
Moestuin aanleggen in 5 stappen
In de tuinkalender van februari hebben we je al laten zien hoe je in vier stappen een moestuinplan  

kunt maken. In maart is het tijd voor de volgende stap: zaaien. 

Maar omdat het in maart nog koud kan zijn, doen we het voorzaaien binnen. Waar moet je op 

letten en wat heb je nodig? Wij laten het zien in dit stappenplan!

Stap 1 - alles klaarleggen
Dit heb je nodig als je binnen gaat voorzaaien:

• zaden

• potgrond

• kleine potjes

• mini krijtbordjes + krijt

• lage bak

• plantenspuit

veel plezier!
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Stap 4 - wauw, ik zie blaadjes!
Na een poosje kun je de eerste blaadjes zien. Houd de aarde in  

de potjes vochtig, niet te nat. Hebben de plantjes 4 of meer echte 

blaadjes? Dan zijn ze groot genoeg voor een groter potje!

Stap 5 - groter potje
Vul de grotere potjes met potgrond en maak er een kuiltje in met  

je vinger. Pak daarna heel voorzichtig de blaadjes van het plantje vast 

en til deze samen met wat grond uit het kleine potje. Het plantje kun je 

vervolgens in het nieuwe potje doen. Druk de aarde om het plantje heen 

voorzichtig aan. Zet de potjes weer op een lichte plek en geef ze een 

klein beetje water.

Stap 3 - zaaien
Strooi in elk potje slechts een paar zaden en bedek de zaden met een 

klein laagje aarde. Zet daarna de krijtbordjes in de goede potjes.  

Gebruik de plantenspuit om de aarde nog een beetje vochtig te maken. 

Klaar? Zet dan de bak met potjes op een warme, lichte plek zodat de 

plantjes goed kunnen groeien. De vensterbank is perfect!

Stap 2 - klaar voor de start!
Pak de lage bak en doe hier ongeveer 1 – 2 cm water in.  

Vul de potjes met potgrond en druk de aarde licht aan. Zet daarna  

de potjes in de bak zodat de aarde zich volzuigt met water. Als laatste 

schrijf je de namen van jouw gewassen op de krijtbordjes.


