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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.


