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Uitdunnen

Slakkenjacht

Aardappelen poten

Pepertjes voorzaaien

Week 1

Week 2

Week 3

Week 4

uitdunnen
Blijf de grond goed in de gaten houden. In de meeste gevallen 
is die nat genoeg, maar het kan in april ook flink droog zijn. 
Water geven dus. 
De eerste zaailingen kun je nu uitdunnen. Trek op strategische 
plaatsen wat plantjes uit de grond, zodat de overgebleven plantjes 
meer ruimte hebben om lekker groot en stevig te worden. April is 
nog een prima maand om in de vensterbank groenten voor te zaai-
en. Denk aan tomaat, pepertjes, courgette en broccoli.

ongedierte
Je strijd tegen ongedierte gaat natuurlijk gewoon door. Je zult 
merken dat er naast slakken nog meer dieren azen op jouw zelfge-
kweekte groenten. Haal onkruid en afval weg, zodat de diertjes er 
niet op kunnen klimmen en ze de planten dus moeilijker kunnen 
bereiken. Als er straks bessen en kolen in je moestuin zij, gebruik 
dan netten om bessen en kolen te beschermen tegen vogels. 

aardappels uitplanten
Deze maand kun je je voorgekiemde aardappels gaan uitpoten in 
de volle grond. Ze staan het liefst zo’n 50 cm uit elkaar en zo’n 15 
cm diep. Wordt er vorst verwacht, dek de plantjes dan voorzichtig 
af met vliesdoek. Als de plantjes een handlengte hoog zijn, kun 
je beginnen met aanaarden. Je harkt dan wat extra aarde tegen 
het plantje aan. Doe dit nog een keer als het plantje 20 cm hoog is. 
Aanaarden is nodig omdat de aardappels anders onder invloed van 
het licht groen worden. En dan zijn ze niet meer eetbaar.

pepertjes
Pepertjes zijn misschien niet zo voor de hand liggend om te kwe-
ken in de moestuin, maar rode peper is een ultieme smaakmaker 
van je avondmaal. De Capsicum annuum is een makkelijke soort 
die snel ontkiemt en groeit. Zaai de pepertjes in huis voor, en zet 
ze pas buiten na de IJsheiligen half mei.
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Stap 1
vul in maart of april een potje met de grove 
zaadjes. laat ze binnen op een lichte plaats 

ontkiemen, eventueel met wat plastic eroverheen. 
regelmatig een beetje water geven om uitdroging 

te voorkomen. let op, geef ze niet te veel water, 
jonge plantjes drinken nog niet zo veel. Je kunt ook 

sprayen met een plantenspray.

Stap 2
als de plantjes opkomen en 

ze twee blaadjes hebben, ga je 
de plantjes verspenen. dat wil 
zeggen dat je de plantjes meer 
ruimte geeft door ze in andere 
potjes over te zetten. door de 
extra ruimte krijgen ze meer 
lucht, licht en vocht om beter 

te kunnen groeien.

Stap 3
in mei kunnen de plantjes buiten worden gezet. in de tuin, 

een bak of een pot. zorg dat de plantjes voldoende water 
krijgen en op een warme plek staan.

Stap 4
oogsten maar: afhankelijk van het 

weer en de soort pepertjes kun je ze 
vanaf eind augustus oogsten.

Tip 
xxxxxxxxxxxxxxxx

Peperzaadjes kun je goed online sco-
ren, bijvoorbeeld bij www.peperza-
den.nl. Hier vind je ook filmpjes en 

info over pepers kweken.

Stappenplan

Notes:


