
Testpakket Makkelijke Moestuin 
2021 
Momenteel verkopen we 40 verschillende zaden. Die staan ook allemaal in 
onze app. Volgend jaar willen we ons zadenpakket verder uitbreiden, en 
daarom proberen we dit jaar weer 5 nieuwe groentesoorten uit:  

• hoge vleestomaat met grote, fraai gestreepte tomaten 
• platte peterselie  
• peper padron: zit tussen pepers en paprika’s in 
• langwerpige rood-witte radijsjes 
• blad- of snijkool met rode nerf 

Net als vorig jaar geven we daarbij nog een 6e zakje cadeau: afrikaantjes. 
Dat is een perfecte buurplant die eigenlijk in geen enkele MM mag ontbreken. 

We testen zelf, maar een 
flink aantal MM-ers kunnen 
meedoen.  

Daarvoor maakten we 
een beperkte 
hoeveelheid pakketjes 
die we aanbieden in de 
shop voor 12 euro. Op is 
op.  

Koop je zo’n pakketje en 
test je mee, dan stellen 
we het enorm op prijs als 
je je foto’s en ervaringen 
deelt op de community 
onder de categorie 
‘Testzaden’.  

Door het jaar heen zullen 
wij dat zelf ook doen.  

Informatie over de zaden  
Op de volgende pagina’s vind je de informatie en zaai-instructies voor de 6 
verschillende soorten. 



Peper padron 

Al jaren krijgen we de vraag: 
Jelle, wanneer komen 
pepers in de app? En 
waarom verkoop je geen 
paprika? 

En al jaren geef ik dan het 
antwoord: dat doen we niet.  

Omdat je ze veel te vroeg 
binnen moet voorzaaien - en 
plantjes goedhouden op de 
vensterbank is lastig. De 
plant blijft het hele jaar in je 
bak staan en de opbrengst 
stelt niet veel voor. Plus: de 
zomers zijn hier niet warm 
genoeg.  

Maar dit jaar dacht ik: oké, als er zoveel mensen zijn die het persé willen 
proberen, dan stop ik er één in het testpakket. Dan komen ze er zelf wel 
achter :-). Dus ging ik op zoek. Paprika? Peper? En toen vond ik deze: de 
peper padron.  

Dit is een kleine paprika die behoorlijk pittig kan zijn. Of een peper die op een 
paprika lijkt. Zeg maar een combi die tussen beide zit. Ideaal toch? Omdat ze 
niet zo super heet zijn, kun je ze mooi eten als snack, eventueel gevuld met 
wat roomkaas of zo. Zoals ze in Spanje doen waar ze vandaan komen. Maar 
wacht: het wordt nog mooier. Want deze plant hoef je niet zo achterlijk vroeg 
al voor te zaaien, maar kan óók nog in april. Gelijk met de tomaten.  

En haal je ‘m in het najaar naar binnen, dan gaat ie op de vensterbank nog 
even door. Dus dit kan wel eens een MM-topper worden. Of niet, maar dan 
weten we dat aan het eind van dit jaar. 

Soortnaam: Peper Padron 
Familie: nachtschade 
Aantal per vak: 1  
Hoogte: tot 50-80 cm (achterin de bak) 
Voorzaaien: eind maart t/m eind april  
Kiemtijd: vanaf 20°C in 7-21 dagen 
Tijd tot oogst: vanaf 10-12 weken 
Zonlicht: zon  



Hoe zaaien en kweken? 

Voorzaaien doe je in potjes met half vermiculiet/half MM-mix en je kweekt de 
plantjes binnen op.   

Na ongeveer een maand zet je de plantjes over in een grotere pot MM-mix en 
eind mei/begin juni plant je ze buiten uit: in een vak achterin je bak.  

Of zet ze in een MM-mini: daarin kun je ze bij slecht weer wat makkelijker 
verplaatsen naar een betere plek, of aan het eind van het jaar weer naar 
binnen.  

Pepers hebben een zonnige plek nodig en veel voeding. Werk daarom voor 
het planten 15 gram/30 ml extra MM-voeding door het vak.  

Volg eventueel de aanwijzingen in de app voor de Balkontomaat Maya. 

Hoge tomaat met grote 
gestreepte tomaten  
Deze tomaat wordt tot 200 cm 
hoog en zet je daarom bij een 
klimrek. 

De tomaten worden lekker 
groot, en wegen dan soms wel 
200 gram.  

Ze zijn van binnen semi-hol en 
je kunt de kern makkelijk 
verwijderen. Daarom kun je ze 
heel goed vullen.  

De opbrengst per plant is heel 
behoorlijk: zeker wel een tros of 
4-5 met 5 tot 9 tomaten met een 
lekkere smaak. Ook perfect om 
saus of soep van te maken.  



Zelf heb ik ze alleen nog in de kas geteeld, maar buiten moet ook kunnen, 
zeker in een mooie, warme zomer. En die zijn er steeds vaker ;-).  

Soortnaam: Striped Stuffer F1 
Familie: nachtschade 
Aantal per vak: 1  
Hoogte: 200 cm (bij het klimrek) 
Voorzaaien: eind maart t/m half april  
Kiemtijd: vanaf 20°C in 3-7 dagen 
Tijd tot oogst: vanaf juli tot oktober 
Zonlicht: zon  

Hoe zaaien en kweken? 

Voorzaaien doe je in potjes met half vermiculiet/half MM-mix en je kweekt de 
plantjes binnen op.  

Na ongeveer een maand zet je de plantjes over in een grotere pot MM-mix en 
eind mei plant je ze buiten uit: in je bak in een vak bij het klimrek.

Tomaten hebben een zonnige plek nodig en veel voeding. Werk daarom voor 
het planten 15 gram/30 ml extra MM-voeding door het vak.  

Volg eventueel de aanwijzingen in de app voor de rode kerstomaat Sweetie.  

Langwerpige rood-
witte radijs 

Mijn favoriete radijs ken je 
al: de reuzenradijs. Maar er 
was toch ook wel vraag 
naar een andere soort.  

Eerder probeerde ik al witte 
en gele, maar eerlijk 
gezegd vond ik daar niets 
aan.  

Bij ons zijn radijsjes bijna 
altijd rond, maar in de rest 
van Europa teelt men ook 
graag langwerpige.  



In Frankrijk is deze soort verreweg de meest geteelde radijs: langwerpig en 
met een witte punt. Leuk om te zien en weer eens wat anders.  

Soortnaam: French Breakfast  
Familie: kruisbloem 
Aantal per vak: 16 
Hoogte: 15 tot 20 cm (voorste vakken) 
Zaaitijd: maart t/m juni en september tot half oktober 
Zaaidiepte: 0,5 tot 1 cm 
Kiemtijd: tussen 10 en 25°C in 3 tot 11 dagen 
Tijd tot oogst: vanaf 5 weken 
Zonlicht: kan zowel in de zon als in halfschaduw 

Hoe zaaien en kweken? 

Zaai altijd direct op de juiste plek in de bak of MM-mini: radijsjes kunnen niet 
tegen verplanten. 

Volg in de app de aanwijzingen voor de radijs. 

Platte Peterselie 

Veel kruiden kun je naar mijn 
idee beter als plantje kopen dan 
zaaien. Peterselie is daar een 
voorbeeld van. Het duurt soms 
erg lang voor de zaden kiemen 
en de plantjes groeien in het 
begin best traag.  

Daarom koop ik in het voorjaar 
liever een paar kleine plantjes: 
dat is genoeg voor de rest van 
het jaar.  

Maar de lekkerste peterselie is 
juist niet de krullende soort die je 
overal kunt kopen, maar heeft 
blad dat plat is.  

https://makkelijkemoestuin.nl/shop/bakken#mm-mini


En laat je die nou net niet zo makkelijk als plantje kopen. Dus: dit jaar doen 
we die in het testpakket.  

Soortnaam: Amsterdamse snij 
Familie: wortel (schermbloemfamilie) 
Aantal per vak: 4  
Hoogte: 25 tot 40 cm (middelste rijen) 
Zaaien: van maart t/m juli 
Zaaidiepte: 1 cm 
Kiemt: tussen 10 en 25°C in 7 tot 21 dagen 
Tijd tot oogst: vanaf 8 weken  
Zonlicht: halfschaduw - zon 

Hoe zaaien en kweken? 

Peterseliezaden kiemen langzaam. Om dat wat te versnellen, week je ze 
eerst 24 uur voor in een kopje met water.  

Zaai peterselie direct buiten, in het vak van je keuze of in een MM-mini. Kies 
een vak in het midden of achteraan: de planten kunnen in de mix vrij groot 
worden.  

De plantjes groeien langzaam, maar hebben geen last van plagen en ziektes: 
best makkelijk. Na een week of 8 oogst je het eerste blad.  
 

 
Rode blad- of 
snijkool
Eet je de hele zomer uit je 
Makkelijke Moestuin, dan is 
het altijd weer wat zuur als 
je zo rond september tegen 
steeds meer lege vakken 
aankijkt.  

Ik ben dan ook een grote 
fan van groentes die goed 
tegen kou kunnen.  

Deze bladkool is daar een 
prachtig voorbeeld van.  



Daar kun je de hele winter van blijven oogsten, zelfs bij 10 graden vorst.  

Koolplanten worden groot en hebben veel ruimte nodig,  deze soort net zo. 
Maar omdat je hiervan al snel het blad kan oogsten, wil ik ‘m toch graag 
proberen.  

De bladkool krijgt mooi, blauwgroen gekarteld blad, met felroze tot rode 
nerven. Staat prachtig in je bakken, maar is ook erg lekker: het blad is vrij 
zacht en heeft een milde koolsmaak.  

Soortnaam: Red Russian 
Familie: kool - kruisbloem 
Aantal per vak: 1 (of 4 als je vroeg gaat oogsten) 
Hoogte: 20-60 cm (achteraan) 
Zaaien: maart tot half september 
Zaaidiepte: 0,5 cm  
Kiemt: tussen 10 en 25°C in 7-14 dagen 
Tijd tot oogst: vanaf 5 weken (voor klein blad) 
Zonlicht: zon of halfschaduw  

Hoe zaaien en kweken? 

Zaai direct op de juiste plek in de bak of MM-mini.  

Zaai je in het voorjaar, oogst dan vooral het blad als het nog klein is. Zaai je 
van eind juli tot eind september, dan laat je de planten lekker hun gang gaan 
en oogst je later.  

Deze koolsoort heeft weinig last van ziektes.  

Maar let op: Slakken zijn dol op de zaailingen, en vogels vinden de kleine 
plantjes ook erg lekker, vooral in het vroege voorjaar. Houd de planten tijdens 
het vlinderseizoen goed in de gaten en ga regelmatig op jacht naar rupsen.  

Laat je de planten tijdens de winter staan, dan zullen ze niet verder groeien, 
maar kun je er wel van blijven oogsten. En vers groen in de winter: wie wil dat 
nou niet?  

Komt redelijk overeen met palmkool in de app.  



Afrikaantje 

Als bonus dit jaar een zakje 
zaden van een schattig 
afrikaantje.  

Zet ‘m vooral in je 
moestuinbak, want het is 
een uitstekende buurplant. 
En hij gaat eventuele 
aaltjes in de mix te lijf. 

Deze laagblijvende soort 
krijgt oranje-gele 
enkelvoudige bloemen.  

Daarom kunnen bijen, 
vlinders en hommels ook 
makkelijk bij de honing, iets wat ze bij de gangbare afrikaantjes met dubbele 
bloemen niet zo goed lukt.  
 
Soortnaam: Naughty Mariette 
Familie: bloem 
Aantal per vak: 4 
Hoogte: 25-35 cm (middelste of achterste rij) 
Zaaien: binnen in potjes in maart-april of direct half april-juni in de bak 
Zaaidiepte: 1 cm
Kiemt: tussen 18 en 22 °C in 7-21 dagen.  
Tijd tot bloei: vanaf 6 weken 
Zonlicht: zon of halfschaduw  

Hoe zaaien en kweken? 

Wil je binnen voorzaaien? Dat doe je het beste in half voorzaaivermiculiet/half 
mix. Zet de plantjes na het kiemen op een lichte en koele plek en plant ze 
dan half mei in je bak.  

Zaai je direct in je bak, geef dan bij koud weer wat bescherming. Met wat 
plastic bekertjes bijvoorbeeld, of met de MM-muts. 

Kleine plantjes hebben nog wel eens last van slakkenvraat. Zijn de planten 
wat groter, dan is de groei zo goed als probleemloos. Om veel bloemen te 
krijgen, pluk je de uitgebloeide bloemen zo snel mogelijk weg. 

https://makkelijkemoestuin.nl/shop/accessoires/muts-voor-grote-moestuinbak
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