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Links I Elbrich 
Fennema. 

Midden I De 
sappige knolletjes 
van een gewone 
radijs. 

Onder I Slangen-
radijs is een flinke 
plant met talloze 
peulen. 

adijsjes (Raphanus sativus var. radicula) behoren 
tot de eerste groentes die je in een nieuw seizoen 
kunt zaaien. Bovendien kun je er na zes tot acht  
weken al van oogsten. Dat klinkt als een droom- 

gewas voor ongeduldige tuiniers: ver voor ijsheiligen gezaaid,  
geoogst en opgegeten. Inderdaad is het een klein wonder,  

het tempo waar-
mee radijs groeit. 
Binnen een week 
tot tien dagen 
steken moedige 
kiempjes boven de 
aarde. Toch is het 
nog een hele kunst 
om succesvol ra- 
dijsjes te telen. Het 
lastigste is de smalle 
bandbreedte voor  
de timing van een 

geslaagde oogst. Want je zou misschien denken dat het  
levensdoel van een radijs het vormen van mooie radijsjes is, de  
radijs zelf denkt daar anders over. Als hij een rozet met blaadjes  

heeft gevormd en een mooi ondergronds knolletje waarmee 
hij de bovengrondse groei kan gaande houden, maakt 
een radijs vervolgens een steeltje, en vervolgens bloemen, 
en vervolgens zaaddoosjes. In tuindersjargon heet dit proces 
’doorschieten’. Dat betekent dat dat heerlijk sappige knolletje 
zijn krachten gaat aanwenden voor het produceren van 
nageslacht. En dat is slecht nieuws voor de smaak van het 
knolletje: het wordt vezelig. Of voos. Of allebei. 
Het ultieme moment om radijs te oogsten is dus vlak vóór het 
doorschieten. Dit is zo’n aanwijzing waar de teleurstelling 
of frustratie bij voorbaat zit ingebakken: je weet nooit of je 
het goed hebt gedaan (want misschien hadden je radijsjes 
nog best wat dikker kunnen worden voor ze zouden zijn 
doorgeschoten, maar dat zul je nooit weten want je hebt 
ze al geoogst). Als ze daarentegen doorschieten, dan zit je 
zéker fout. 

Dankbaarheid
Er zijn enkele oplossingen om dit dilemma te omzeilen  
en/of te ondervangen, zonder meteen voor de drastische 
keuze te gaan om maar helemaal geen radijsjes te telen. Wat 
helpt is je gevoel voor dankbaarheid in te zetten. Onderdruk 
de drang naar meer en groter en wees blij met elk bosje 
ondermaatse,  rode knikkertjes. Want dat is nog altijd verre 
te prefereren boven een bosje aangevreten, taaie, voze 
schaduwen van wat ooit radijsjes waren. Heb je zo’n bosje 
geoogst, dan is het iets minder makkelijk te benoemen waar 
je dankbaar voor kunt zijn. 
Gelukkig  is er ook nog een andere strategie en dat is het  
telen van  slangenradijs (Raphanus caudatus). Slangenradijs 
is  een radijssoort waarvan je de zaaddozen eet in plaats van 
de knolletjes.  

Tekst Elbrich Fennema

Elbrich Fennema legt radijs 
en slangenradijs op de 
weegschaal en vergelijkt 
hun plus- en minpunten. 
De pluspunten van de 
slangenradijs wegen 

het zwaarst.

ZAAD BESTELLEN?
Van slangenradijs kun je nu zaad bestellen (€ 2,95 per zakje, inclusief verzend-
kosten). Maak het bedrag + verzendkosten over naar Speciale Zaden te Amerongen, 
rekeningnummer NL32RABO0128086718. Vermeld behalve ’Slangenradijs’ ook 
het nummer van Groei & Bloei (3). Attentie: vermeld bij de bestelling altijd je 
huisnummer + postcode en stuur tegelijkertijd een mail naar zaaien@groei.nl, 
met vermelding van de bestelling, volledige naam en adres. Meer zaden bestellen 
via Groei & Bloei? Ga naar na www.groei.nl.

OP DE WEEGSCHAAL

RADIJS & 
SLANGENRADIJS
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PLUSSEN EN MINNEN
Gewone radijs mag je niet laten doorschieten, slangen-
radijs moet je juist laten doorschieten. Het probleem 

van de timing van de oogst is daarmee van tafel, want je kunt 
precies zien wanneer de zaaddozen zich vormen. 

In plaats van één knolletje per plant, zoals bij de radijs, 
levert één slangenradijsplant tientallen tot misschien 

wel honderden zaaddozen. Je kunt er dus gerust van plukken 
en proeven zonder dat je meteen de hele plant kwijt bent. 

Als je een ondergrondse radijs oogst en hij blijkt 
ondermaats, dan is de kans op een grotere radijs 

verkeken. De slangenradijs daarentegen blijft maar zaaddozen 
maken. Je kunt ze zo ondermaats plukken als je lekker vindt. 
Er komen er alleen maar meer!

Slangenradijs is verrassend. De zaaddozen zien er - als je 
met een half oog kijkt - uit als een naaldboontje, maar ze 

smaken precies als radijsjes: fris, pittig en scherp. 

Slangenradijs is vrij lang productief, dus je hoeft niet 
elke tien dagen een nieuw rijtje te zaaien.

In tegenstelling tot radijs kun je slangenradijs 
voorzaaien. Vervolgens zet je twee of drie planten op 

hun definitieve plek, waar ze kunnen uitgroeien tot heuphoge 
planten, die je moet stutten om te voorkomen dat de stelen 
doorbuigen onder hun vracht slangenradijzen. Ook voor 
opeenvolgende teelt is dat voorzaaien handig. In plaats van 
overal in de tuin rijtjes radijs te hebben staan, wachten de 
opvolgers van de eerste lichting slangenradijs in het zicht op 
hun beurt.

Tenslotte nog  één minpunt: slangenradijs geeft geen 
roodgerande witte plakjes of partjes. Als je dit minpunt 

vindt opwegen tegen alle voordelen van de slangenradijs en je 
wilt toch de frustraties van de gewone radijsteelt voorkomen: 
teel dan het radijzenras Riesenbutter. Die is niet (zo) gevoelig 
voor doorschieten en levert lekkere, dikke radijzen op. 
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uit eigen tuin!

Een zeer gevarieerd 
assortiment kwaliteitszaden 

voor uw moes- of siertuin.

www.sluisgarden.nl

 Vraag onze super dikke zaadcatalogus aan.

 Bezoek  www.sluisgarden.nl voor een overzicht van onze wederverkopers!

 Garden Seeds B.V. | Postbus 296 | 1600 AG Enkhuizen | Nederland 

Dalstra Tuinreizen 2015
Onder deskundige begeleiding van Janneke Veenstra-
Veerenhuis en Annemarie Aardewerk.

In het hart van België 
nieuw
Ontvangst in uitzonderlijke particuliere 
tuinen rond Brussel en bezoek aan 
enkele verborgen schatten van onze 
zuiderburen.
5 dagen 
vertrek 13 juni € 499,-

€ 735,-

Deense ontdekkingen 
wegens succes herhaald
Geniet van de Deense gastvrij-
heid, ontdek culturele én groene 
verrassingen en het mooie levendige 
Kopenhagen. 
6 dagen 
vertrek 21 juni

Yorkshire natuurlijk verrassend
nieuw
Laat u verrassen door de schoonheid, 
rijkdom en hartelijkheid van Yorkshire. 
Dit graafschap vertegenwoordigt alles 
wat Engels is.
7 dagen 
vertrek 2 juli                  € 899,-
Eindeloos East Anglia
nieuw 
Een reis vol bijzondere tuinen en 
schilderachtige dorpen in het groene 
landschap van East Anglia. Een 
bezoek aan Cambridge staat ook op 
het programma.
8 dagen 
vertrek 13 juni
(vol) en 4 juli € 999,-

€ 499,-

Parijs Tuinen en Parken
wegens succes herhaald
Een kennismaking met hoogstaande 
tuinarchitectuur maar bovenal met het 
onbekend ‘groen gezicht’ van deze 
wereldstad. 
5 dagen 
vertrek 30 april

Reissom is exclusief entreegelden, 
koffie/thee en lunches.

Vraag de gratis brochure aan: 
www.dalstra.nl/tuinreizen of 
bel 0512-369030

Kennelijke fouten voorbehouden.


