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Olga van Ekelenburg 
is gek op eenjarigen. 
Ze kweekt er elk jaar 
honderden, die ze in 
haar borders combineert 
met vaste planten en 
zomerbollen. Die liefde 
voor eenjarigen is 
langzaam gegroeid. 
Lezingen van de G&B-
afdeling inspireerden 
haar jaren geleden om 
zelf te gaan zaaien. 
Inmiddels is de hobby 
enigszins uit de hand 
gelopen. In haar ruime 
kas zaait ze voor eigen 
gebruik en wat er over is 
verkoopt ze tijdens open 
tuindagen. In maart is 
Olga druk met zaaien 
en zaailingen verspenen. 
Ze laat graag zien hoe ze 
dat doet. 

Benieuwd hoe Olga’s 
tuin in het Overijsselse 
Delden er later in het 
jaar uitziet? 
Kijk voor de data van  
de open tuindagen op:
www.olgarden.nl.

EENJARIGEN KWEKEN 
OLGA DOET HET ZO!

`
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FEBRUARI 
Zaai winterharde eenjarigen of soorten die 
een lange groeicyclus hebben als eerste. Als 
je geen kas hebt, kun je beter nog 1 à 1,5 

maand wachten.

MAART 
Zaai vorstgevoelige soorten. Verspeen eerder 

gezaaide soorten voor de eerste keer.

APRIL 
Je kunt nu al beginnen met het afharden
van zaailingen. Houd tere, vorstgevoelige 

soorten nog even in de kas. Verspeen 
planten naar individuele potten als ze groot

genoeg zijn.

MEI 
Haal deze maand pas de noppenfolie weg, 
waarmee je de kas in de winter isoleert. 
Vorstgevoelige eenjarigen kunnen nu ook 

naar buiten en in de border worden geplant.

JUNI 
Knip eventueel de uitgebloeide bloemen weg 

om doorbloei te stimuleren.

JULI 
Oogst rijpe zaden, laat ze drogen en bewaar ze 
in een envelop om volgend voorjaar te zaaien.

ZAAIEN
Stap 1 Vul de zaaibak met speciale zaaigrond. Zaaigrond heeft een 
extra fijne structuur en is niet verrijkt met mest. Dit stimuleert een goede 
wortelontwikkeling. Druk de aarde lichtjes aan met je hand of een troffel. 
Geef dan flink water met behulp van een fijne broes en laat dit een half 
uurtje staan, zodat de aarde goed verzadigd kan raken.

Stap 2 Olga zaait altijd vier verschillende soorten in één zaaibak. Van 
oude luxaflex knipte ze lange labels, waar ze de naam op schrijft. Deze 
labels vormen ook de afscheiding tussen de verschillende soorten.

Stap 3 Met een klein bekertje kun je de zaden prima verdelen. Dit werkt 
ook bij fijne zaden. Een paar keer oefenen en dan schud je de zaden mooi 
gelijkmatig uit (foto1).  

Stap 4 Dek de zaden af met een laagje duivengrit of lavakorrels. Als 
stelregel geldt dat deze laag ongeveer net zo dik is als de zaden. Bij hele 
fijne zaden strooi je dus een dun laagje. Bevochtig de bovenlaag met de 
plantenspuit en zet de zaden op een lichte, niet te koele plek. De meeste 
zaden kiemen pas bij temperaturen boven de 15-18 °C.



Tekst en beeld 
Shera van den Wittenboer

VERSPENEN
Stap 1 Als de zaailingen één 
of twee bladparen hebben  
(foto2), kun je ze verspenen. 
Olga verspeent ze naar tempex 
bakken die kwekers gebruiken 
en die je soms gratis mee mag 
nemen. Vul de bakken met 
potgrond.

Stap 2 Een doodgewoon 
potlood is een ideaal 
hulpmiddel. Je prikt er eerst 
een gaatje mee in de grond. 
Vervolgens gebruik je het 
potlood om de zaailing 
omhoog te wippen.

Stap 3 Behalve bij soorten 
die een penwortel vormen, 
verwijdert Olga altijd een 
stukje (foto 3) (nooit meer dan 
een derde!) van de onderkant 
van de wortel om de wortelgroei 
te stimuleren. 

Stap 4 Na het verspenen krijgen 
de zaailingen handwarm water 
uit een petfles waarvan in de dop 
een gaatje is gemaakt. Zo kun je 
de plantjes heel zorgvuldig water 
geven (foto 4). Geef de eerste 
periode steeds handwarm water.
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TIP van olga
”Als ik ga verspenen, gebruik  
ik voorverwarmde potgrond 

om te voorkomen dat de 
zaailingen een groei terugval 

krijgen. Haal de zak met 
potgrond daarom al een dag 
of twee voor het verspenen 
binnen en zet hem bij de 

verwarming.” 

TIP van olga
”Om schimmelvorming 
te voorkomen, strooi ik 
de zaaisels altijd af. Ik 
gebruikte daar vroeger 

zilverzand voor, maar dat 
strooi je snel te dik. Beter 
gaat het met duivengrit. 

Dat is gewoon bij de 
dierenwinkel te koop. Het 

bestaat uit fijne steentjes en 
stukjes schelp en laat zich 

makkelijk in een dun laagje 
uitstrooien. Ook lavakorrels 

zijn hiervoor geschikt.”

TUINCADEAUTJE
”Je hoeft niet altijd alles zelf te zaaien. 
In de tuin kiemt er altijd van alles uit 
zichzelf. In het voorjaar ga ik graag 

op zoek naar die spontane zaailingen. 
Als ik ze liever op een andere plek wil 
planten of weg wil geven, steek ik ze 

uit en pot ik ze op.”

TIP van olga
”Ik verspeen mijn zaailingen altijd twee 
keer. Eerste vanuit de zaaibak naar een 

grote (tempex) bak en daarna, als ze wat 
groter zijn, naar individuele potten.” 
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WARMBLOEDIG?
Hoewel de meeste eenjarigen het beste kiemen op 
een warme plek, zijn er soorten die het beter doen 
als het wat koeler is, bijvoorbeeld Lathyrus. Links 

op de foto zie je nog kleine, maar stevige zaailingen 
die in de koele (vorstvrije) kas zijn gezaaid. Rechts 

grotere, maar zwakkere exemplaren die op de 
warme vensterbank mochten kiemen (foto 5).

TIPS IN MAART
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