysteem met timer. Wil je het 

budgetvriendelijk houden? Gebruik dan regenwater die je hebt opgevangen in een regenton. 

Wat kan je zaaien in een kas in april? 

Sla, tomaat, aardbeien, bloemkool, komkommers, meloenen, venkel, andijvie, bonen, selder, pompoen, courgette, suikermaïs, ... 

De meeste kruiden kunnen vanaf nu buiten gezaaid worden. Bescherm de kruiden wel af tegen mogelijke nachtvorst. Als je 

de tuinkruiden zaait in de kas, zul je al vlug kunnen genieten van een kruidige keuken.  

 

Als beginnende kweker kan je best zoveel mogelijk verschillende soorten uitproberen. Na enkele jaren ken je de kneepjes van het vak en kan je 

de teelt meer toespitsen op grote hoeveelheden. 

 

 

MEI 

In mei ben je volop aan het kweken in de kas of moestuin 

In de moestuin en hobbykas is het voor elke tuinier behoorlijk druk. Vergeet echter niet te genieten van de mooie maand mei! Jouw tuin komt in 

deze periode volledig tot zijn recht. We geven je zoals elke maand enkele kweektips. 

Bestrijden, onkruid wieden en uitdunnen 

Een moestuin vraagt veel onderhoud. Dus regelmatig onkruid wieden is geen overbodig werk. Groentjes die op rijen gezaaid zijn, kun je nu 

uitdunnen. Uitgedunde wortelen en uien laat je niet rondslingeren, want dat kan de wortel- of uienvlieg aantrekken. 

Bij aardbeienplanten verwijder je de uitlopers. Op het einde van de bloeiperiode leg je stro onder de vruchten en tussen de planten. De 

aardbeien blijven zo proper, ze kunnen niet rotten of verbranden. 

 

Met een hak kan je de vroege aardappels en erwten aanaarden. Haal de aarde tussen de rijen weg en leg die tegen de planten. Een tweede keer 

aanaarden binnen een tweetal weken. 

 

Voor een goede groei hebben jouw planten nood aan voldoende water. Daarnaast gebruik je best zo weinig mogelijk pesticiden en 

bestrijdingsmiddelen. Zelfs als er plagen of ziekten uitbreken, kunt u eerst alternatieven uitproberen. Wortelen dek je bijvoorbeeld af 

met vliesdoek om ze te beschermen tegen de wortelvlieg. Tips om slakken te bestrijden vind je in de kweektip van april. 

 

Zaaien en planten in de tuinkas 

Dankzij een kas ben je minder afhankelijk van het klimaat, dus je kunt kweken en oogsten ondanks slecht weer, te veel wind, ...: 

-  geen invloed van te veel of te weinig regen, je heeft gewoon voldoende water 
-  temperatuur is gemakkelijk te regelen 
-  de wind kan geen planten kapot maken 
-  bij te veel zonneschijn of op te warme dagen kun je een schaduwdoek gebruiken 
Op warme dagen is een goede beluchting noodzakelijk. Hou daar rekening mee! 
In mei kun je de volgende soorten zaaien in de kas:  
wortelen, witlof, sla, radijs, komkommer, meloen, ...  
Bij het planten van tomatenplanten plaats je best meteen steunmateriaal zoals tomatenspiralen. 
 
Zonnebloemen zaai je van eind april tot eind mei. Je legt telkens drie zaadjes dicht bij elkaar in putjes. Tussen elk putje laat je een tiental 
centimeter afstand. Bij het opkomen, laat je de beste plantjes doorgroeien. Zaai wat kleurrijke éénjarige bloemen in je moestuin of serre. Dat 
zorgt voor een leuk kleurenpalet. 
 
 

http://www.acd-kassen.nl/nl-9539-5371-5862-insecten-milieuvriendelijke-slakkenval.html
http://www.acd-kassen.nl/nl-9526-5364-5807-extra-deurraam-extra-deur-en-dakraam-om-kas-te-beluchten.html
http://www.acd-kassen.nl/nl-8635-4779-5858-water-druppelkit.html
http://www.acd-kassen.nl/nl-8635-4779-5810-water-irrigatieysteem-met-timer-voor-kas.html
http://www.acd-kassen.nl/nl-8635-4779-9392-water-regenton-zwart-210l-met-voet-inclusief-deksel-en-kraantje.html
http://www.acd-kassen.nl/nl-8616-4760-5899-de-kas-in-april.html
http://www.acd-kassen.nl/nl-8636-4780-5900-tomatenspiralen-en-tomatenhaken-om-lekkere-tomaten-te-kweken.html


 

JUNI 

Klusjes voor moestuin en tuinkas tijdens de maand juni 

In juni staat heel wat op het menu. De uitdrukking mag je zelfs letterlijk nemen, want we kunnen de eerste zelfgekweekte groentesoorten oogsten. 

Moestuin en tuinkas vragen vooral verzorging en onderhoud. Nachtvorst komt nu niet meer voor. 

Onderhoud kas en moestuin 

Niemand verbiedt je om het onkruid te wieden. Integendeel jouw planten en bloemen zijn er dankbaar voor. Als er veel onkruid groeit in de kas of 

moestuin, dan is de kans groot dat insectenlarven de gewassen aantasten. De grond mag je wat losmaken en verwijder uitgebloeide bloemen. 

Planten hebben nu behoefte aan extra voedingsstoffen. Geef dus voldoende bemesting! Bij droog moet je de planten ook zeker voorzien van 

voldoende water. Kasplanten hebben bescherming nodig tegen te grote warmte. Gebruik hiervoor een schaduwdoek. De kas moet bovendien 

voldoende beluchting krijgen. Slakken kun je het best blijven bestrijden met de slakkenval van ACD. Dagelijks moeten planten gecontroleerd 

worden op schimmels, vliegjes en andere ziektes. Onderneem onmiddellijk actie als je ongedierte of schimmels opmerkt. 

 

Wat zaaien en planten? 

Planten doe je het best tegen het vallen van de avond en bij voorkeur als het vochtig en betrokken weer is. Het klimaat is te beïnvloeden dankzij 

het gebruik van een kweekkas, tunnelkas, broeibak, vliesdoek, ... 

 

De volgende groenten mogen nu buiten gezaaid en geplant worden: wortelen, sla, witlof, rode biet, kool, erwten, boontjes, knolrapen, pompoenen, 

courgettes, suikermaïs, radijs, selder, prei, tomaten, ... Groenten die op rijen gezaaid zijn, mag je uitdunnen. 

 

Courgettes mag je zaaien tot eind juni. Dan heb je in augustus en september een jong en krachtig gewas. Bestuiving en bevruchting is een 

belangrlijk aandachtspunt bij het begin van de teelt. Pompoenen die kleine vruchten dragen, kunnen ook nog geplant worden. 

 

Tomaten kweken in open lucht vraagt een goede zomer. Tomatenteelt in openlucht is niet gemakkelijk door de aardappelplaag. Het is altijd een 

riskante zaak. Tomaten in een glazen kas moeten niet preventief behandeld worden tegen de aardappelplaag, want de bladeren blijven altijd 

droog omdat er geen regen aan de planten kan. Stel dat er (ondanks de minieme kans) toch symptomen van de aardappelplaag verschijnen, heb 

je nog tijd genoeg om in te grijpen. Het is daarom uitermate aan te raden om een bescherming te planten boven de buitentomaten. 

Een tomatenkas is ideaal om de planten te beschermen tegen regen. Tomaten in de kas en buitentomaten moet je blijven dieven en aanbinden. 

 

Duiven, fazanten en andere vogels zijn verkikkerd op net geplanten koolplantjes. Hou er rekening mee en bescherm de jonge plantjes tegen de 

dieven. Je kunt hiervoor vliesdoek of tunnelkassen gebruiken. Vliesdoek is niet enkel nuttig tegen insecten. Het biedt ook bescherming tegen 

koude, stuifzand, slagregen en storm. Plotse en grote temperatuurverschillen kan je reduceren met behulp van een vliesdoek. 

 

Paprika's voelen zich uitstekend in een warme bodem. Geef niet te veel water aan de paprikaplanten. Leid per paprikaplant het best 1 à 2 

stengels langs een touw. Zijscheuten mag je toppen na het tweede blad. Hou ook de druivelaar in het oog. Pas trosdunning toe bij kasdruiven en 

buitendruiven. Zo krijg je grotere druiven. 

 

Oogsten in moestuin en kas 

Plukrijpe groenten en kruiden kunnen geoogst worden. Zonder twijfel heb je heel wat erwten, kroppen sla, radijsjes, asperges, tuinkers, spinazie, 

peterselie, mosterdsoorten, ... Buren en familie zullen graag meesmullen van al het gezond lekkers! 

 

Spinazie mag je regelmatig plukken, want dat stimuleert de groei. Te grote en gele bladeren moet je verwijderen.  

Hoogstwaarschijnlijk zijn de aardbeien klaar om te oogsten. Pluk de vruchten met het kroontje, want dan blijven ze langer vers. Bovendien 

voorkomt dit schimmels op planten. Daarna mag je uitlopers bij de aardbeien verwijderen zodat ze in bloempotjes opgekweekt kunnen worden. 

Eenmaal de wortels onderaan door het potje groeien, mag je een nieuw aardbeiperceel beplanten. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.acd-kassen.nl/nl-8631-4775-5804-schaduwdoeken-tegen-fel-zonlicht.html
http://www.acd-kassen.nl/nl-8636-4780-5862-milieuvriendelijke-slakkenval.html
http://www.acd-kassen.nl/nl-8610-4754-5769-tomatenkas-premiere-154-m-instapmodel.html


 

JULI 

Jij gaat met vakantie, maar jouw planten niet... 

De vakantieperiode komt er opnieuw aan. Iedereen heeft zin om op vakante te gaan maar wat doe je met jouw kasplanten en moestuin? Hopelijk 

kan je aan buren, vrienden of familie vragen om dagelijks de planten te verzorgen. De vakantievreugde zou bij thuiskomst abrupt eindigen als je 

merkt dat alle planten verdord zijn en er niets meer te oogsten valt in de kas of moestuin. ACD biedt enkele producten aan voor in de hobbykas of 

moestuin zodat je zorgeloos op vakantie kan vertrekken. 

Ventilatie 

Het gebruik van automatische raamopeners laat je toe om de tuinkas optimaal te beluchten zelfs als je niet thuis bent. Als het weer plots 

verandert, hoef je geen schrik te hebben. Een automatische raamopener voor je dakraam reageert heel gevoelig op temperatuurschommelingen 

en zet uit en krimpt in naargelang het weer. 

 

Geef gemakkelijker water aan de planten 

Regenwater is een geschenk uit de hemel waarmee je volledig gratis je planten water kan geven. Gebruik één of meer regentonnen om het water 

op te vangen. Wij raden aan een regenton van minimaal 200 liter te plaatsen. 

 

Automatisch water geven aan je planten in de kas of moestuin via het betaalbare irrigatiesysteem? Dankzij het ACD irrigatiesysteem met timer 

bespaar je veel tijd en water. Automatische druppelsystemen zijn niet duur en heel gemakkelijk te installeren. 

 

Een druppelkit zorgt ervoor dat planten druppelsgewijs water krijgen en ze kunnen 24 uur lang naar behoefte absorberen. De watertoevoer kan 

individueel geregeld worden via 6 verstelbare druppelaars. 

 

Zorg voor schaduw 

Het gebruik van een schaduwdoek heeft heel wat voordelen: oververhitting in de tuinkas tegengaan, planten beschermen tegen verbranding en 

verkleuring, uitdroging van planten vermijden,... 

 

Denk eraan om de verzorger van je planten op de hoogte te brengen over de eisen van de verschillende planten in jouw kas of moestuin! 

Tomatenplanten hebben nu eenmaal andere behoeftes dan slaplantjes of aardbeienplanten... 

 

Enkele tips voor je vertrek op reis 

-  Verwijder alle uitgebloeide bloemen 
-  Kijk de groente- en fruittuin goed na op ongedierte en onkruid 
-  Alle groenten en fruit die bijna of helemaal rijp zijn, moet je verwijderen zodat ze niet rotten 
-  Een laag afgemaaid gras of compost vermindert de verdamping van water uit de grond en de groei van onkruid 

 

 

AUGUSTUS 

Zaaien en oogsten in augustus 

Oogsten, oogsten, oogsten... 

Juli is oogstmaand, maar ook in augustus is er werk aan de winkel. De plukrijpe groenten zoals tomaten, pepers, komkommers, courgettes en 

peulvruchten mag je oogsten. Komkommers en courgettes oogst je het best als ze nog jong en mals zijn. Dikkere en oudere vruchten hebben een 

grovere structuur en zijn eigenlijk minder lekker. Als je de vruchten regelmatig afsnijdt, zullen de planten steeds weer nieuwe bloemen en vruchten 

dragen. 

Ook in augustus kan je nog zaaien 

De zomer is enkele maanden bezig. Wellicht heb je al kunnen genieten van eigen gekweekte tomaten en aardbeien. Toch kan je in augustus ook 

nog gewassen zaaien. Vooral koolgewassen zoals chinese kool of veldsla mogen gezaaid worden eind augustus of begin september. 
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Voorkom slakken en schimmel 

In augustus worden de nachten langer en zijn er in de ochtend langere dauwperioden. Deze omstandigheden brengen heel wat ongewenste 

ongemakken met zich mee. In een vochtige omgeving ontstaat schimmel. Daarom is het belangrijk om je tuinkas goed te verluchten. De bruine 

schimmel die vaak de stam van een plant aantast, is te bestrijden door de tuinkas droog te houden. 

Een tuinkas droog houden doe je met een goede ventilator. Tegen het einde van de maand augustus sluit je 's avonds best de deuren en 

de beluchtingsramen van de tuinkas om de warmte binnen te houden. De volgende morgen doe je ze dan opnieuw open. Je kunt ook 

gebruikmaken van een automatische raamopener. 

Ook slakken kunnen een echte plaag vormen bij vochtig weer. Zodra slakken of slakkenschade zichtbaar worden en de weersomstandigheden 

gunstig blijven voor slakken, is het zinvol om de slakken te bestrijden. Slakkenbestrijding is eenvoudig dankzij de ACD slakkenval. 

De slakkenval vul je met bier, want de slakken raken verward door de sterke biergeur. Daardoor vinden ze de de uitgang niet meer. 

 

Weldra kan je de eerste paprika's, pepers, tomaten, komkommers en augurken oogsten. Daarnaast heb je ook nog steeds een grote oogst van 

sla, radijsjes, spinazie, tuinkers, mosterd, peterselie en sperzieboontjes. Bloemkool, broccoli, erwten en kervel zijn zo goed als oogstklaar. 

 

Eet smakelijk en geniet van de vakantie! 

 

SEPTEMBER 

September is de maand om de oogst binnen te halen 

Is 't met september heerlijk weer, de herfst zal mooi zijn evenzeer! 

Met een beetje geluk, kunnen we nog van een rustige en gezellige septembermaand genieten. Dit zal ook de groei en bloei in onze tuinkas ten 

goede komen. Er kan immers nog gestart worden met het zaaien van nieuwe groenten en kruiden, zoals kropsla en citroenmelisse. Aan de 

andere kant is het belangrijk te weten dat niet enkel de temperatuur belangrijk is, maar ook het aantal uren daglicht. Deze nemen af, wat de 

mogelijkheden tot het zaaien of planten toch wat verminderd. 

Zowel als ervaren hobbytuinder of als beginnende tuinier verschaft u zich wel eens van interessante tips over het oogsten en zaaien van planten 

en kruiden. ACD bundelde speciaal voor u een aantal interessante weetjes, zodat het kweken in één van onze kassen er alleen maar leuker kan 

door worden. 

 

Zaaien 

In de negende maand van het jaar kunt u nog steeds kropsla kweken in uw tuinkas, eventueel met de hulp van een elektrische kachel van ACD. 

De zaadjes kiemen namelijk pas bij een temperatuur van 10°C. Het zaaien kan onmiddellijk in uw plantenkas gebeuren, indien het warm genoeg 

is, of de zaden kunnen eerst in een mini-kas geplant worden. Nadien kunt u de slaplantjes in volle grond zetten en zult u deze ook moeten 

verspenen met een onderlinge afstand van 25 centimeter. De bladgroenten spinazie en veldsla kunt u ook zeer gemakkelijk zaaien, omdat die 

beiden niet gevoelig zijn aan koude. Voor spinazie start u hier het beste midden september mee. 

 

Een goed bewaterde bodem is interessant voor het kweken van knoflook en de kruidachtige plant, peterselie. Knoflook, trouwens een bolgewas, 

houdt totaal niet van bodems waar eerder nog geen planten groeiden. Hetzelfde geldt voor ietwat specialere bolgewassen zoals oerprei en 

olifantenlook. Peterselie vraagt geen speciale bewerkingen, maar voor het zaaien, wacht u wel beter tot midden september. 

 

Verder zal het deze maand ook wel nog lukken diverse kolen te planten zoals bloemkool, broccoli en boerenkool. Belangrijk hierbij is de kolen te 

planten in een voedselrijke grond en ze bij de start van de teelt voldoende te bewateren. 

 

Van rabarber kunt u overheerlijke jam maken, deze groente kan ook nu nog geplant of verplant worden. Er wordt wel aangeraden een onderlinge 

afstand van één meter te behouden. 

 

U hebt ze in het roze, zwart en wit... Rammenas, een wortel in verdikte versie die u begin september kunt planten. Wordt er in rijen gezaaid, dan 

dient u deze wel steeds uit te dunnen. Radijsjes kunt u mits enige bescherming zelfs de hele winter lang oogsten. Een belangrijke voorwaarde is 

wel dat u tijdens de kiemperiode aan een temperatuur van 18°C raakt. Terug heel wat soorten en dus een groot aanbod aan variëteiten. 

Betreffende kruiden, zijn er zeker ook een aantal mogelijkheden. Kervel kunt u bijvoorbeeld midden september planten. Deze plant heeft wel 

steeds nood aan een vochtige grond. Tegen warmte kan kervel totaal niet. Indien er toch zon schijnt in de kas, raden wij u aan met 

een schaduwdoek te werken. Chinese bieslook is een aromatische plant waarvan zowel de bladeren als de bloemen eetbaar zijn. De smaak leunt 

het dichtst aan bij die van knoflook. Dit kruid houdt van zon en van een lichte grond die 's zomers fris is. Daarnaast is ook citroenmelisse prima in 

deze maand te planten. Dit kruid verspreidt bij verwerking steeds een sterke citroenachtige geur. Ook dit plantje houdt van een lichte grond, die 

goed gedraineerd wordt. Verder is een lichte schaduw ook aan te raden.  
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Tijdens de eerste helft van september is het nog perfect mogelijk aardbeien te kweken. Bij de andere aardbeiplanten neemt u het best de uitlopers 

weg. 

 

Deze herfstmaand is niet enkel interessant voor tal van groenten en kruiden, maar ook voor het aanplanten van 

voorjaarsbloeiende bloembollen zoals narcissen, krokussen en tulpen. Hiermee start u wel best op het einde van de maand. Een interessant 

weetje hierbij is dat u de bol diep genoeg in de grond moet stoppen. Er moeten als het ware nog twee andere bollen boven de geplante bol gezet 

kunnen worden. Deze diepte zorgt ervoor dat de bolvoet goed in contact komt met de bodem, waardoor deze in de winter ook nog nieuwe wortels 

kan vormen. 

 

Kuipplanten hebben ook veel aandacht nodig, want zolang de planten in de bloembakken nog volop bloeien, moet u ze bijna dagelijks van water 

voorzien. Volwassen planten die bloeien hebben eveneens een wekelijkse portie voedsel nodig. 

 

Het planten van stekjes gaat als volgt in zijn werk. U neemt stekjes van de niet winterharde kuipplanten. Kopstekken zijn de gemakkelijkste 

stekken. Van elk takje verwijdert u de bovenste 10 cm en snijdt u ook de onderste 7 cm af. Eventuele bloem(knoppen) worden ook best 

verwijderd. Deze lopen anders weg met de energie die nodig is voor de wortelvorming. U vult een ACD propagator (hoog of laag) met stekgrond of 

met een mengsel van potgrond met scherp zand. U steekt de stekjes tot aan hun onderste bladeren in de grond en bewatert deze voldoende. Om 

voldoende warmte en een optimaal vochtgehalte te creëren, met ander woorden een constant klimaat, kunnen de zaaikistjes voorzien worden van 

een deksel zodat u een echte mini-kas hebt. Afhankelijk van de soort zullen de stekjes na enkele weken nieuwe wortels hebben gevormd. 

 

Oogsten 

In september is er vanalles te doen in uw moestuin. In deze maand kunt u immers het resultaat van verschillende maanden werk aanschouwen. 

Dit betekent automatisch opnieuw handenvol werk, want de volledige oogst moet nu verwerkt, ingevroren of verkocht worden. U zou zich als het 

ware in tweeën moeten splitsen om alles in één dag gedaan te krijgen. 

 

September is de maand waarin u tomaten, radijzen, komkommers, zomerwortelen, paprika's, rode bieten, kropsla, spinazie, ui, courgettes, 

spitskool en pepers kunt oogsten. Boontjes kunt u tevens plukken. Bij stokbonen haalt u na het oogsten best het steunmateriaal weg en behoudt 

u de bonen op een droge plaats. 

 

Met het uitgraven van het witloof kunt u evenzeer starten. Haal de wortels uit de grond en laat ze samen met het loof zowat een week liggen. 

Deze rustperiode is van groot belang wilt u stevige en vaste witloofkroppen krijgen. Daarna verwijdert u het loof tot zowat 2cm van de wortels en 

dan kan het inkuilen beginnen. 

 

De rabarber is nog maar net gezaaid of de vlierbessen zijn al rijp. Ook hiervan is zoete siroop of jam te maken. Belangrijk hierbij is wel dat u 

enkel de donkergekleurde bessen plukt. Het voorzien van een gaas zal zeker ook zijn nut hebben, want niet enkel u, maar ook vogels zijn 

verlekkerd op deze vruchten. 

 

Van een aantal kruiden kunt u eveneens genieten. Dille heeft blaadjes die smaken naar anijs, deze kunt u goed verwerken in allerlei 

visgerechten. Ook de zaden hebben een zeer pittige, maar toch frisse smaak. In september zijn het deze zaden die u kunt oogsten. Van bieslook 

zijn er veel verschillende varianten die dan nog eens sterk op elkaar lijken. Aan te bevelen zijn de "welsh onion" (grof) en de "extra fijn bieslook" 

(fijn). Het oogsten van dit kruid loopt van april tot november. Dan is er nog basilicum die u van juli tot oktober kunt oogsten. De rijke pittige smaak 

van dit kruid past perfect bij andere kruiden zoals knoflook. Ze kan dan ook in tal van bereidingen gebruikt worden, maar wel met mate. Eveneens 

de zaden van de korianderplant kunt u in deze maand oogsten. Alle delen van de korianderplant kunt u eten. Er is wel een groot verschil in de 

smaak van zaden en het verse blad. De zaden worden volledig gebruikt of in poedervorm. Koriander in poedervorm, ook wel gekend onder de 

naam "ketoembar". Ketoembar is een onderdeel van onder andere kerriepoeder, speculaaskruiden en inmaakkruiden (de hele zaden). 

 

Weetjes 

-  Lege percelen kunt u eind september best bezaaien met groenbemesters of u kunt ze ook van een laag stalmest voorzien. 
-  Om de druiven sneller te laten rijpen en zoeter te laten worden kunnen de bladeren rond de druiventrossen verwijderd worden. Zieke bessen 
neemt u best zo snel mogelijk weg. Een drogere omgeving en voldoende lichtinval hebben nu ook een ideale invloed op het suikergehalte, 
vandaar dat u ze ook best iets minder water geeft. 
-  Daalt de temperatuur onder de 15°C, dan rijpen tomaten niet meer goed. Begin september kunt u het rijpingsproces wel nog wat stimuleren door 
de bladeren die voor de groenten hangen, weg te knippen. Daarna zult u ze toch zo snel mogelijk moeten plukken of eventueel kunt u nog 
eventjes gebruik maken van één van onze elektrische kachels. 

-  Krijgen we een natte septembermaand, dan kunnen slakken voor heel wat schade zorgen. Deze dienen dan snel en efficiënt bestreden te 

worden. De slakkenval van ACD kan u helpen dit probleem op een milieuvriendelijke manier aan te pakken. 
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OKTOBER 

Geniet nog snel van een lekkere oogst! 

Blinkt oktober in zonnegoud, de winter volgt snel en koud. 

De maand oktober is goed van start gegaan. We hebben reeds kunnen genieten van een aantal zonnige dagen, wat het des te aangenamer 

maakt in de gezonde buitenlucht te vertoeven. 

Volgens het spreekwoord betekent een zonnige oktober dat er een strenge winter volgt. Hoogtijd dus om nog snel een aantal zaken op orde te 

stellen. Verder is het nog steeds mogelijk de ACD-plantenkas nuttig te gebruiken. Enkele tips en ideeën vind je hieronder terug. 

 

Zaaien en planten 

In deze maand is het ideaal om bladverliezende bomen en struiken te planten of verplanten. Voor het verplanten wacht je best tot alle bladeren 

gevallen zijn, zodat er geen vocht meer via de bladeren verdampt. Wanneer je een plant op een andere plaats zet moet deze eveneens nieuwe 

haarwortels aanmaken, wat in oktober zeker nog moet lukken. In het plantgat mag je nooit compost of mest verwerken, want dit zorgt voor 

verrotting van de wortels. Wat wel gebruikt kan worden is bodemverbeteraar ter stimulatie van de wortelgroei. 

 

Vroegbloeiende bloembollen zoals tulpen, narcissen, lelies, krokussen... kunnen nu ook nog geplant worden. Zorg ervoor dat er bij het planten 

van de bol nog plaats zou zijn om twee bollen boven te plaatsen. De bolvoet moet goed in contact blijven met de bodem, want het is de bedoeling 

dat de bol nog wortels kan aanmaken vooraleer de winter echt van start gaat. 

 

Bloembollen zoals dahlia's, gladiolen, tigridia's, eucomis... zijn niet vorstbestendig. Daarom haal je ze best voor de eerste vorst uit de grond. Laat 

ze dan goed opdrogen om ze daarna op een donkere plaats op te bergen. Van dahlia's snijd je eerst de stengels af op 10 cm boven de grond, 

daarna kan je ze rooien. Alle aarde die nog aan de bollen hangt, verwijder je ook best eerst, daarna kunnen ze bewaard worden in een bakje met 

houtkrullen. De bollen en bakjes plaats je steeds op een donkere vorstvrije plaats. Het is nooit overbodig de knollen even na te zien op rotting of 

schimmels. 

 

De tuinkas kan ook nog gebruikt worden voor het zaaien van groenten zoals winterspinazie, winterpostelein en veldsla. Daar er geen exacte 

datum op de eerste winterprik staat, is het moeilijk af te leiden of de groei van deze planten nog volledig zal kunnen plaatsvinden. Wegens meer 

kans op uitval gebruik je voor de winterteelt wel sowieso wat meer zaad. 

 

Winterpostelein verkiest zandige gronden, wat zo zijn voordelen heeft in tuinen met een goede grond. Zo zal de plant niet snel als onkruid 

woekeren. Deze eenjarige plant heeft wel behoefte aan een constant vochtige grond en aan een zuurgraad tussen 6,1 en 7,8. 

 

Oogsten 

In de vorige maanden zijn er wellicht verschillende groenten gezaaid in de ACD-kas. Vele van deze groenten kunnen nu geoogst worden en zal je 

naar hartenlust in de keuken kunnen verwerken. 

 

Hier gaat het dan om groenten zoals venkel, bietjes, bloemkool, andijvie, broccoli, erwten, uien, wortelen, knolselderij, spinazie en knolraap. 

 

Tot half oktober kan je ook nog maïs en tomatenplanten oogsten. 

 

Weetjes 

-  De gele bladeren die verschijnen aan de bloemkolen, winterbroccoli, spruitkolen... verwijder je best zo snel mogelijk. 
-  De groenbemesters kan je nu ook gebruiken. 
-  Je kunt reeds een aantal witloofwortels om zelf wat witloof te forceren. 
-  De notelaars verliezen hun noten, het ideale moment om ook deze wat bij te snoeien. 

 

 

 

NOVEMBER 

In november wordt de laatste oogst binnengehaald en de kas voor een volgend seizoen 
klaargemaakt 



 

De laatste groentjes 

Het kweekseizoen loopt dan wel op zijn einde, met een beetje geluk kan je nu nog steeds genieten van lekker sappige aardbeien. Daarnaast zul je 

ook creatief te werk kunnen gaan bij de voorbereiding van warme maaltijden. Tal van groenten kunnen nu nog steeds gesmaakt worden zoals 

aardpeer, winterajuin, asperge, boerenkool, knoflook, koolraap, pastinaak, prei, schorseneren, snijselder, winterspinazie, spruitjes en veldsla. De 

eerste vrieskou kan nog overwonnen worden door het gebruik van eenvorstvliesdoek. 

Kas voorbereiden op volgend seizoen 

Daarna is het goed de grond goed om te spitten, zodat regen en vorst makkelijker door de spleten kan. De grond zal hierdoor verkruimelen, maar 

dit komt de bodemstructuur zeker ten goede. Sowieso is het zeer belangrijk dat water goed kan wegvloeien, want een natte bodem zal in het 

voorjaar niet zo snel kunnen opwarmen. Dit betekent dat er langer gewacht zal moeten worden met zaaien en planten. 

 

Staat de tuinkas volledig leeg, dan kan deze voorbereid worden op een volgend seizoen. Het is zeker geen overbodige luxe jouw hobbykas eens 

van grondige schoonmaakbeurt te voorzien. Gebruik een kleine hoeveelheid zachte zeep met veel water om mosgroen, algen, kalkresten uit 

leidingwater en ander vuil op de ruiten en tussen de rubbers te verwijderen. Voor het opstarten van een volgend kweekseizoen is er immers veel 

licht benodigd. Het is één van de vier belangrijke groeifactoren van planten. 

 

Het schoonmaken is niet alleen belangrijk voor de maximale doorlaatbaarheid van het licht, maar ook voor het weghalen van witte vliegjes, 

bladluizen en schimmelsporen. Starten met een ziekte-en insectenarme ruimte is toch veel interessanter voor de groei van nieuwe groenten en 

andere planten. 

 

Niet enkel de glazen kassen moeten schoongemaakt worden, ook tunnelkas moeten van een schoonmaakbeurt voorzien worden. Op de buizen 

kunnen immers ook plaagdieren en ziekten overwinteren. Daarnaast zijn er nog de werktafels en zaaibakken waarin zich insecteneitjes en 

schimmels kunnen vormen. Overwinterde schimmels zijn zeer taai en sterk, vandaar dat alle rekjes zeer goed geschrobd moeten worden. 

 

DECEMBER 

Ook in deze koude periode heeft een kas een belangrijke taak!! 

Voor de tuinliefhebbers met een kweekkas is het tuingebeuren nog niet volledig afgelopen. Voor verschillende planten kan de kas als een 

schutplaats gebruikt worden. Andere planten worden al voorbereid op de groei voor volgend seizoen. 

December is de wintermaand bij uitstek. De donkerste, maar gezelligste periode van het jaar. Hoog tijd om te relaxen en te genieten tijdens de 

feestdagen van de zelfgekweekte groentjes uit de tuin. 

 

Als je, naast het kopen van cadeautjes nog tijd over hebt, dan kan je het tuingereedschap eens schoonmaken en oliën. De buitenkranen kunnen 

nu hun werk niet doen, dus deze kunnen geïsoleerd worden met noppenfolie. Tuinslangen mogen ook opgeborgen worden. Mos en algen op de 

looppaden en terras moeten eveneens verwijderen worden. Om te voorkomen dat de plantpotten kapotgaan, kunnen de ACD beschermhoezen 

genuttigd worden. 

 

De tuinkas diende reeds voorzien te worden van een stevige schoonmaakbeurt en kan nu als beschutting voor verschillende planten gebruikt 

worden. Kruiden zoals peterselie en lavendel staan bijvoorbeeld veel veiliger in de glazen kas en zo kan je ook in de winter van verse kruiden 

genieten. Verder kunnen bloembollen in potten geplant worden en in de warmte gezet worden. Zo beschik je in het vroege voorjaar al vlug over 

planten in bloei. Zuiderse terrasplanten zullen eveneens een perfect onderkomen vinden in de kweekkas. De planten moeten vooraf wel goed 

gecontroleerd worden op insecten en/of schimmels. Ook al heeft maar één plant ergens een schimmelaantasting, deze zal al snel uitgroeien tot 

een heuse plaag. 

 

Het is zeker goed de kas optimaal te isoleren met noppenfolie, maar toch blijft ook in de winter een efficiënte verluchting ideaal. Het luchten mag 

wel enkel bij zonnig en vorstvrij weer gebeuren. Heeft het gesneeuwd, dan kan de sneeuw op de plantenkas als een extra isoleerlaag aanzien 

worden, maar het verdonkert uw kas ook enorm. Niet ideaal dus! 

 

Wat de temperatuur betreft, is het zelfs in de winter belangrijk deze goed te controleren. Bij zonnige dagen kan de temperatuur immers hoog 

oplopen. Het zijn wel de grote schommelingen die een negatieve invloed hebben op de groei en bloei van planten. Meestal is een temperatuur 

tussen 5° en 10°C voldoende. Voor de verwarming van de tuinkas heb je de keuze tussen petroleumkacheltjes of elektrische toestellen. 

 

Groenten die je later in een tunnelkas of glazen kas zult planten, kunnen nu worden gezaaid en dit op de vensterbank. Voorbeelden hiervan zijn 

zomerbloemkolen, sla, worteltjes, spinazie... Een zaaitemperatuur van 13°C is voldoende. 
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