
PLANT GOEDE BUREN SLECHTE BUREN 

aardappel afrikaantje, knoflook, kool, koolrabi, maïs, oost-

indische kers, munt, tuinboon, zonnebloem 

komkommer, pompoen, 

selderij, tomaat 

aardbei afrikaantje, andijvie, bonen, knoflook, kropsla, 

prei, radijs, spinazie, ui, wortel 

kool 

aardpeer boon, komkommer, maïs  

andijvie aardappel, aardbei, bonen, erwt, komkommer, 

kool, prei, radijs, sla, venkel 

 

augurk andijvie, boon, erwt, maïs, sla, oost-indische 

kers, spinazie 

aardappel, tomaat 

bietjes (rode) dille, erwt, knoflook, komkommer, kool, koolrabi, 

koriander, raap, radijs, selderij, sla ui, wortel 

aardappel, maïs, prei, 

spinazie 

bloemkool boon, dille, kamille, oregano, selderij, wortel aardbei, erwt tomaat, 

tuinboon, zonnebloem 

courgette andijvie, boon, erwt, maïs, oost-indische kers, 

radijs, sla, spinazie, ui 

 

doperwt aardappel, aardbei, aardpeer, andijvie, kom-

kommer, koolrabi, maïs, meloen, raap, radijs, 

rode biet, sla, spinazie, tomaat, tuinboon, wortel 

aardappel, gladiool, knoflook, 

prei, sjalot, tomaat, ui 

kapucijner aardappel, aardbei, aardpeer, andijvie, 

komkommer, kool, maïs, meloen, raap, radijs, 

rode biet, sla, spinazie, tomaat, tuinboon, wortel 

gladiool, knoflook, ui 

komkommer andijvie, boon, erwt, knoflook, maïs, oost-

indische kers, selderij, spinazie, tuinboon, ui 

aardappel, bieslook, radijs, 

tomaat, zonnebloem 

koolrabi aardappel, afrikaan, erwt, kamille, kool, 

rabarber, radijs, salie, selderij, sla, spinazie, 

tuinboon, wortel 

komkommer, tomaat, tulp, 

zonnebloem 

maïs afrikaantje, aardappel, augurk, boon, courgette, 

erwt, komkommer, meloen, radijs, sla, tomaat 

rode biet, selderij 

paksoi aardappel, andijvie, boon, erwt, kamille, munt, 

oost-indische kers, radijs, rode biet, selderij, 

wortel. 

aardbei, maïs, spinazie, tulp, 

ui, zonnebloem. 

pompoen andijvie, boon, erwt, maïs, oost-indische kers, 

radijs, sla, spinazie, raap, selderij, tuinboon, ui 

aardappel, komkommer, 

wortel 

radijs aardbei, afrikaantje, andijvie, boon, erwt, 

kamille, kervel, komkommer, kool, maïs, raap, 

wortel 

rode biet, sla, spinazie, 

sterrekers, stokboon, tomaat, 

tuinboon, ui 

sla Aardbei, dille, komkommer, kool, pompoen, prei, 
radijs, rode biet, tomaat. venkel, wortel 

peterselie, selderij 

snijbiet boon, dille, erwt, knoflook, komkommer, kool, 

koolrabi, koriander, pluksla, raap, radijs, selderij, 

ui, wortel 

aardappel, maïs, prei, 

spinazie 

snijboon aardappel, aardbei, afrikaantje, andijvie, dille, 

goudsbloem, komkommer, kool, maïs, peterselie, 

selderij, sla, spinazie, tomaat, tuinboon, wortel. 

erwt, knoflook, ui, venkel 

sperzieboon aardappel, aardbei, komkommer, kool, spinazie, 

maïs, rode biet, selderij, tomaat, wortel 

erwt, prei, tomaat, ui, venkel 

tomaat afrikaantje, boon, knoflook, maïs, oost-indische 

kers, peterselie, prei, radijs, rammenas, selderij, 

spinazie, ui, witlof, wortel 

aardappel, augurk, chrysant, 

komkommer, koolrabi, venkel 

tuinboon aardappel, aardbei, afrikaantje, andijvie, dille, 

goudsbloem, komkommer, kool, maïs, peterselie,  

rode biet, selderij, sla, spinazie, tomaat, wortel 

erwt, knoflook, ui, venkel 

venkel andijvie, dille, erwt, komkommer, koriander, sla boon, tomaat 

wortel aardbei, afrikaantje, bieslook, boon, dille, erwt, 

knoflook, kool, prei, radijs, selderij, sla, snijbiet, 

tomaat, ui, witlof 

kruisbes 



Laatste zaaikans  

(groente uit vorige tabel die ook in juli nog gezaaid of geplant kunnen worden) 

 

 

PLANT ZAAIEN TOT PLANTEN TOT OOGSTEN TOT 

andijvie 31 juli 20 augustus 1 december 

augurk 15 juni 30 juni 1 oktober 

bietjes (rode) 25 juli - 1 december 

bloemkool 15 juli 10 augustus 30 november 

courgette 30 juni 15 juli 15 oktober 

ijsbergsla 31 juli 15 augustus 31 oktober 

komkommer 30 juni 15 juli 1 oktober 

koolrabi 20 juli 20 augustus 1 november 

paksoi 20 augustus - 1 oktober 

pompoen 15 juni 30 juni 25 oktober 

radijs 20 augustus - 1 oktober 

sla 15 augustus 5 september 31 oktober 

snijbiet 20 augustus - 20 november 

snijboon 10 juli - 15 oktober 

sperzieboon 15 juli - 15 oktober 

venkel 20 juli 15 augustus 10 november 

wortel 15 augustus - 31 december 

 

 

Nog een paar tips 

 

• Plant of zaai afrikaantjes bij de aardappelen, aardbeien, bietjes, komkommer en tomaat 

tegen aaltjes, witte tomatenvlieg, mieren en andere plagen. 

• Plant of zaai afrikaantjes overal waar je een plekje vrij hebt; ze zijn goed voor de grond. 

• Zaai dille tussen de tuinbonen en snijbiet tegen zwarte luis. 

• Zaai goudsbloemen naast tuinbonen en snijbiet tegen zwarte luis. 

• Zaai selderij naast kool om het koolwitje te weren. 

• Geen ui-achtigen in de buurt van bonen. 

• Plant of zaai prei, rozemarijn of ui bij wortels tegen de wortelvlieg. 

• Pompoenen doen het goed bij maïs. 

• Basilicum en peterselie helpen bij het voorkomen van insecten en ziektes bij tomaten.  

• Zaai dille vormt een goede combinatie met aardappel, kolen en wortel. 

• Knoflook is effectief tegen insecten en schimmels. 


