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Planten uit de tuinen van Eetbaar IJsselstein 
 

Er zijn meer planten, struiken, bloemen en bomen eetbaar dan we vaak denken. Veel kennis van vroeger is verloren gegaan, er is minder bekendheid met de natuur.  

Eetbaar IJsselstein wil deze kennis weer terug brengen door gelegenheid te geven om in contact te zijn met de natuur & planten. Vrijwilligers beheren en onderhouden 

op natuurlijke wijze twee Eetbare Siertuinen waar je van kunt genieten. Daarin staan eetbare planten, maar ook planten die gewoon mooi zijn om te zien. Kom eens een 

kijkje nemen en laat je inspireren! 

In dit document zijn planten opgenomen die wij in onze eetbare siertuinen kweken. Het is een mix van eetbare planten en sierplanten, en vaak is een plant allebei. In 

onze tuinen staan eetbare bloemen en sierplanten, en er staat klein fruit en wat groente.  

Dit document wordt gratis ter beschikking gesteld aan iedereen die belangstelling heeft om van zijn/haar tuin een eetbare siertuin te maken. Om de zoveel tijd wordt het 

document aangevuld, de versie datum in de voettekst wordt dat bijgesteld.  

Heeft u opmerkingen of vragen? Neem dan contact p via info@eetbaarijsselstein.nl.  

Over eetbare bloemen: 

Vers geplukt het mooist & lekkerst!  Let op: gebruik geen bloemen uit een bloemenwinkel. Deze zijn meestal bespoten. Gebruik alleen bloemen waar je de herkomst van 

kent. De bloemen in de tuinen van Eetbaar IJsselstein zijn gifvrij. Verder zijn niet alle bloemen eetbaar! Er zijn  ook giftige bloemen: lijst wikipedia. Eet dus alleen bloemen 

waarvan je zeker weet dat ze eetbaar zijn.  

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_giftige_planten
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Aardbei 
 

 

 
 

 

Aardbei   
Fragaria  

 

Er zijn veel verschillende rassen en er worden er nog steeds bij geteeld.  

 

Standplaats: humusrijke grond, zonnige plek  

Hoogte: ca. 25 cm    

Bloeitijd: mei-september 

Vruchten: van juni tot september, plukken als ze helemaal rood zijn 

Vermeerdering: vormt bovengrondse uitlopers, die bij de knopen nieuwe 

planten vormen  

 

Eetbaar:  

Kan uit de hand gegeten worden, in toetjes of salades gedaan enzovoorts. Hoog 

ijzer- en kaliumgehalte. Rijk aan vitamine C. 

 

Ook leuk om toe te voegen aan tisane of water.  De bladeren (vers of gedroogd) 

kun je gebruiken voor een heerlijke kruidenthee waar je vruchten aan toe kunt 

voegen. Snijd de vruchten doormidden zodat de smaak vrijkomt. Gedroogd 

wordt de smaak van de vruchten nog intenser. Ook lekker voor kinderen. De 

smaak van het blad is lekker bij munt. Andere goede combinaties: met 

basilicum, salie (Salvia ‘hot lips’), rabarber en roos.   
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Kweken Aardbei 
 

Vermeerderen Verzorging Oogsten     

 
Aardbei kun je zaaien, 
maar het is makkelijker 
om met een stekje te 
beginnen. Omdat 
aardbeien uitlopers 
vormen met aan het 
uiteinde een stekje, is het 
heel makkelijk om stekjes 
van de moederplant af te 
halen. Zet ze in de grond 
en ze vormen worteltjes. 
Na een tijdje hebben ze 
genoeg worteltjes 
gevormd en kun je de 
uitloper afknippen.  
 
Zet de aardbeiplantjes in 
april in de grond of pot. 
Een pot moet minimaal 
10-11 liter grond kunnen 
bevatten en er mag geen 
water in blijven staan.  
 
Het hart van de plant 
moet boven de grond 
uitkomen.   
 
 
 

 
Geef genoeg water, 
anders zijn de aardbeien 
niet lekker.  
 
Af en toe wat mest helpt.  
 
Na 3 jaar de moederplant 
vervangen door een 
jonge stek.  
 
De plant is winterhard 
maar niet wintergroen. 
De plant loopt in het 
voorjaar weer uit.  
 
 

 
Het 1e jaar gebruikt de 
plant om te groeien. In 
het 2e en 3e jaar geeft de 
plant de meeste 
aardbeien. Daarna neemt 
het af.  
 
Knip de uitlopers 
regelmatig af, want deze 
gaan ten koste van de 
oogst.  
 
Doordragende aardbeien 
geven gedoseerd van juni 
– september aardbeien.  
 
Niet-doordragende 
planten geven in 1 maand 
alle aardbeien (meestal 
juni).  
 
 
 
 

   

 

  



Blz. 6 

EIJ – Kweken Eetbare Siertuin planten  |  Meer info: www.eetbaarijsselstein.nl |  Facebook: EetbaarIJsselstein |   Twitter: Eetbaarijsselst  |  Instagram: EetbaarIJsselstein  |  Versie maart 2021 

Bijenvoer      
 

 

 

Bijenvoer (bijenbrood, bijenvriend) 
Phacelia tanacetifolia   

 

Een eenjarige plant die tot de ruwbladigenfamilie (Boraginaceae) behoort en 

veel door honingbijen en hommels bezocht wordt. Makkelijk te telen. Is bij de 1e 

vorst weer verdwenen.  

 

Omdat bijenvoer al in 8 weken groeit van kiemplantje tot bloeiende plant, kan je 

hem in meerdere fasen zaaien. Bijvoorbeeld met steeds 3 weken er tussen. Zo 

verleng je de bloei van de plant en geef je de bijen langer een goede 

voedselbron. Om voldoende nectar te maken heeft bijenvoer wel voldoende 

water nodig. De plant overleeft het prima met weinig water, maar zal dan alleen 

stuifmeel maken en geen nectar voor de bijen 

 

Heeft door de snelle groei een onkruidonderdrukkende werking. Wordt ook wel 

als groenbemester gebruikt.  

 

Standplaats: zonnig of halfschaduw 

Hoogte: 70-100 cm 

Bloeitijd: mei - oktober 

Zaaien: van maart - augustus 

 

Eetbaar: nee  
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Kweken Bijenvoer 
Phacelia tanacetifolia 

 

Zaaien Kiemen Verzorgen Bloeitijd Zaden oogsten   

 
Kan gezaaid worden van 
maart t/m 20 aug, direct 
in de volle grond. In 
maart is er nog wel een 
klein risico op nachtvorst 
– daar houdt de plant 
niet van.  
 
Doordat de cyclus maar 8 
weken is van zaai tot 
bloei kan deze plant op 
meerdere tijdstippen 
gezaaid worden. Vroege 
zaai: fijn voor de bijen. En 
dus ook nog laat, na 
andere gewassen te 
zaaien.  
 
Maak de 
zaaigrond vochtig, strooi 
het zaad uit, bedek dit 
met een dun laagje 
aarde en druk het geheel 
licht aan. Niet in zwaar 
bemeste grond zetten, 
anders groeien 
de planten te veel uit. 

 
Kiemt in 2 weken  
 
Na opkomst uitdunnen 
(het teveel aan planten 
wegnemen) of uitplanten 
op een onderlinge 
afstand van 20 cm. 

 
Kan goed tegen droogte, 
maar maakt dan geen 
nectar meer voor bijen.  
 
Kan op allerlei soorten 
grond staan.  
 
 

 
8 weken na het zaaien 
staat de plant in bloei  
 
Meerdere keren zaaien 
geeft steeds aanbod voor 
de bijen. 
 
Bloei van mei/juni-
september 
 
 

 
Omdat Bijenvoer eenjarig 
is en slecht tegen vorst 
kan is het handig om zaad 
te verzamelen voor het 
volgende jaar.  
 
Vormt tijdens de bloei al 
zaaddozen.  
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Dahlia – Bishop’s Children     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dahlia – Bishops’ Children   
Dahlia variabilis 

 

Eenjarig. Stevige plant met donker blad. Snijbloem. Het plukken van de 

uitgebloeide bloemen bevordert de doorbloei.  

 

Standplaats: zonnige en voedzame grond  

Hoogte: 80 cm    

Bloeitijd: juli-1e nachtvorst 

Vermeerdering: opkweken uit zaad. In maart binnen voorzaaien.  

 

Bijenplant. Vlinderplant. Eetbare bloem, ook de knollen zijn eetbaar.  
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Kweken Dahlia 
 

Voorzaaien Kiemen Toppen Uitplanten Groei Bloei  

 
Februari-maart 
 
Met 5 cm afstand tussen 
de planten 
 
 

 
1-2 wkn  

 
Bij 7-10 cm hoogte 
toppen 
 

 
Ergens in mei, als de 
planten groot genoeg zijn 
 
Let op: kleine stekjes zijn 
lekker voor slakken 
 
Zet zonnig of in half-
schaduw 
 
 

 
De plant groeit nu 2 mnd  
 
 

 
Vanaf juli tot in de herfst 
bij de 1e nachtvorst 

 

Knollen:  

Vanaf ½ februari al binnenshuis in potten zetten geeft de planten een voorsprong – dan zijn ze in mei al vrij groot als ze de volle grond in gaan. 

 

 

Stekken:  

In het voorjaar als ze boven de grond komen: jonge scheuten afsnijden, stekpoeder op doen en in pot of grond zetten.  
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Pepers 
 

Pepers zijn er in allerlei soorten en smaaksterktes en zijn leuk om te kweken in de Eetbare Siertuin.  

 

Je kunt ze al heel vroeg in het jaar voorzaaien om dan half mei buiten te zetten. Ze hebben wel een zonnige plek 

nodig. In de kas doen ze het vaak wat beter.  

 

Tip: ook de zaden van pepers die je in de supermarkt koop kun je gebruiken om te zaaien.  

 

Kijk ook eens naar vulpepertjes om te zaaien. Deze zijn vaak minder sterk van smaak.  
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Kweken Pepers en Paprika 
 

Zaaien Kiemen Verspenen Verpotten Verpotten Volwassen plant 

 
Zaai in december – 
februari  
 
in tray met 73/77 vakken 
voor middelgrote zaden  
 
minimiaal 15˚C zetten en 
minimaal 15 uur licht 
geven  
 

 
Kieming na ca. 10 dagen  
 
 

 
Bij 3 bladparen wordt het 
tijd om in kleine potjes te 
zetten. 
 
De zaailingen zijn dan ca. 
23 (ruim 3 wkn) dagen 
oud 

 
Na 56 dgn ofwel 8 wkn is 
de potgrond uitgeput en 
kun je ze beter verpotten. 
 
Er komen al bloemetjes 
aan de planten – deze 
kun je beter weghalen.  
 

 
Na 73 dgn (zo’n 2,5 mnd) 
na zaaien naar grote 
potten van 2-3 liter 
 
Snoei alle zijtakken eraf! 
Haal ook weer eventuele 
bloemetjes weg  

 
Na 145 dgn (bijna 5 mnd) 
(staan nu in kas) zijn de 
planten stevig 
 
Na 220 dgn (7 mnd) (kun 
je al flink oogsten  
 
 
 

 
 
 

     

 

Pepers en Paprika’s kun je op dezelfde manier kweken.   
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Peterselie      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Peterselie     
Petroselinum  

 

Tweejarige plant.  

 

Standplaats: kan in de tuin, maar ook in een pot. Buiten of binnen. Liefst 

voedselrijke, vochtige grond in de schaduw.  

Hoogte: 30-70 cm   

Opbrengst:  lange oogst. Regelmatig snijden bevordert de groei.  

Bloeit:  in juni of juli  

Vermeerdering: via zaden of scheuren.  

 

Eetbaar:  

Zowel het blad als de bloemetjes zijn eetbaar. Platte peterselie heeft meer 

smaak dan krulpeterselie. Peterselie wordt veel in de keuken gebruikt. Het is rijk 

aan vitamine C, ijzer, jodium, magnesium en andere vitaminen en mineralen. 

Vaak wordt het alleen maar als versiering gebruikt, maar er kan veel meer mee 

gedaan worden bij het koken. Het kan in kruidenmengsels en bouquets garnis, 

in salades, soepen, stoofpotten, visschotels of er kan een saus van gemaakt 

worden.  

 

Peterselie heeft ook geneeskrachtige eigenschappen. Het kan onder andere 

koorts bestrijden en ondersteunt de spijsvertering. 
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Kweken Peterselie 
 

Zaaien Kiemtijd Uitplanten Verzorgen  Oogsten Zaden oogsten  

 
Tussen half februari – 
eind mei. Als je vroeg 
zaait kun je lang oogsten.  
 
Op een zaaibed dat je 
onkruidvrij houdt.  
 
 

 
Kiemt bij lage 
temperaturen heel 
langzaam (ruim 3 tot 4 
weken). De lange kiemtijd 
maakt dat de zaailingen 
na een maand moeilijker 
te vinden zijn en 
daardoor een slechtere 
start krijgen – vandaar 
dat toch vaak 
voorgezaaid wordt.  

 
Peterselie houdt niet van 
de zon, het blad wordt 
dan snel geel en ze groeit 
niet goed, maar ze schiet 
wel snel door. Peterselie 
houdt van een koele 
grond, voldoende vocht 
en een plekje in 
halfschaduw of lichte 
schaduw. Laat de planten 
ook niet uitdrogen.  
 

 
Elke 2 maanden wat 
moestuinvoeding.  

 
Kan goed tegen kou en 
daardoor tot ver in de 
herfst te oogsten. Je kunt 
de eerste blaadjes 
oogsten wanneer de 
planten ongeveer 15 
centimeter groot zijn. 
Laat altijd wat blad aan 
de plant zitten zodat er 
weer nieuw stelen en 
blaadjes gemaakt kunnen 
worden.   
 

 
Nadat de plant in bloei 
schiet (de bloemetjes zijn 
ook eetbaar, maar het 
blad krijgt dan minder 
smaak) vormt de plant 
zaden. Deze kunnen 
geoogst worden.  

Voorzaaien       

 
Zaai ongeveer 4 tot 5 
zaden in een 9 x 9 
centimeter potje.  
Gebruik potgrond dat je 
luchtiger maakt door er 
wat grof zand door te 
mengen.  
Verspreid de zaden over 
het oppervlak van het 
potje.  
Dek de zaden af met een 
dun laagje (maximaal 0,5 
centimeter) zand of 
potgrond/zandmengsel.  

 
Kiemtijd is dan korter – 
zo’n 2 weken 
 
Plantjes hebben lange tijd 
van afharden nodig (2 
weken) voordat ze naar 
buiten kunnen. Ook 
moeten ze binnen vrij 
koel en heel licht staan 
anders worden ze lang en 
dun.  
 
 

 
Je kunt de zaailingen 
buiten uitplanten (in een 
grotere pot of in de 
vollegrond) wanneer de 
zaailingen ongeveer 5 
centimeter groot zijn.  
 
Als je peterselie in pot 
wilt houden kun je het 
hele kluitje met de 4 of 5 
kleine zaailingen 
overpotten naar een 
groter potje (met een 
diameter van ongeveer 
25 centimeter).  

  
 
De meest bekende 
peterselie is nog steeds 
de krulpeterselie, maar 
snijpeterselie (ze lijkt qua 
uiterlijk wel iets op 
selderij) heeft veel meer 
smaak. Pluk de blaadjes 
en/of stengels zo kort 
mogelijk voor je ze in de 
keuken wilt gebruiken.  
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Pimpernel, grote      
 

Pimpernel, grote 
Sanguisorba officinalis   

 

Overblijvende soort die hoort tot de Rozenfamilie. Inheems, komt niet veel voor, 

staat op de zeldzame Rode Lijst.  De bijzondere diep-bruinrode bloem lijkt ene 

beetje op een knots. Het is een decoratieve tuinplant.   

 

De bloemen worden voor de nectar bezocht door honingbijen en diverse 

soorten wilde bijen en vlinders. Waardplant van het Pimpernelblauwtje.  

 

Fleurt de tuin op met de mooi oranje kleur van de bloemen.  

 

Standplaats: vochtige, voedselhoudende bodem (maar niet te rijk) en zonnig. 

Ideale plek: langs een vijver.  

Hoogte: 3--100 cm 

Bloeitijd: juni - september 

Zaaien: maart-april binnen | ter plekke vanaf september 

 

Eetbaar:  

Het jonge blad, de bloemen en de bloemknoppen kunnen worden gebruikt in 

salades.  

 

Medicinale toepassingen.  
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Kweken Grote Pimpernel - Sanguisorba officinalis 
 

Zaaien volle grond Kiemtijd Uitplanten Groei  en verzorging Bloei Na de bloei 

 
Maak een stukje grond 
schoon om een verhoogd 
zaaibed van te maken. 
Baken dit af.  
 
Ter plekke zaai je vanaf 
september; het zaad zal 
in het voorjaar erop 
kiemen. 
 
Het zaad slechts dun 
afdekken en licht 
aandrukken. 
 
Geef een zonnige plek, 
maar niet te droog.  

 

 
Kiemtijd 7 - 21 dagen. 
 
Zodra ze hun eerste 
blaadjes krijgen, verplant 
naar aparte potjes. 

 
Vanaf half mei de volle 
grond in, leuk in groepen 
En combineert goed met 
andere natuurlijke 
planten 

 
Pimpernel groeit uit tot 
een bossige plant met 
een overvloed aan kleine 
blaadjes, geef de plant 
daarom voldoende 
ruimte om te groeien.  
 
Verwijder af en toe het 
onkruid en breng 
eventueel een laag mulch 
aan tussen de planten, 
dat voorkomt 
verdamping en helpt het 
onkruid de baas te 
blijven.  
 

 
Vanaf juni en juli bloeit 
de plant met kleine, 
ontzettend schattige rode 
bloempjes die op het eind 
van een lange bloemsteel 
komen te staan. 

 
Na de bloei knip je de 
uitgebloeide bloemen af. 
Blaadjes die te oud zijn 
kun je tot net boven de 
grond afknippen. De 
plant produceert dan 
namelijk nieuwe 
scheuten. 

Zaaien binnen      

 
Maart - april en 
september-oktober in 
zaaibakje of potten onder 
glas.  
 
Vochtig houden maar niet 
nat.  
 
Het zaad slechts dun 
afdekken en licht 
aandrukken. 

 
Kiemtemperatuur 20°C. 
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Raapstelen      
 

Raapstelen (bladmoes) 
Brassica  

 

Jonge plantjes van meirapen, chinese kool of koolrapen. Het zijn eigenlijk jonge 

kolen die je jong plukt.  

 

Standplaats: zonnig en in losse grond  

Te oogsten: bij bladlengte van 15-20 cm, vaak al na 4-5 weken 

Te zaaien: vanaf januari onder koud glas, vanaf maart buiten.  

Zaaien: vooral in het voorjaar, waarbij je vroeg in het jaar kunt beginnen. Direct 

in de volle grond of pot zaaien – voorzaaien heeft geen nut.  

 

Eetbaar:  

Lekker in een stamppotje. Combineert goed met kaas.  
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Kweken raapsteel 
 

Zaaien Kieming Verzorging  Plagen  Oogsten  Eten  

 
Wordt vooral in het 
voorjaar gezaaid, altijd in 
de volle grond of in 
potten (niet voorgezaaid).  
 
Jan-feb: onder koud glas 
Vanaf begin maart in vg 
Vanaf sept in koude kas 
 
Zaai in rijtjes met afstand 
van 15-25 cm tussen de 
rijen en ca. 2 cm per 
zaadje in de rij.  
 Druk de zaden 
voorzichting aan, zodat 
de zaailingen goed 
contact maken met de 
vochtige ondergrond.  
 
Kies losse grond en een 
zonnige plek. (Werk 
eventueel voor het zaaien 
wat compost door de 
bovenste 5 cm grond)  
 

 
Snel.  

 
Geef voldoende water in 
droge periodes. Geef 
water op de ondergrond, 
niet op het blad (dus niet 
met broes).  
 
Geel blad kan betekenen 
dat de plant te weinig 
voeding heeft.  
 
Verwijder onkruid dat 
tussendoor groeit.  

 
Raapsteeltjes worden 
dikwijls geplaagd door de 
aardvlo. Aardvlooien 
maken kleine ronde 
gaatjes in de bladeren. 
Het toedekken van het 
gewas met een 
insectengaas kan soms 
helpen om schade van de 
aardvlo te beperken. 
 

 
Raapstelen is een snel 
gewas - bij mooi weer 
kunnen we al na 4 of 5 
weken weken oogsten. 
Laat de raapstelen niet te 
groot worden, ze zijn het 
malste als ze klein zijn 
(bladlengte 20 cm.) 
 
Er kan meerdere malen 
gesneden worden van 
raapstelen. Als te veel 
planten gaan bloeien is 
het echter beter alles te 
rooien en opnieuw te 
zaaien. 
 
 

 
Bewaar de bosjes in een 
plastic zak in de koelkast; 
als je het gewas koel hebt 
geoogst, kun je 
raapstelen een aantal 
dagen goed bewaren in 
de koelkast. 
 
Raapstelen worden vaak 
verwerkt in 
aardappelstamppot: 
maak een puree van 
kruimige aardappels, 
melk, en eventueel wat 
peper en zout. Roer daar 
de kleingesneden 
raapstelen rauw door. 
Meng er verder naar 
wens jonge kaas of 
uitgebakken spekjes 
door. De specifieke 
smaak van raapsteel 
combineert goed met 
kaas. 

 

 

Raapstelen zijn oorspronkelijk eigenlijk de jonge plantjes van meirapen/Chinese kool/koolrapen. Er worden verschillende namen voor gebruikt, zoals snijmoes of 

bladmoes. Er zijn verschillende rassen, waaronder de 'Gewone Groene', de 'Blauwe Groninger', 'Namenia' en 'Mizuna'. De raapstelen oogst je wanneer ze ongeveer 30 

cm groot zijn. Vervolgens zijn ze heerlijk om rauw in een stamppot te verwerken, of om ze te stoven of te verwerken in salades!  
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Radijs zaaien in de eetbare siertuin 

 
Radijs is een van de makkelijkste en vroegste groente om te zaaien in de eetbare siertuin. Het valt onder de knolgroenten; de 

radijs is de wortel van het plantje. Het kan gezaaid worden van februari (de plantjes kunnen tegen een beetje vorst) tot en met 

augustus. En na het zaaien kan het na zo’n 4-6 weken al geoogst worden, wat lekker snel is. Het is om die reden ook leuk voor 

kinderen om te telen. 

 

Zaaien 

Het is aan te raden om direct in de volle grond of bak of pot te zaaien in rijtjes op 3 cm van elkaar, ca. 0,5 cm diep. Het liefst grond 

die wat losser is. Zaai liever niet op een zonnige dag. Voorzaaien heeft weinig nut en ook van verplanten houdt de radijs niet. Het 

zaad kiemt snel, na een dag of 4-5. In de Hooghe Camp tuin zaaien we ook regelmatig een rijtje/randje in een bak, gewoon om 

wat extra radijs neer te kunnen zetten. Het is dus handig als tussenteelt. Radijs houdt van voldoende vocht (anders kan de smaak te scherp worden) en van mulchen. Het 

is leuk om elke 4 weken opnieuw te zaaien, zodat je steeds verse radijs hebt. Aantasting door larven van de koolvlieg is te voorkomen met insectengaas. Dit laatste doen 

wij niet, omdat we vaak kleine stukjes zaaien en we allerlei gaas in de tuin niet mooi vinden staan. 

 

Biologische zaden 

Bij Eetbaar IJsselstein zaaien we meestal Radijs ‘Cherry Belle’ – Raphanussativus var sativus bij de Bolster. Dit is een mooie ronde radijs voor vroege en zomer-teelt. 

Andere rassen kunnen nog wel eens voos worden bij teelt in de zomer. Onze ervaring is dat dit ras goed opkomt na het zaaien. 

 

Weetjes 

 Radijs is gezond – het bevat veel voedingsstoffen. 

 Het blad van radijs is ook eetbaar en nog gezonder dan de radijs zelf. 

 Zaai radijs niet in de buurt van kool, prei, spinazie, paprika en pepertjes. 

 Goede buren van de radijs zijn sla, tomaat, worteltjes en boontjes. 

 Zaden van radijs blijven wel 5 jaar kiemkrachtig en kunnen dus lang 

bewaard worden. 

 

Oogst 

Als de radijs 2-3 cm groot is kan deze geoogst worden. Het is handig om eerst de grootste radijzen te oogsten en in de kleinere later te oogsten. Je kunt radijs een aantal 

dagen bewaren in de koelkast. Het helpt om het blad eraf te halen en/of de radijs in een bakje koud water te leggen. 

 

Gebruik 

Radijs is wat pittig en  lekker in salades, als snack of op brood en wordt rauw gegeten (met schil), vaak met wat zout. Snij  een beetje van de onder- en bovenkant af voor 

gebruik. Vanwege de rode kleur is radijs ook leuk als garnering. 

https://eetbaarijsselstein.files.wordpress.com/2020/04/oogst-radijs.jpg
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Kweken Radijs  
 

Zaaien Kiemen  Verspenen Verzorging  Oogsten   

 
Van feb – aug (ze kunnen 
tegen een beetje vorst) 
 
Direct op de plaats van 
bestemming zaaien is het 
beste voor radijs.  
 
Kan ook goed in een bak 
of pot.  
 
Zaaien in rijtjes op 3 cm 
van elkaar, 0,5 cm diep. 
 
Radijs is handig als 
tussenteelt omdat de 
zaai-oogst cyclus kort is.  
 
Zaai bijvoorbeeld elke 4 
weken ergens in de tuin 
radijs (kan ook een rand 
zijn) dan kun je lang 
oogsten.  
 
Zaai liever niet op een 
zonnige dag.  
 
 

 
4-5 dagen  

 
Niet van toepassing. 
Radijs houdt niet van 
verplaatsen.  
 
 

 
Houdt van voldoende 
vocht – bij te weinig 
water geven wordt de 
smaak scherper.  
 
Mulch is een goed idee 
om vocht vast te houden. 
(Bijvoorbeeld van 
smeerwortel blad).  
 
 

 
Als de radijs 2-3 cm groot 
is kan deze geoogst 
worden. Oogst eerst de 
grootste radijzen, en de 
kleinere later.  
 
Is een paar dagen te 
bewaren in de koelkast of 
in een bakje met koel 
water (zonder blad).  
 
Het blad is ook eetbaar, 
bijvoorbeeld door een 
salade.  
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Slaapmutsje      
 

 

 

Slaapmutsje  
Eschscholzia californica  

 

Slaapmutsje wordt ook wel Goudpapaver genoemd. De plant komt uit de 

papaverfamilie. Het is een mooie plant in de eetbare siertuin. Winterharde 

eenjarige, zaait zichzelf uit.  

 

Trekt bijen en vlinders aan. Bevat veel stuifmeel maar geen nectar.  

 

De plant kan op vrijwel alle soorten grond staan als het maar niet te nat is. Een 

zonnige plek is wenselijk.  

 

Hoogte: 30-50 cm  

Bloeitijd: bloei jul-okt 

Vermeerdering: zaaien in april-mei voor bloei in hetzelfde jaar of in september 

voor bloei in het jaar erop. Slaapmutsje wordt meestal ter plekke gezaaid. 

Verplaatsen gaat niet makkelijk vanwege de lange penwortel. 

 

Eetbaar:  

Zowel de bloemblaadjes als het blad zijn eetbaar.  

Heeft rustgevende eigenschappen zonder verslavend te zijn Je kunt het 

bijvoorbeeld toevoegen aan een salade.   
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Kweken Slaapmutsje (Goudpapaver) – Eschscholzia californica 
Witte soort: Eschscholzia californica ‘Alba’ 

 

Zaaien Kiemen Uitdunnen  Verzorgen Bloei Zaden oogsten  

 
Alleen direct in de volle 
grond zaaien – houdt niet 
van verplanten.  
 
Tussen eind maart en 
eind mei – warmer is 
beter. Op zonnige plek – 
maak de grond goed los.  
 
Zaai niet te dik en lichtjes 
bedekken met wat aarde. 
Direct met nevelsproeier 
vochtig maken.  
 
Tot opkomst van de 
zaailingen de aarde licht 
vochtig houden.  
 
Door met tussenpozen 
van een week te zaaien 
kan langdurig genoten 
worden van de bloei van 
de plant. Dit heet 
spreiding van het zaaien.  
 
Kan ook goed in potten 
en bakken.  
 

 
Binnen 10-20 dagen, 
afhankelijk van de 
temperatuur  
 
Staan het leukst voor in 
de border 

 
Als de planten ongeveer 
15 cm groot zijn kunnen 
deze uitgedund worden 
 

 
Als de plant groter is 
heeft deze beperkt water 
nodig. 
 
De plant heeft weinig 
verzorging nodig 
 
Slaapmutsje is een sterke 
plant die op veel plekken 
goed overleeft 
 
Houdt niet van natte 
voeten – kan wel wat 
droogte verdragen  

 
.Juni – september  
 

 
Laat de uitgebloeide 
bloemen aan de plant 
zitten. Hieruit groeien 
dan de zaaddozen.  
 
De zaaddozen kleuren 
van groen naar bruin en 
voelen als ze rijp zijn 
redelijk licht aan. 
Daarnaast zijn de zaden 
te voelen als de 
zaaddozen rijp zijn om te 
oogsten. Als de 
langwerpige zaaddozen 
bijna rijp zijn moeten 
deze goed in de gaten 
gehouden worden. Tijdig 
oogsten voorkomt dat de 
bloemen zichzelf 
uitzaaien.  
 
De zaaddozen kunnen in 
zijn geheel bewaard 
worden. Het is echter ook 
mogelijk om de zaden uit 
de zaaddoos te halen. 
bewaren. 
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Tuinbonen – driemaal wit 
(Vicia faba) 

 

De Tuinboon behoort tot de vlinderbloemenfamilie. 

De tuinboonrassen kunnen in twee groepen worden ingedeeld: 

 

1. Rassen die na koken bruin worden en de typische enigszins bittere tuinboonsmaak 

bezitten.  

 

2. Rassen (zoals deze) die na koken blank of groen blijven en de typische enigszins 

bittere tuinboonsmaak missen. Deze rassen zijn witbloeiend en worden voor de 

verwerkende industrie geteeld. Ze hebben echter een harde schil, waardoor ze voor 

diepvriezen ongeschikt zijn. Bij conservering in glas blijft de opgiet bij deze rassen 

helder.  

 

Oogst vanaf juni.  
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Kweken Tuinbonen 
 

Zaaien Kiemen  Uitplanten  1e bloemetjes  Oogst  

Voorzaaien 
 
In tray met 51 gaten of P7 
potjes (7x7x8)  
 
2 cm diep in 
kokospotgrond of 
gewone potgrond 
 
Koud & licht  
 
½ februari  
 

Kiemen binnen 1-2 weken  Bij 10 cm hoogte en 
minimaal 4 blaadjes 
kunnen ze naar buiten 
(eerst een paar dagen 
afharden)  
 
Plant goed diep – als het 
groeipunt maar boven de 
grond is. In goed 
doorlaatbare grond op 
een zonnige plek 
 
In pot: minimaal 20 cm 
hoogte | goed vochtig 
houden  

Bij 1e bloemetjes de kop 
eruit halen (verminderd 
de kans op zwarte luis)  
 
70-100 dgn na zaai (begin 
mei 

Ca. 114 dagen na de zaai 
(half mei)  
 
Rijp: als peul 20 cm lang 
is en vol aanvoelt (geen 
speling meer tussen de 
bonen onderling)  
 
Draai de boon eraf 
 
De tuinboon is vers en 
lekker als de kiem aan de 
zijkant wit is. Zwart = 
melig en oud.  

 

      

Zaaien volle grond  
 
Oktober-november 
(zaden zijn winterhard tot 
een paar graden onder 0 
– wel toedekken bij meer 
vorst) 
 
Feb-april  
In goed doorlaatbare 
grond, met compost, 
vochtig houden en op 
zonnige plek  
 
2 zaden per gat   (*) 

Kiemen binnen 2-4 wkn, 
afhankelijk van de 
temperatuur 
 
 

 
Steun de planten 
eventueel door links en 
rechts van de dubbele rij 
een stok te plaatsen en 
daar touw tussen. (dus 
alleen aan de buitenkant 
van de rijen).  

 
Middeltje tegen zwarte 
luis:  

 20 gram groene zeep 

 20 ml spiritus 

 1 ltr water 
 
Of plant er bonenkruid of 
dille tussen  
 
 

 (*) 
 
Zaai in dubbele rijen 
waarbij de zaden per rij 
verspringen  
 
25 cm tussen zaden en 
tussen rij  
 
Dan een pad van 60 cm  
 
En weer dubbele rijen 
 
 
 

 

 


