
vak 1: Kool

Groenten: spitskool, rode kool, 

savooikool, radijsjes, 

raapstelen. Forse bemesting 

nodig

Bijzonderheden: dit zijn allemaal 

vroege koolgewassen. Eind juli zal het 

stuk leeg zijn. Je zou dan nog een 

nateelt van sla, andijvie of bijvoorbeeld 

groenbemester kunnen doen

vak 2: Blad

Groenten: Zomerprei, 

winterprei, snijbiet,peterselie, 

selderij, veldsla, spinazie, 

kervel. Gemiddelde bemesting 

nodig.

Bijzonderheden: dit vak zal het hele 

jaar gebruikt worden, in de zomer 

zomerprei, kruiden etc. In de win ter 

zal nog steeds winterprei, peterselie, 

veldsla, etc. te oogsten zijn.

vak 3: Vrucht

Groenten: Mais, courgette, 

augurken, een paar tomaten 

waar in de kas geen plaats 

meer voor was en vroeg 

genoeg zijn voor buitenteelt. 

Gemiddelde tot forse bemesting 

nodig.

Bijzonderheden: Ook dit vak zal het 

hele tuinseizoen bezet zijn. Er is in het 

voorjaar wel tot begin mei plaats voor 

voorteelt (de vruchtgewassen kunnen 

pas vanaf half mei uitgeplant worden) 

maar pas op; je hebt op vak 1 ook al 

andijvie en sla?  

vak 4: Wortel

Groenten: worteltjes, 

winterpeen, venkel, pastinaak. 

Weinig bemesting nodig, wel 

wat kali.

Bijzonderheden: hier vooral geen 

bietjes zaaien i.v.m. familie snijbiet in 

vak 2. Ook geen uien, knoflook, 

sjalotten, etc. i.v.m. familie prei in vak 

2. Geen van de groenten in dit vak 

hebben mest nodig. Er is geen voor- of 

nateelt mogelijk.

vak 5: Aardappel

Groenten: vroege 

aardappelen. Gemiddelde 

bemesting en een gift kali.

Bijzonderheden: vroege aardappelen 

kunnen in juni gerooid worden. Daarna 

zou dus een nateelt van bijvoorbeeld 

sla en andijvie kunnen (staat verder 

allen in vak 1 tenzij je voor vak 3 hebt 

gekozen). En anders een 

groenbemester.

vak 6: Peul

Groenten: late peulgewassen 

als sperciebonen, snijbonen, 

pronkbonen. Weinig of geen 

mest nodig.

Bijzonderheden: eerste bonen mogen 

pas in mei worden gezaaid/geplant 

maar er is nauwelijks ruimte vor 

voorteelt aangezien je in vak 5 ook al 

andijvie en sla hebt gezaaid.



vak 7: Kool

Groenten: late koolsoorten 

zoals spruiten, boerenkool, 

rammenas, winterbloemkool, 

witte kool, koolraap. Forse 

bemesting nodig.

Bijzonderheden: ook al zijn het bijna 

allemaal late soorten, de meesten 

ervan moeten toch al vroeg 

gezaaid/geplant worden. Er is dus geen 

voor- of nateelt.

vak 8: Wortel

Groenten: uien, sjalotten, 

knoflook, bietjes. Weinig tot 

gemiddelde bemesting nodig.

Bijzonderheden: nu geen gevaar voor 

te dicht in tijd bij familie dus vooral op 

dit vak alle Alliumsoorten en de bietjes 

zaaien. Soms zaaien we zelfs wel 2 x 

nietjes; 1 x vroeg een half vak. Als in 

juni/juli de uien, etc. zijn geoogst daar 

bieten zaaien als nateelt.

vak 9: Aardappel

Groenten: middelvroege of 

middellate aardappelen, 

"bewaaraardappelen". 

Gemiddelde bemesting nodig.

Bijzonderheden: deze aardappelen 

poot je een paar weken na de vroege 

aardappelen maar worden pas eind juli 

gerooid. Je kunt nu vaak kiezen voor 

aardappelen die langer bewaarbaar zijn 

en op een koele donkere plaats 

bewaard kun je ze dan tot in het 

voorjaar eten. Geen voor- of nateelt.

vak 10: Peul

Groenten: vroege 

peulgewassen als peultjes, 

erwten, tuinbonen, capucijners. 

Wineig of geen bemesting 

nodig.

Bijzonderheden: Als je de soorten 

geoogst hebt (in juni/juli) kun je er nog 

een rijtje sperciebonen zaaien maar 

bijvoorbeeld ook wel wat rucola of 

radijs.

vak 11: Overig

Groenten: restanten. 

Gemiddelde bemesting 

(afhankelijk van de gebruikte 

soorten).

Bijzonderheden: hier kun je restjes en 

teveel gezaaid planten. Of kruiden, 

pootaardappelen die je over had, teveel 

gezaaide preitjes. Ze past eigenlijk niet 

in de vruchtwisseling maar wel handig 

en aangezien ze elk jaar weer wat 

anders geeft en mee verhuist heb ik 

zelf nooit problemen ervaren.

vak 12: Wortel

Groenten: winterpeen, witlof, 

worteltjes, schorseneren, 

knolvenkel. Weinig bemesting 

nodig, wel een kaligift.

Bijzonderheden: ook hier weer 

oppassen met de familieleden uit de 

Alliumgroep en de bietjes. Geen voor- 

en nateelt.


