
Balkontuinieren

Stap 1. Waterafvoersysteem.
Te veel water in je pot kan de wortels van de plant aantasten omdat de plant dan geen 
lucht krijgt. Dit is te voorkomen door een waterafvoersysteem onder in je pot te 
maken. Dat klinkt een stuk moeilijker dan het is, het enige dat je hiervoor hoeft te 
doen is de bodem van je pot vullen met wat hydrokorrels, kleine keitjes of stukjes 
kapotte bloempot. Zo kan het overtollige water beter weglopen.
Nog beter is om het gat in de bodem te dichten en een overloopgat aan de zijkant van 
de pot te maken, zodat er onderin tussen de hydrokorrels een waterreservoir 
ontstaat.

Stap 2. Kies de juiste grond.
Elke plant heeft zo z’n voorkeur voor een type grond. In het tuincentrum kun je kiezen 
uit specifieke potgrond voor bijvoorbeeld groente, kruiden of bloemen. Maar gewone 
potgrond met compost erdoor is ook prima.

Stap 3. De juiste diepte en afstand.
Gebruik een (poot)stok om gaten te maken. Hoe diep het gaatje moet zijn, verschilt 
sterk per plant. Over het algemeen worden zaden dieper geplant naarmate ze groter 
zijn. Als vuistregel kan je het zaadje bedekken met een laagje aarde dat ongeveer 2 
keer zo dik is als het zaadje zelf. Echter, er bestaan lichtkiemers als sla, selderij en 
peterselie, die juist bijna niet bedekt moeten worden. En sleutelbloemen moeten juist 
weer op 7 cm diepte. Deze bijzonderheden staan vaak op het zakje zaaizaad 
aangegeven. Laat voldoende afstand tussen elk type plant. Zo voorkom je dat ze bij 
het groeien niet voldoende ruimte hebben. Voor bloemen moet je ongeveer 10 cm 
aanhouden, bij groenten en kruiden verschilt het sterk per plant. Zie voor details ook 
bijgaand overzicht met plantafstanden

Stap 4. Water geven.
Na het zaaien bedek je de zaadjes zorgvuldig met grond en besproei ze met water. 
Zorg dat je zaadjes de juiste hoeveelheid zonlicht krijgen en geef ze water volgens de 
bovenstaande instructies. Wees geduldig. Het kan een tijdje duren voordat ze gaan 
groeien.


