
 

Moestuinkalender april 
Wat is er in april allemaal te doen in de moestuin? Bekijk de tips in de 
moestuinkalender van april. 
De moestuin in april 

De lente is nu officieel begonnen. De eerste zaaisels staan een paar centimeters hoog.  Het is in veel 
gevallen alweer tijd om te zaaien om voor voortdurende groenteaanvoer te zorgen. 
Water geven 
Doordat de grond nog nat is van de winter, hoef je in het voorjaar zelden water te geven, maar koude 
droge wind kan de zaden uitdrogen. Dan is een beetje water welkom. 
Zaailingen uitdunnen 

Zodra je zaailingen kunt beetpakken, kan je beginnen met het uitdunnen op de plekken waarvan je ziet 
dat ze te dicht op elkaar staan. Zo voorkom je dat de zaailingen tegen elkaar aangroeien.  
Binnen kweken 

Een aantal groenten en bloemen kunnen nog binnen worden gekweekt om straks in de moestuin te 
worden verplant. 
Onderhoud 

Ook de moestuin moet er goed uitzien. Dus blijf wieden, houd de paden schoon en haal steeds al het 
afval weg. 

 
Ongedierte uit de moestuin 

In plaats van ongedierte rechtstreeks aan te vallen, kunnen 
 
de moestuinders ook natuurlijke maatregelen nemen zoals: 
• Gezonde planten voldoende water en voedingsstoffen geven zodat ze de insecten beter kunnen 

afweren. 
• De weg naar de planten moeilijker bereikbaar te maken door het onkruid en afval weg te halen. 
• Maak ter bescherming gebruik van netten of plastic doeken. 
Wist je dat grapefruitschillen huisjesslakken en naaktslaken uit de moestuin houden? 
 
Aardappelen kweken 

Aardappels kweken is niet zo moeilijk, aardappels  houden van flink wat mest en/of compost. 

Poten 
Je kunt de pootaardappels ook voorkiemen, daar kan al in begin maart mee begonnen worden. In april 
kunnen we gaan uitpoten in de volle grond. 
 
Als je vroeg begint in maart moeten ze afgedekt worden met plastic. Laat de spruiten op de aardappel 
niet te groot worden tijdens het voorkiemen, anders breken ze te snel af bij het poten.   
De aardappels moeten in de moestuin ongeveer een 50/60 cm uit elkaar gepoot worden en ongeveer 
12/15 cm diep.  
 
Pas op voor vorstschade als de scheuten net boven de grond komen. Bedek ze met wat aarde om 
vorstschade te voorkomen. Zodra de planten 25 cm hoog zijn kan je beginnen met aanaarden (aarde 
over de aardappels). De aardappels komen anders boven de grond te liggen,  worden ze groen en zijn ze 
niet meer eetbaar.  

 



Oogsten 
De oogsttijd is vanaf eind juni voor de vroege oogst tot oktober voor de late oogst. 
Het is ook lekker om ze vroeger te oogsten. Zo heb je krieltjes waar je de schil makkelijk van af kan 
wassen. 
Haal voor het oogsten de aardappels voorzichtig met een greep of spitvork uit de grond om 
beschadigingen te voorkomen. 
 

Goede buren, slechte buren 

Waar moet je rekening mee houden bij het zaaien? Wat kan er wel en niet naast elkaar worden gezaaid. 
 
Radijsjes  
Goede buren: Kropsla, tomaten, bieten en dille.                       
Slechte buren: Komkommers 
Uien 
Goede buren: Wortelen, bieten, aardbeien 
Slechte buren: Koolsoorten, bonen 
Courgettes 
Goede buren: Uien, stokbonen, maïs                                    
Slechte buren: geen 
 
Komkommer 
Goede buren: bonen, erwten, kool                   
Slechte buren: Tomaten, radijsjes 
Selderie 
Goede buren: Stambonen, tomaten, prei 
Slechte buren: Kropsla, maïs  
 
Zaai-en oogst kalender groenten april  
 
Groente  Zaai periode  Oogsten 
Lente andijvie april juni-oktober 
Bieten april-juni augustus-november 
Witlof  april-juni oktober-november 
Kervel  april-Juni mei-oktober 
Bloemkool april-juni juni-november 
Broccoli april-mei juli-november 
Boerenkool april-juni september-december 
Rode/witte kool april-mei juli-november 
Savooiekool april-mei juli-december 
Spruitkool maart-mei september-november 
Koolrabi april-mei juni-september 
Koolrapen april-juni augustus-september 
Mais april-mei juli-augustus 
Peterselie april-juni mei-november 
Pompoenen april-mei augustus-september 
Prei april-mei juli-december 
Radijs maart-juli  april-oktober 
Wortelen   
	  


