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Wat is er in Januari te doen in de moestuin? Iedere maand geven we je de beste 
tips voor het onderhoud op het gebied van de moestuin, zaaien en oogsten.  

De moestuin in Januari 
Hoewel de vorst het je misschien onmogelijk maakt om veel te doen, is het toch best een 
drukke maand in de moestuin: 

• De compost moet worden gekeerd en er moet mest worden verspreid. 
• Je kunt deze maand ook al nieuwe bedden maken en voorzaaien, maar dan wel 

achter een raam met veel licht. 
• Begin niet met het bewerken van de grond wanneer die doornat is! Je maakt dan 

de structuur van de grond kapot. Wanneer de grond nog aan je schoenen blijft 
kleven weet je dat je nog niets hoeft te doen. 

• Tijdens koud winterweer is de kans groter dat duiven je kolen belagen. Ze kunnen 
in een korte tijd een grote ravage aanrichten, waarbij ze de bladeren van de 
planten scheuren. Controleer dus regelmatig of de netten of de vliesbedekking 
goed op hun plaats zitten. 

 

Wat kun je in januari in de moestuin zaaien en 
planten? 
Bij zachter weer kunnen de fruitbomen en eventuele fruitstruiken al prima geplant 
worden. 

• Tuinbonen, sla, zomerkolen en spinazie bijvoorbeeld, kun je in potten of trays 
zaaien in een warme kas of op het vensterbank. 

• Momenteel kun je nog niets in de volle grond zaaien. 

 
 

Wat kun je in januari in de moestuin oogsten? 
Rond deze tijd staan er niet veel groenten meer in de moestuin. Toch zijn er nog een 
paar beschikbare gewassen die je nu kunt oogsten. Dit zijn spruitkool, prei, pastinaak, 
rapen, knollen, selderij en de koolsoorten. 



 

Januari moestuintip 
Dit is een prima periode om te zorgen dat je genoeg hebt van alles wat je denkt nodig te 
hebben tijdens de drukke weken die eraan komen. Kijk ook of al je gereedschap schoon, 
gebruiksklaar en in goede staat is. 
 


