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Optie 3 - plattegrond met keuken aan de achterzijde bij de tuin.

Optie 2 - plattegrond met keuken aan de voorzijde van het huis.

H et klinkt zo eenvoudig: zaaien in het
voorjaar, of in de herfst, maar hoe zaai
je eigenlijk? Zaaien is verreweg de goed-

koopste en de gemakkelijkste manier om nieuwe
planten te verkrijgen, maar er blijken nogal wat
misverstanden over te bestaan. In principe kun je
alle planten zaaien, of het nu om bomen en strui-
ken of om primitieve sporenplanten als varens
en mossen gaat, maar de belangrijkste voorwaar-
de is dat het zaad kiemkrachtig moet zijn. En
daar gaat het vaak al mis. Sommige zaden, bij-
voorbeeld zaden van een artisjok, kun je best vijf
jaar bewaren zonder dat ze hun kiemkracht ver-
liezen. Andere zaden, bijvoorbeeld die van som-
mige primula’s zijn hun kiemvermogen na een
paar weken kwijt. Om die reden heeft het ge-
duurd tot de uitvinding van het vliegtuig voordat
veel planten uit verre streken Europa bereikten.
Na een reis met een karavaan of met een zeil-
schip was de kiemkracht van hun zaden tot nul
gereduceerd. Sommige zaden kiemen snel. Wie
een rijtje rucola in zijn tuin zaait, ziet de jonge
planten al na een dag of drie opkomen. Maar wie
peterselie zaait moet wel drie weken wachten. Bo-
men en struiken kunnen er nog langer over
doen.
Berucht is het peperboompje waarvan de zaden
wel anderhalf jaar in de grond kunnen sluimeren
voordat ze ontkiemen. Het gebeurt vaak dat der-
gelijke zaden op de composthoop ontkiemen om-
dat de ongeduldige zaaier het zaad allang had
weggegooid. Ook zijn er planten, bijvoorbeeld
sommige lelies, die in hun eerste jaar na het
zaaien alleen een wortel maken en pas in hun
tweede jaar een blad.
Voeg daarbij het feit dat sommige zaden alleen
ontkiemen als ze aan de oppervlakte liggen, en
andere alleen in het donker, en weer andere niet
nadat ze eerst bevroren zijn en je beseft dat ver-
keerd zaaien nogal eens tot mislukkingen leidt.
Maar om terug te komen op de vraag hoe je nu ei-
genlijk zaait – ik denk dat het verstandig is om zo-

veel mogelijk in bloempotten te zaaien
en niet in de volle grond.
Een bloempot kun je gemakkelijk weg-
zetten op een plaats waar duiven en mui-
zen er niet bij kunnen en ook kun je een
bloempot met zaailingen die al voor de
winter gekiemd zijn ook nog eens bin-

nenhalen als we een strenge winter bele-
ven. Zaai in potgrond die weinig meststoffen be-
vat; tere zaailingen hebben in de eerste dagen
van hun leven geen behoefte aan een enorme
stoot fosfor, stikstof en kalium.
Het is goed mogelijk om in gewone tuingrond te
zaaien, maar steriliseer die dan eerst door er een
keteltje kokend water overheen te gieten. Wel
even laten afkoelen voordat u zaait.
Het is handig om het zaad af te dekken met een
dun laagje fijn grind, bijvoorbeeld aquarium-
grind dat je bij een dierenwinkel kunt kopen. Dat
voorkomt dat bij het watergeven alle zaden naar
één kant van de pot spoelen en daarnaast houdt
het de grond vochtig.
De meeste winterharde vaste planten, bomen en
struiken zijn vorstkiemers. Hun zaden bevatten
een remstof die ontkiemen tegengaat en die door
de afwisseling van vorst en dooi wordt afgebro-
ken. Zaai die zodra het zaad rijp is – vaak is dat in
de zomer - en zet de bloempotten op een bescha-
duwd plaatsje. De regen zorgt voor het water.
Schrijf de naam van de plant en de datum van
het zaaien op een steeketiket, zelfs als u zich op
een goed geheugen beroemt.
Eenjarige planten en planten uit subtropische
streken kun je beter in het voorjaar zaaien. Dat
kun je binnen op de vensterbank doen om het
kiemen van de zaden te bespoedigen. Het bedek-
ken met een laagje grind is in dit geval overbodig.

V ermeulen en Grond kozen voor deze
maand een project uit aan de Unastraat in
Valkenswaard. Daar worden binnenkort
twintig woningen gerealiseerd, variërend
van semi-bungalows tot vrijstaande huizen

en geschakelde woningen. Projectontwikkelaar en ma-
kelaar richten zich op gezinnen, maar ook op tweeper-
soons huishoudens en senioren.
„We laten vandaag twee variaties zien voor de bene-
denverdieping”, vertelt Ad Vermeulen. „Optie 1 is het
basisontwerp. In optie 2 ligt de keuken aan de voor-
kant van het huis. In optie 3 is de keuken aan de ach-
terzijde gerealiseerd. De keuze heeft consequenties

voor het raam aan de voorzijde. In het basisontwerp
hebben de ramen een borstwering. Bij optie 2 en 3
kunnen ze tot aan de grond reiken.”
Er zijn meer variaties mogelijk. Met betrekking tot de
tv bijvoorbeeld. In optie 2 wordt daarvoor een kolom
in de woonkamer gebouwd, waarin een gashaard mo-
gelijk is. Deze kan ook worden gebruikt als vitrine of
kunstkast. In optie 3 doet een kastenwand dienst als
roomdivider. Aan de andere kant hangt de tv.

Derde variatie betreft de garderobe. In optie 2 is de
trap open. In optie 3 is deze dicht en is de garderobe
gesloten.

Zaaien

De meeste winter-
harde vaste planten,
bomen en struiken
zijn vorstkiemers

Een nieuuwbouwwoning helemaal naar eigen wens indelen. Dat kan als de

interieurarchitect al voor de bouw wordt ingeschakeld. Volgens Ad Vermeulen

en Sanne Grond van Studio Ad Vermeulen Interieurarchitecten in Valkenswaard

gebeurt dat steeds vaker. De wensen van de koper staan centraal.
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Basisontwerp - Optie 1 - met keuken voor het raam aan de voor-
zijde van het huis.

Sfeerbeeld vanuit de zithoek naar de eethoek.

Sfeerbeeld vanuit de woonkamer naar de keuken.

Sfeerbeeld vanuit de eethoek naar de zithoek.

Interieurarchitecten Ad vermeulen en Sanne Grond
 foto Antoine van Erp
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� 1a. Keuken aan de voorzijde met zicht op voortuin en
straat én op het woongedeelte.

� 1b. Keuken aan de achterzijde, dichtbij terras en tuin.
� 2a. Haard met tv-oplossing
� 2b. Kastenwand met tv-oplossing.
� 3a. Open trap met garderobe.
� 3b. Dichte trap met gesloten garderobe.
� 4a. Raampartij met halfhoge ramen.
� 4b. Raampartij met hoge ramen tot aan de vloer.

„D e wensen van de koper staan cen-
traal”, licht Sanne Grond toe. „Als
je de keuzes op tijd aangeeft, is er
nog veel mogelijk. Potentiële ko-
pers kunnen naar ons toekomen
en dan laten wij hen de mogelijk-

heden zien. De ontwerpen worden helder gevisuali-
seerd in kleur, materiaal en sfeer. Zo zien de mensen
in één oogopslag hoe hun nieuwe thuis kan worden.”
Sanne Grond maakte ook twee alternatieve indelin-
gen voor de bovenverdiepingen.
In de eerste zijn drie slaapkamers gepland, in de twee-
de twee slaapkamers plus kleedruimte. Ook de badka-
mers zijn verschillend.
Deze ontwerpen zijn te zien op de site van Ad Ver-
meulen Interieurarchitectuur.
www.advermeulen.nl/presentatie.
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visualiseren
helpt bij keuze

De variaties op een rijtje:


