
Groeit het eetbare 
gedeelte van je plantje 

onder de grond?

Is het al 15 mei geweest? Zet je plantje in een pot of 
direct in de volle grond.

Zet je plantje 
tot en met 15 
mei ’s nachts 
binnen tegen 

de kou. 

Je plantje mag naar buiten!
Heb je ruimte om je plantje 

in de tuin te planten?

Zet je plantje 
in je moestuin.

Zet je plantje 
in een pot.

Groeien de wortels 
van je plantje door 

het bakje heen?

Heb je een tomaten- 
komkommer- tijm- courgette- 
cosmea- pompoen- boekweit- 
boontjes- of basilicumplantje?

Nog even wachten. 
Als de wortels er 

doorheen groeien, 
ga naar ja.

Dun je plantjes uit, maar 
haal het moestuinbakje 

er wel af voor je ze in een 
diepe pot of in de tuin zet. 
Beschadig de wortels niet. 
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Staan je plantjes te dicht op elkaar? Als 
er heel veel zaadjes goed zijn ontkiemd 

dan kan het gebeuren dat de kleine 
plantjes elkaar verdrukken. Er zijn 

twee technieken om dit te voorkomen: 
uitdunnen of verspenen. Kies zelf op 

welke manier je het doet. Kijk op 
ivn.nl/moestuin/kweektips-per-soort 
wat de plantafstand van elke soort is.

Verspenen 
Hoe doe ik dat?
1. Zet het moestuinbakje 5 

minuten in een laagje water.
2. Scheur het bakje open en 

maak de aarde rondom je 
kiemplantje los.

3. Pak het kiemplantje bij de 
blaadjes vast. Haal de wortels 
voorzichtig uit elkaar.

4. Geef elk plantje een eigen pot 
of plek in de tuin.

5. Geef je plantje goed water om 
de wortels te laten herstellen.

Uitdunnen 
Hoe doe ik dat?
1. Kijk welke plantjes er zwakker of juist sterker 

uitzien.
2. Knip de zwakke plantjes vlak boven de grond af. 

Zo hebben de sterke plantjes meer ruimte.
3. Stop je moestuinbakje nu in zijn geheel in een 

grotere pot. Of meteen in de tuingrond.
4. Geef je plantje goed water om de worteltjes te 

laten herstellen.

Je zaadje is gegroeid en heeft al drie tot vijf blaadjes. Wat nu? Beantwoord 
de vragen om te kijken of je de plantjes al kunt oogsten, in de tuin zet 
(uitplanten) of verder laat groeien in een grotere pot (verpotten).

DO IT YOURSELF

Verpotten
Meer tips?  
Ga naar

ivn.nl/moestuin


