
Zaaiklaar maken tuintjes – 2022 
 
In het voorjaar, zodra de grond droog genoeg is om op te lopen, ga je je stukje schoon en 
zaaiklaar maken.  
 
Gebruik de woelvork of de spitvork om een strook los te maken. Werk van achter naar voren 
zodat je er niet meer op hoeft te lopen. Handig om zonodig een plank over het bewerkte 
stuk te leggen om je gewicht te verdelen. 
 
Met een cultivator haal je de plantenresten bij elkaar. Planten met een penwortel, zoals 
teunisbloem of kaasjeskruid, distels of wilde pastinaak en paardenbloem – waarvan er veel 
op het talud staan en zich uitzaaien – met een handsteker diep wegsteken. Let op zuring 
apart houden, die gaat in de bruine bak en niet op de composthoop. Wortels goed 
uitkloppen en met zo min mogelijk aarde eraan naar de composthoop brengen. 
 
Leg de wortels naar buiten op de hoop zodat ze niet in de compost groeien. Hardnekkige 
onkruiden zoals kweek, vijf-vingerkruid, zevenblad, haag- of akkerwinde laten we eerst op 
plastic drogen voordat ze op de composthoop gaan. 
 
Ook de randen van je tuin steek je opnieuw schuin af – met een kielsteek – om een barrière 
te vormen met het gras.  
 
Daarna een laagje compost aanbrengen. Richtlijn 1 kruiwagen compost per 4 m2.  Met de 
hark maak je het zaaibed mooi vlak. Hierdoor ontstaan er geen plassen bij regen. Zaaibed 
mag zelfs iets gebold lopen. 
 
Geef aan waar je je klaverpaadjes wilt maken, bijv. met bamboestokken of met touw. Zaaien 
vanaf 15 maart. Dun zaaien, het is fijn zaad; om dun te zaaien kan je het mengen met fijn 
droog zand. Inharken en licht bedekken en met de bolle kant van de hark aandrukken. Goed 
vochtig houden. We maken klaverpaden om dit blad te gebruiken als mulch-materiaal. Houd 
de klaver kort, niet laten bloeien. Ook bindt klaver stikstof in de grond.  
 
Mulchen houdt de grond vochtig en zacht en voedt het bodemleven. 
 
Om te zaaien maak je met een smal handharkje een sleuf. Geef water in het geultje en laat 
het goed intrekken. Zo nodig wat ondieper maken: algemene richtlijn: zaad bedekken met 3x 
zoveel aarde als de dikte van het zaad. Dun zaaien! Zodat planten genoeg ruimte voor wortel 
en zonlicht hebben. Anders moet je planten gaan dunnen. Overigens moet dat bij wortel 
toch vaak wel. Klop het zaad vervolgens goed aan zodat vogels het niet oppikken en het zaad 
niet uitdroogt. 


