
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie wel en wie niet 
Tuinkers hoef je niet te verplanten, het 

zijn juist de jonge kiemplantjes die je kan 

eten. Ook wortels en radijsjes kun je beter 

niet verplaatsen. Als je dat toch wil doen, 

wees dan heel voorzichtig met de 

worteltjes om de jonge groentes niet te 

beschadigen. Maar welke plantjes kan je 

wel verplanten? In de IVN 

moestuinkalender kun je dat eenvoudig 

per gewas terugvinden. 

 

Vuistregels:  

 Groeit je groente onder de grond? Dan 

liever niet verpotten!  

 Oogst je de nog jonge blaadjes? Dan 

hoeft je ze niet te verpotten! 

 

 

 

 

Teveel plantjes  

Als er heel veel zaadjes goed zijn 

ontkiemd dan staan de kleine plantjes te 

dicht op elkaar. Ze hebben geen ruimte 

om uit te groeien tot volwassen planten. 

Er zijn twee technieken om hiermee om 

te gaan: je kunt de plantjes uitdunnen of 

verspenen. Aan jou de taak om te kiezen 

wat de beste optie is. 

 

Uitdunnen  

1. Kijk goed naar je plantjes. Verschillen 

ze van elkaar? Meestal zijn er wel een 

paar kiemplantjes iets groter en 

sterker. 

2. Knip de zwakkere plantjes vlak boven 

de grond af, zodat de sterkere plantjes 

voldoende ruimte hebben om te 

groeien. 

 

 

Verpotten 
 

Je kleine zaadje is gegroeid en heeft al minimaal drie tot vijf blaadjes. Tijd om te 

verhuizen! Een belangrijke vraag die je nu moet stellen is: hoeveel ruimte heb je voor 

je moestuintjes beschikbaar? Kun je een stukje tuin vrij maken of blijven je plantjes 

op de vensterbank? De meeste plantjes zullen binnenkort verhuizen vanaf de veilige 

vensterbank naar de ‘gevaarlijke’ tuin of het balkon vol slakken en vogels die wel een 

sappig jong blaadje lusten. 
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3. Je kunt je moestuinbakje nu in zijn 

geheel verpotten in de volle grond of 

in een grotere pot. 

4. Geef je plantje goed water zodra het is 

verpot, dan kunnen de worteltjes 

herstellen. 

 

Verspenen 
1. Maak het moestuinbakje vochtig, door 

het bakje bijvoorbeeld 5 minuten in 

een laagje water te zetten. 

2. Scheur het moestuinbakje open. 

3. Maak voorzichtig de aarde rondom je 

kiemplantje wat los. 

4. Pak het kiemplantje bij de 

kiemblaadjes vast en probeer de 

wortels voorzichtig uit elkaar te halen.  

5. Geef elk kiemplantje een eigen pot of 

stukje in de tuin om verder te groeien. 

6. Geef je plantje goed water zodra het is 

verpot, dan kunnen de worteltjes 

herstellen 

 

Uitplanten vs. verpotten 
Draai je moestuintje eens om. Zie je al 

worteltjes door het bakje heen groeien? 

Dan weet je zeker dat het de hoogste tijd 

is voor meer ruimte.  

Misschien ben je in het gelukkige bezit 

van een stuk (moes)tuin. Dan kan je de 

jonge plantjes uitplanten in de volle grond. 

Heb je alleen een stukje balkon of 

vensterbank? Dan kun je jouw plantjes 

verplaatsen naar een grotere pot. Dat 

heet verpotten.  

 

Veel moestuinders willen ook als 

tussenfase de planten eerst verpotten 

voordat ze uitgeplant worden. Planten in 

een pot kun je veel gemakkelijker 

beschermen tegen (nacht)vorst, te veel of 

juist te weinig regen en voor 

plaagbeestjes zoals bijvoorbeeld slakken 

of vogels. Kijk ook altijd eerst in de IVN 

moestuinkalender of je plantjes al naar 

buiten kunnen! 

 

IJsheiligen 
Op 15 mei is ‘ijsheiligen’. Vanaf dat 

moment is er geen nachtvorst meer en 

kunnen ook de gevoelige plantjes naar 

buiten. Wil je plantjes toch eerder in de 

tuin zetten? Houd het weer dan goed in 

de gaten en bescherm jonge plantjes op 

nachten waarin het kan gaan vriezen met 

stro of een stuk doorzichtig plastic. 

 

Diep in de grond 
Bij het zaaien heb je de zaadmatjes 

ongeveer twee keer zo diep in de aarde 

gestopt als dat het zaadje groot was. Bij 

het verpotten stop je de plantjes dieper in 

de grond. Het liefst tot vlak onder de 

kiemblaadjes.  

 

Grote potjes kleine potjes 
Courgette, watermeloen en augurk 

kunnen uitlopers maken van wel 1-3 

meter! Let dus goed op waar je deze 

joekels een plekje geeft.  

 

Gelukkig hoeft de pot niet drie meter 

groot te zijn. Een standaard emmer van 

10 liter is groot genoeg voor de wortels. 
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Bij een geschikte pot… 
 Kan overtollig water aan de onderkant 

uit de pot lopen 

 Is de doorsnede minimaal drie 

centimeter groter dan de vorige pot 

 Ligt er op de bodem een laagje 

potscherven 

 Een geschikte terracotta pot heeft een 

nachtje in het water geweekt, zodat hij 

geen water van je plantje kan 

onttrekken 

 

Afharden 
‘Afharden’ is een manier om je plantjes te 

laten wennen aan de buitentemperatuur. 

Zet je plantjes overdag buiten en haal ze 

‘s nachts weer naar binnen. Na drie tot 

vijf dagen zijn de planten ‘afgehard’ en 

kunnen ze definitief naar buiten. Check 

wel eerst of je plantjes al naar buiten 

kunnen! Voor sommige soorten kun je 

beter wachten tot na ijsheiligen. 

 

EHBM 
Help! Mijn plantje laat zijn kopje hangen! 

Of loop je ergens anders tegenaan? Voor 

Eerste Hulp Bij Moestuinieren kun je 

terecht op de AH Moestuintje Community 

waar IVN moestuinexperts voor je klaar 

zitten om al je vragen te beantwoorden. 

Log in met je Facebook account of lees 

mee met vragen en antwoorden van 

andere moestuinders. 

https://community.ah.nl/moestuintje-57

