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STAPPENPLAN

STAP 2
Stop 3 zaadjes in de grond, in 
de hoek van de kist waar je de 
courgettes straks wilt kunnen 

oogsten. Let op dat er een 
frame in de buurt is

STAP 3
Komen er 3 plantjes op, 
haal er dan 2 weg. Als 
je het zielig vindt, kun 
je ze natuurlijk gewoon 
weggeven, of ze als een 

guerrilla gardener ergens 
in het wild planten

STAP 5
Na ongeveer 9 weken 

kun je oogsten, dit gaat 
de hele zomer door

STAP 1
Maak de grond rul en 

vochtig en als het nodig is, 
gebruik dan beetje mest

Makkelijke soorten
Een courgette is een plant die zo 
je hele tuin doorwoekert, net als 
pompoen. Normaal moet je zeker 
een meter tussenruimte hebben 
tussen twee planten. Zet je ‘m in de 
kist, zorg dan voor een frame waar 
hij tegen aan kan klimmen, of kies 
voor een niet-klimmer.

Zaaien
Courgettezaadjes komen makke-
lijk op. Vanaf april kun je binnen 
zaaien onder glas of plastic. Vanaf 
mei kun je buiten in je bak zaaien. 
Stop het zaadje in de grond en 
maak de grond vochtig, let op, niet 
te nat, want courgettes zijn gevoe-
lig voor rot. Na ongeveer een week 
komen de kiemplantjes boven de 
grond. Courgettes houden van zon 
en minder van wind. Laat de baby-
plantjes een paar dagen groeien en 
haal dan 2 plantjes weg (als je er 
drie hebt). Want anders komen de 
courgettes over een paar maanden 
je oren uit. 

Bevruchten
Een courgetteplant krijgt man-
nelijke en vrouwelijke bloemen. 
Een vrouwelijke bloem herken je 
aan het beginnetje van de vrucht. 
De steel tussen plant en bloem is 
als een klein harig mini-courgetje. 
Mannelijke bloemen zijn langer 

en je ziet het stuifmeel zitten. Al-
leen de vrouwelijke bloemen geven 
vruchten, als ze tenminste worden 
bevrucht. Daar zorgen bijen, hom-
mels en andere insecten voor.

Verzorgen
Geef de courgette voldoende water 
en voeding. Zorg dat ie niet droog 
staat. Door de grote bladeren ver-
dampt ie veel vocht. Om rot te 
voorkomen moet je goed aan de 
voet van de plant water geven, niet 
over de vruchten of de bladeren.

Oogsten
De plant geeft de hele zomer bloe-
men en courgettes. De bloemen 
kun je frituren en opeten (zie pa-
gina 34). Pluk de bloemen niet te 
lang voordat je ze wilt gebruiken, 
anders worden ze slap. Hoe kleiner 
je de courgette eet, hoe smakelij-
ker. Laat je de courgette helemaal 
uitgroeien, dan ziet ie er wel spec-
taculair uit, maar is meer sponzig 
dan lekker. 
Courgettes pluk je het beste door 
ze bij het steeltje af te snijden met 
een scherp mesje. Laat de vruch-
ten niet te groot worden, het lek-

kerst zijn ze als ze zo’n centimeter 
of 10 – 12 cm zijn. Hoe regelmati-
ger je oogst, hoe meer bloemen en 
vruchten je krijgt.

Let op: ziektes
Niet goed bevruchte courgettes 
kunnen gaan rotten. Snijd zo’n 
courgette snel uit de plant, hij kan 
de rest van de vruchten en bloemen 
ook besmetten met rot.
Courgettes zijn gevoelig voor meel-
dauw (witte vlekken op de blade-
ren), vooral als ze wat ouder zijn. 
Het komt meestal doordat ze te 
dicht op elkaar staan en niet op een 
zonnige plek. Aan meeldauw kun je 
niet veel doen, knip de bladeren uit 
de plant zodat andere bladen niet 
worden besmet. 

De plant geeft de 
hele zomer bloemen 

en courgettes

TUINIERTIPS

Courgette
DAT ÉÉN KLEIN SCHLEMIELIG PLANTJE ZOVEEL 

EETBAARS KAN OPLEVEREN. RESPECT VOOR DE COURGETTE!

STAP 4
Na een week of 8 kun 
je de eerste courgettes 

zien hangen. Laat ze een 
beetje groter worden, 

maar niet teveel

Tip 
xxxxxxxxxxxxxxxx

Grappig: kerf een 
naam of woord met 

een mesje in de 
courgette als ie nog 

klein is (10 cm of zo).  
De courgette ‘herstelt’ 

de krasjes met een 
soort witachtig lit-

tekenweefsel. Als de 
courgette dan groter 

wordt, dan krijg je een 
courgette met je eigen 

naam erop.
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Plaattaart 
met courgette 
en manchego
ZELFGEOOGST

• 2 grote courgettes, 
 wassen en in dunne plakjes snijden

UIT HET KEUKENKASTJE

• 4 eetlepels olijfolie
• grof zeezout en peper uit de molen

UIT DE WINKEL

• bladerdeeg (rol)
• kopje geraspte manchego 
 (harde Spaanse schapenkaas) 
 

ZO MAAK JE HET
Verwarm de oven voor op 180˚C (heteluchtoven 
op 160˚C). Bekleed een bakplaat of braadslee van 
ongeveer 35 x 20 cm met bakpapier. Leg het deeg 
erop. Leg daarop de courgetteplakjes (dakpansge-
wijs). Bestrooi met kaas, zout en peper. Bedruppel 
– niet te zuinig - met olijfolie. Bak de taart in ± 15 
min goudbruin en gaar in de hete oven.

Courgette 
spaghetti
Tegen een blije (en dus volop vruchtgevende) 
courgetteplant valt bijna niet op te eten. 
Een recept om heel veel courgettes te verwerken, 
is dus altijd handig. Het snijden is even een 
werkje, maar de courgettes lijken dan wel heel 
erg op echte spaghetti. En dat is dan weer 
prettig voor potentiële groenteweigeraars.

ZELFGEOOGST

• 1 grote courgette, in heel dunne slierten snijden
• 1 handvol basilicum blaadjes, wassen, in reepjes

UIT HET KEUKENKASTJE

• 2 tenen knofl ook, pellen en fi jnhakken
• 2 eetlepels olijfolie
• zout en peper uit de molen

ZO MAAK JE HET
Verwarm de olie in een wok of hapjespan. 
Bak de courgetteslierten kort op hoog vuur. 
Schep regelmatig en voorzichtig om met een tang 
of houten spatel. Voeg de knofl ook toe. Breng op 
smaak met zout en peper. Kieper op een bord en 
strooi er basilicum over heen. 

Tip 
xxxxxxxxxxxxxxxx
 Volledige maaltijd van 

maken? Voeg aan de 
courgettepasta een andere 
sliertpasta toe (spaghetti, 

bucatini, tagliatelle). 
Warm goed door, voeg 

een paar fl inke eetlepels 
zure room toe en wat 
Parmezaanse kaas 

en citroensap.

Tip 
xxxxxxxxxxxxxxxx
 Doet het heel goed met 
een simpele salade van 
rijpe tomaten met een 
beetje olijfolie, peper 

en zout. 

Tip 
xxxxxxxxxxxxxxxx

 De manchego kun 
je vervangen door 

bijvoorbeeld overjarige 
(Friese) nagelkaas. 
Smaakt minstens 

zo spannend.
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Courgette-
torentjes met 
mozzarella 
en tomaat
(VOOR ONGEVEER 8 TORENTJES)

ZELFGEOOGST

• 1 middelgrote courgette, 
 wassen en in plakken van 1 cm snijden
• 2 rijpe tomaten, wassen en in plakken snijden

UIT HET KEUKENKASTJE

• zout en peper uit de molen

UIT DE WINKEL

• 1 bol lekkere mozzarella 
 (bijvoorbeeld buffelmozzarella), 
 in plakken snijden

EXTRA

• cocktailprikkers of frietvorkjes
• bakpapier

ZO MAAK JE HET
Verwarm de oven voor op 200˚C 
(heteluchtoven op 180˚C)
Maak een torentje van courgette, tomaat en 
mozzarella. Bestrooi met peper en zout. Bedek een 
ovenplaat met bakpapier en zet de torentjes erop. 
Bak ze in ± 15 minuten in de oven gaar. Doe er 
prikkers of frietvorkjes in.

Gefrituurde 
courgette-
bloemen
ZELFGEOOGST

• 4 bloemen van de courgettes, 
 hier zit ook een klein courgetje aan

UIT HET KEUKENKASTJE

• 3 eetlepels bloem, gezeefd
• zout en peper uit de molen

UIT DE WINKEL

• Spa rood

EXTRA NODIG 

• frituurpan of diepe hapjespan met olie
•  keukenrol

ZO MAAK JE HET
Verwarm de frituurpan tot 180˚C of verhit een fl in-
ke laag olie in de hapjespan. Leg alvast wat vellen 
keukenpapier (op elkaar) klaar. Roer wat Spa rood 
door het bloem tot een beslagje ontstaat (ongeveer 
zo dik als yoghurt). Voeg zout en peper toe. Haal de 
courgettebloemen door het beslag. Frituur ze tot ze 
goudbruin zijn. Laat uitlekken op keukenpapier. 

Tip 
xxxxxxxxxxxxxxxx
Je kunt de torentjes ook 

in een pan bakken in 
wat olijfolie. Doe dat met 

deksel en zet het vuur 
niet te hoog. 

Tip 
xxxxxxxxxxxxxxxx
Je bloemen worden nóg 

lekkerder als je een 
eetlepel groene kruiden 
door het beslag roert of 

een theelepel sesamzaad.

Notes

Tip 
xxxxxxxxxxxxxxxx
Ook lekker met een dip 

van yoghurt, mayo en wat 
groene kruiden. 
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BIVAKMUTS OP,  ZAADPISTOOL 
IN JE HOLSTER EN MET EEN 
SCHEP ONDER JE ARM MIDDEN 
IN DE NACHT OP WEG GAAN OM 
PLANTAARDIGE BERMBOMMEN 
NEER TE LEGGEN.
WELKOM IN DE WERELD VAN 
GUERRILLA GARDENING
EN DE ROTE PEEN FRAKTION.

Stap 8: 
Oogsten!

Stap 1:
Zoek een braakliggend landje op. Een vierkante 
meter in het park, een boomspiegel waar je om-

heen kunt planten. Of licht een paar tegels uit je 
stoep en plant wat groenten tegen je gevel.

Stap 2: 
Bedenk wat je er wil gaan kweken. Kies plan-
ten uit die tegen een stootje kunnen. En: hoe 

ga je de planten water geven? Waar haal je het 
water vandaan, hoe vervoer je het?

Stap 3: 
Koop zaden of plantjes. Stap 4: 

Zaai - afhankelijk van het jaargetijde - de zaden 
voor op je eigen vensterbank of bestel een 

zaadbom (gemaakt van zaad, compost en aarde) 
op www.threemiles.com/plantthepiece/call.html. 
Deze zaadbommen kun je schieten naar plekken 

waar je niet goed bij kunt. Oogsten wordt dan 
wel lastig. 

Stap 5: 
Spit je guerrilla-tuintje om en schep er tuinaarde 
doorheen. Voeg ook wat organische mest toe aan 
de aarde. Rondom een boom niet te veel aarde 

toevoegen, maximaal 5 tot 10 cm.
Stap 6: 

Verdeel je guerrillatuin in vakjes en zaai of 
plant in ieder vakje de groente die je wil.

Stap 7: 
Zorg dat er geen katten kunnen plassen in je 
tuin, dus maak een fakirbed van satéstokjes 

of volg andere tips op van pagina 2.

Radijs

 in  8 
stappen
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STAPPENPLAN

STAP 1
Maak de grond 

lekker rul en vochtig

STAP 2 
Zaai de radijsjes in een rijtje. 
Let op: niet te dicht op elkaar, 

want dan kunnen ze niet 
goed groeien

STAP 3 
Blijf extra water geven als het 
warm weer is. Na vier weken 

kun je oogsten

Zaaien
Vanaf maart tot september kun 
je radijs buiten in de volle grond 
(of kist) zaaien. Zaai niet te dicht 
op elkaar anders kunnen ze niet 
goed groeien. Radijsjes kun je goed 
gebruiken als markering in een 
moestuinbak of de kist. Zaai ze 
dan in een rijtje.

Verzorgen
Was alles maar zo makkelijk als 
radijsjes telen. Je hebt er echt 
geen omkijken naar. Maar water 
hebben ze wel redelijk veel nodig. 
Tenminste, als je niet wilt dat ze 
scherp van smaak zijn. Geef je ze 
fl ink wat water tijdens de groei, 
dan zijn ze zacht van smaak.

In kisten
Ronde radijs kun je makkelijk 
in kisten telen. Juist fi jn voor ze, 
want grond in kisten warmt snel 
op en daar houden radijzen van.

Oogsten 
Vaak kun je radijzen al na vier 
weken oogsten. Laat de knolletjes 
niet te groot worden, ongeveer 
knikkerdik.Trek ze met loof en al 
uit de grond en haal dan direct het 
loof eraf. Dan blijven de radijsjes 
knapperig. Laat je het loof eraan 
zitten, dan worden ze binnen een 
tot twee uur zacht.

Bewaren
Het lekkerst zijn radijzen op de 
dag van oogsten, maar je kunt 
ze ook goed een paar dagen in de 
koelkast of in een bakje met water 
bewaren

Bonte kleurenmix
Er bestaan radijsjes in allerlei 
kleuren. Bij zadenleveranciers 
kun je vaak een bont mengsel ko-
pen van verschillende soorten ra-
dijsjes. Ziet er leuk uit op je bord 

en ze smaken allemaal net iets an-
ders. Radijzen met een witte punt 
zijn bijvoorbeeld iets pittiger dan 
helemaal rode radijzen. Je hebt 
trouwens ook langwerpige radijs-
jes of hele grote radijzen.

Kleuren radijs:
- Gele radijs 
 (Zeeuwse Gele Zeempjes)
- Roze radijs (Pink Beauty)
- Witte radijs (Ronde Witte)
- Halfrood-half wit 
 (Ronde Half Rood Half Wit)
- Paarse radijs (Purple Plum)

Familie van de radijs is: rammenas 
(ook wel rettich genoemd). Is een 
veel grotere wortel, maar heeft een 
vergelijkbare pittige smaak.

Tip 
xxxxxxxxxxxxxxxx
Zaai iedere tien dagen 
ongeveer 20 zaadjes. 
Zo heb je altijd verse 

radijsjes.

TUINIERTIPS

Radijs
DE SMAAK VAN RADIJSJES UIT DE WINKEL IS NIET TE VERGELIJKEN MET 

RADIJSJES VAN EIGEN TEELT; DIE ZIJN DUS ECHT VEEL LEKKERDER. KNAPPE-
RIGER OOK. HET ENIGE WAT JE MOET DOEN IS AF EN TOE WAT WATER GEVEN. 

EN DAN KUN JE RADIJSJES AL NA TWEE TOT VIER WEKEN OOGSTEN. 

Tip 
xxxxxxxxxxxxxxxx
Laat de radijsjes niet te 
groot worden. Ten eerste 
zijn ze dan minder lek-
ker, en grotere exempla-
ren worden ook eerder 
belaagd door schim-

mels en insecten.

Tip 
xxxxxxxxxxxxxxxx
Radijsjes zijn goed voor 
de organen en werken 

vocht afdrijvend.

Tip 
xxxxxxxxxxxxxxxx

Zaai radijsjes op een 
zonnige standplaats. 

Dan krijg je niet te 
veel loof en mooie 

volle radijsjes.Was alles maar 
zo makkelijk 
als radijsjes 

telen


