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STAPPENPLAN

STAP 1
Maak de grond 

lekker rul en vochtig

STAP 2 
Zaai de radijsjes in een rijtje. 
Let op: niet te dicht op elkaar, 

want dan kunnen ze niet 
goed groeien

STAP 3 
Blijf extra water geven als het 
warm weer is. Na vier weken 

kun je oogsten

Zaaien
Vanaf maart tot september kun 
je radijs buiten in de volle grond 
(of kist) zaaien. Zaai niet te dicht 
op elkaar anders kunnen ze niet 
goed groeien. Radijsjes kun je goed 
gebruiken als markering in een 
moestuinbak of de kist. Zaai ze 
dan in een rijtje.

Verzorgen
Was alles maar zo makkelijk als 
radijsjes telen. Je hebt er echt 
geen omkijken naar. Maar water 
hebben ze wel redelijk veel nodig. 
Tenminste, als je niet wilt dat ze 
scherp van smaak zijn. Geef je ze 
fl ink wat water tijdens de groei, 
dan zijn ze zacht van smaak.

In kisten
Ronde radijs kun je makkelijk 
in kisten telen. Juist fi jn voor ze, 
want grond in kisten warmt snel 
op en daar houden radijzen van.

Oogsten 
Vaak kun je radijzen al na vier 
weken oogsten. Laat de knolletjes 
niet te groot worden, ongeveer 
knikkerdik.Trek ze met loof en al 
uit de grond en haal dan direct het 
loof eraf. Dan blijven de radijsjes 
knapperig. Laat je het loof eraan 
zitten, dan worden ze binnen een 
tot twee uur zacht.

Bewaren
Het lekkerst zijn radijzen op de 
dag van oogsten, maar je kunt 
ze ook goed een paar dagen in de 
koelkast of in een bakje met water 
bewaren

Bonte kleurenmix
Er bestaan radijsjes in allerlei 
kleuren. Bij zadenleveranciers 
kun je vaak een bont mengsel ko-
pen van verschillende soorten ra-
dijsjes. Ziet er leuk uit op je bord 

en ze smaken allemaal net iets an-
ders. Radijzen met een witte punt 
zijn bijvoorbeeld iets pittiger dan 
helemaal rode radijzen. Je hebt 
trouwens ook langwerpige radijs-
jes of hele grote radijzen.

Kleuren radijs:
- Gele radijs 
 (Zeeuwse Gele Zeempjes)
- Roze radijs (Pink Beauty)
- Witte radijs (Ronde Witte)
- Halfrood-half wit 
 (Ronde Half Rood Half Wit)
- Paarse radijs (Purple Plum)

Familie van de radijs is: rammenas 
(ook wel rettich genoemd). Is een 
veel grotere wortel, maar heeft een 
vergelijkbare pittige smaak.

Tip 
xxxxxxxxxxxxxxxx
Zaai iedere tien dagen 
ongeveer 20 zaadjes. 
Zo heb je altijd verse 

radijsjes.

TUINIERTIPS

Radijs
DE SMAAK VAN RADIJSJES UIT DE WINKEL IS NIET TE VERGELIJKEN MET 

RADIJSJES VAN EIGEN TEELT; DIE ZIJN DUS ECHT VEEL LEKKERDER. KNAPPE-
RIGER OOK. HET ENIGE WAT JE MOET DOEN IS AF EN TOE WAT WATER GEVEN. 

EN DAN KUN JE RADIJSJES AL NA TWEE TOT VIER WEKEN OOGSTEN. 

Tip 
xxxxxxxxxxxxxxxx
Laat de radijsjes niet te 
groot worden. Ten eerste 
zijn ze dan minder lek-
ker, en grotere exempla-
ren worden ook eerder 
belaagd door schim-

mels en insecten.

Tip 
xxxxxxxxxxxxxxxx
Radijsjes zijn goed voor 
de organen en werken 

vocht afdrijvend.

Tip 
xxxxxxxxxxxxxxxx

Zaai radijsjes op een 
zonnige standplaats. 

Dan krijg je niet te 
veel loof en mooie 

volle radijsjes.Was alles maar 
zo makkelijk 
als radijsjes 

telen


