
KALENDERZaai
JANUARI

FEBRUARI

MAART

APRIL

MEI

JUNI

JULI

AUGUSTUS

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

DECEMBER

Gardenmeister

• Deze maand kunt u al beginnen met zaaien  
in uw tuinkas!

• Maak een plan en bestel zaadjes.
• Zaai sla, spinazie, wortelen, bloemkool. Zaai ook  

vast uien, deze kunnen later worden geplant.

• Lucht de kas op zonnige, niet te koude dagen.
• Zaai tomaten en bietjes.
• Plant alvast aardbeien in potten, voor een  

vroege oogst.

• Er kan veel gezaaid worden! Alle bovenstaande  
groenten kunnen nog gezaaid worden.

• Ook Rucola, peultjes, sugarsnaps aubergines,  
pepers en kervel.

• Plant peterselie en bieslook.
• Het is belangrijk om de kas goed te luchten  

op mooie dagen.

•	Het	is	nu	officieel	voorjaar!
• Plant o.a. tomaten en pepers.
• Zaai basilicum, courgette, boontjes, en komkommers.
• Zorg weer voor goede beluchting.

• Diverse exotische planten/fruitsoorten kunnen  
nu geplant worden in de kas.

• Zorg wel dat het niet te koud wordt in de kas.
• Eerste zaaiingen kunnen al geoogst worden.

• Basilicum en andere kruiden kunnen volop  
geoogst worden!

• Net als diverse slasoorten.
• Tomaten dieven.
• Zorg wederom voor goede beluchting in de kas.  

Eventueel met automatische raamopeners.

• Zie het resultaat van een goed onderhouden kas!
• Let met name bij een glazen kas op de temperatuur.  

Zorg dat de plantjes niet verbranden!
• Oogst basilicum pepers, courgettes aubergines 
 en de eerste tomaten.

• Er kan deze maand ook weer volop geoogst worden!
• Te veel van iets? Vries het in! Maak bijvoorbeeld Jam, 
 of Passata van tomaten.
• Kruiden kunnen ook gedroogd worden.

• Weer een maand van overvloed. Maak weer groenten 
 in en maak bijvoorbeeld pesto’s.
• Voorkom schimmelvorming door de kas schoon en 

netjes te houden en lucht de kas goed.
• Bij harde wind of storm, houd deuren en ramen  

gesloten!

• De piek van het kweekseizoen is voorbij. Er kan  
alweer wat opnieuw gezaaid worden voor een  
volgende oogst.

• Bloemkool, spinazie en verschillende slasoorten.
• De exotische soorten kunnen nu ook geoogst worden!
• Zet alle overige vorstgevoelige planten in de kas.

• Laatste planten binnen zetten, controleer deze altijd  
op insecten.

• De kas opruimen en winterklaar maken. Maak de ramen 
schoon van vuil en mos (zonder agressieve middelen).

• Planten minimaal water geven en bemesten, zodat  
ze in “winterslaap” raken.

• Deze maand valt er niet al te veel te beleven in de  
tuinkas. Laat de kas wel luchten op droge dagen.

• Bij zonnige dagen kan de temperatuur snel oplopen  
in de kas.

• Te hoge temperatuurschommelingen zijn niet goed,  
houd de temperatuur dus wel in de gaten.

• Houd de kas vrij van sneeuw.


