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1. Inleiding
Welkom bij het project ‘Zaaien met de Klas’. Door zelf zaden te zaaien is het mogelijk om de ont-

wikkeling en de groei van planten te volgen met alle zintuigen. 

Dit project bestaat uit 2 onderdelen:

1. Binnen zaaien individueel (iedere leerling zaait zelf 5 soorten zaad);

2. Buiten zaaien groepsgewijs (de school leent een zogenaamde klysterschooltuin en krijgt zaden om 

 daarin te zaaien.

Het leuke van dit project is dat het een praktische aanvulling is op het hoofdstuk zaden en kiemen 

uit iedere biologiemethode. Door zelf te doen wordt de theorie zichtbaar, tastbaar, eetbaar en 

ruikbaar. Het doel is de kinderen te laten ervaren dat zaden en planten de spil zijn van ons bestaan. 

Zonder planten is er geen zuurstof en zonder planten is er geen voedsel. 

In deel 2 van dit project leren de kinderen wat een moestuintje is. We gaan op een eenvoudige wijze, 

buiten zaden zaaien in een vierkante bak van 1,20 bij 1,20 meter met 16 zaaivakjes. De zaden zijn zo 

gekozen, dat nog voor de vakantie geoogst kan worden. 

Deze methode wordt ook wel de ‘Makkelijke Moestuin’genoemd. De “Makkelijke Moestuin” is geba-

seerd op Square Feet Gardening; een methode die rond 1980 ontwikkeld is door Mel Bartelomew. 

Jelle van www.makkelijkemoestuin.nl, is expert in Nederland op het gebied van vierkant tuinieren. 

De reden dat De Klyster voor deze methode gekozen heeft is gebaseerd op de volgende uitspraak 

van Jelle: ‘En dat vind ik dus het leuke aan de Makkelijke Moestuin: je hoeft echt geen dure tuincursus te 

volgen of allerlei boeken aan te schaffen. Bouw een bak, maak de mix en ga aan de slag! Maak je niet druk 

over hoe je bak eruit ziet, waar ie van gemaakt is, welke groentes je wanneer en waar moet planten. Doe 

gewoon! Als je iets niet weet: probeer het maar. Het ergste wat je kan overkomen is dat je plantjes het niet 

zo goed doen als je gehoopt had.’ 

De Klyster raadt u dan ook aan om volop te experimenteren bij onderdeel 2 van het project. 

We noemen het moestuintje “klysterschooltuin”.

Grote dank is De Klyster verschuldigd aan vrijwilliger Pieter van der Galiën die alle klysterschool-

tuinen heeft getimmerd.

Veel plezier!

Marjolein Staal, 

NME-coördinator
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Wat hoort bij dit project?
•  Deze lesbrief

•  Klysterschooltuin (bak van 1,20 x 1,20 m)

•  Rooster met 16 vakjes

•  12 zakjes met Douma zaden en 1 aardappel voor in de klysterschooltuin

•  3 zakjes met Douma zaden voor in de klas

Wat moet u zelf moet regelen voor dit project?
•  Evt. antiworteldoek (1,50 x 1,50 m) *
•  Vliesdoek (2,50 m x 2,50 m) *
•  140 liter tuincompost  * *
•  140 liter potgrond * *
•  Water

•  Gereedschap: emmer, gieter met kop, bekertje, plantenspuit, schep(je), hark

•  Werkbladen kopiëren

•  Materiaal voor de lessen

*  kun je bij elk tuincentrum of doe-het-zelf bedrijf vinden. Je koopt antiworteldoek van de rol voor ongeveer 1,50 

    euro per meter. Je koopt vliesdoek van de rol voor ca 0,80 ct/meter.

** verkrijgbaar bij een tuincentrum. Soms is compost gratis verkrijgbaar bij de gemeente (het bevat dan wel veel 

     meer onkruidzaden), potgrond 70 l kost ca 7,- euro. 

Wat moet u verder ter voorbereiding doen:
•  Het stappenplan lezen over de aanleg van de klysterschooltuin. 

•  Achtergrondinformatie doornemen.

Voor wie is dit project bedoeld?
Groep 3 en 4 van de basisschool.

Wanneer starten?
Half april, begin mei kun je starten met dit project. Voor de zomervakantie moet de klysterschool-

tuin weer schoon ingeleverd worden bij de Klyster. U kunt de bak ook overnemen voor …. euro..

Evaluatie
De Klyster is benieuwd naar uw mening over dit Natuur in de Klas-project. Wilt u het digitale 

evaluatieformulier na afloop invullen? Het kost u 2 minuutjes van uw tijd. U vindt het formulier op 

www.klyster.nl onder het kopje activiteiten.
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Door wie is dit project mogelijk gemaakt?
Dit is een initiatief van NME-Centrum De Klyster. De Klyster is het intergemeentelijk Centrum voor 

Natuur en Milieu-educatie van de gemeenten Dongeradeel, Dantumadeel en Kollumerland c.a.. 

Met dank aan Jelle van de www.makkelijkmoestuin.nl

Bij het samenstellen van deze lesbrief is gebruik gemaakt van materiaal van Jelle en Saksia Naber, 

O&W-projecten Eddy Wynsma, onze eigen ervaring en de heer Douma sr. van Douma’s zaden in 

Burgum.

De foto’s zijn o.a. gemaakt door Jelle en Saskia Naber, Pyke Kroes,  Jeroen Onck en 

Marianne van Lier (www.springzaad.nl).

De klysterschooltuin is getimmerd door vrijwilliger Pieter van der Galiën.

De lesbrief is samengesteld door Marjolein Staal en Pyke Kroes,  eindredactie: Pyke Kroes en 

vormgeving door Argiope Webdesign.

Vragen?
Bel dan met NME Centrum De Klyster 0511-425555 en spreek de voicemail in. U wordt z.s.m. 

teruggebeld. Of mail info@klyster.nl

Meer weten?
www.klyster.nl  kijk bij “activiteiten”

www.makkelijkemoestuin.nl

www.onzevierkantemetertuin.nl 
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2. Achtergrondinformatie
Hoe groeit een boon?
Een boon is het zaad van de bonenplant. De ontkie-

ming begint wanneer de boon water opneemt, vooral 

door het poortje (klein gaatje in de zaadhuid). 

Door het water zwellen de zaadlobben op en scheurt 

de zaadhuid open. Tussen de zaadlobben bevindt zich 

het kiempje dat bestaat uit: worteltje, stengeltje en 2 

blaadjes. Het kleine witte worteltje begint te groeien 

en boort zich door de zaadhuid. Dit kiempje wordt 

het kiemplantje genoemd. Tijdens de ontkieming 

wordt het reservevoedsel uit de zaadlobben verbruikt. 

De zaadlobben verschrompelen. Het plantje groeit 

door de aarde naar boven en komt met een stengel-

tje met twee blaadjes uit de grond tevoorschijn. Het 

reservevoedsel uit de boon is dan bijna op. Maar er 

is wel voedsel nodig. Anders kan de boon niet verder 

groeien. Het plantje kan zelf voedsel maken van water, zonlicht en kooldioxide. 

De plant groeit nog steeds door. De stengel wordt langer en langer, tegelijk worden de blaadjes groter. 

Na een tijdje krijgt de bonenplant bloemen. De knop gaat open. De witte kroonblaadjes spreiden zich 

uit. Maar na een tijdje verschrompelen de bloemblaadjes weer. Nu wordt een deel van de stamper groter. 

Het vruchtbeginsel groeit uit tot een peulvrucht. De kroonblaadjes zitten nog aan de punt van de peul. 

De peul wordt niet alleen groter, maar ook dikker. De groeiende bonen in de peul zijn van buitenaf al 

zichtbaar. Als je de peul openmaakt, zie je hoe ze vastzitten. Met de navel. Dit is de witte ovale vlek op de 

buitenkant van de boon. Met de navel zit de boon vast aan de vrucht. 

Eetbare delen van een plant 
Groenten zijn de eetbare delen van planten. Er wordt onderscheid gemaakt in kiemgroente, jonge groen-

te, volwassen groenten en groentescheuten. 

Kiemplantjes zitten boordevol vitaminen en mineralen, soms 

zelfs meer dan in volwassen groente. Als de zaden gekiemd 

zijn, groeien de plantjes mooi rechtop. Alfalfa en taugé zijn 

bijvoorbeeld kiemgroenten. 

Aan het eind van de stengels krijgen kiemgroenten kleine 

blaadjes. Nu zijn het jonge groenten. Bijvoorbeeld tuinkers. 

Deze plantjes kunnen niet alleen op water groeien maar 

hebben ook zonlicht nodig en een ondergrond waarop ze 

kunnen wortelen.  
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Bij de volwassen groente worden de eetbare delen onderscheiden in: 

•  bladgroenten (sla, andijvie, boerenkool)

•  vruchtgroenten (courgette, komkommer, tomaat)

•  wortelgewassen (winterpeen)

•  knolgewassen (radijs en aardappel)

•  bolgewassen (ui)

•  peulvruchten (sperzieboon, erwten) 

•  stengelgewassen (rabarber, bleekselderij). 

Dit betekent dat soms het deel van de plant dat onder 

de grond groeit wordt gegeten, zoals bij worteltjes. Dat 

bij sla juist de bladeren van een plant worden gegeten. 

Er zijn zelfs planten waarvan alleen de bloemknoppen als groente worden gegeten. Dat is bijvoorbeeld 

zo bij bloemkool. Bij het eten van broccoli worden de stelen met bloemschermen gegeten, waarvan de 

bloemen nog niet zijn uitgekomen. De bladeren zijn er in de winkel al afgehaald.

Je kunt de groente of een deel van de groente ook verder laten groeien. Dan komen er weer nieuwe 

bladeren en stengels uit. De plantendelen die er de tweede keer uitgroeien, noemen we groentescheuten. 

Zoals een preischeut.
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3. Binnen zaaien met de klas in bloempotjes  
 

De kinderen gaan in de klas met 5 zaden experimenteren. Met het zaaien van een bruine boon wordt de 

kringloop van de bonenplant behandeld. Met het zaaien van tuinkers komen de kinderen erachter dat 

zaden water, warmte en licht nodig hebben. En tenslotte gaan ze 3 bloemen zaaien die ze mee naar huis 

kunnen nemen. 

U moet zelf zorgen voor het materiaal bij de lessuggesties. Behalve de zaden van tuinkers in lessuggestie 4 

en de zaden van de bloemen in lessuggestie 5. Deze zijn door Douma zaden geleverd.

Lessuggestie 1: Kringloop van zaad tot plant
Materialen:  •  werkblad 1: Verhaal Jan en de Bonestaak met de powerpoint 

    (downloadbaar via www.klyster.nl)

 •  werkblad 2: kringloop bonenplant (voor alle leerlingen kopiëren)

 •  voor ieder kind 1 sperzieboon en 1 bruine boon 

    (zitten niet in het bijgeleverde zadenpakket)

 •  cocktailprikkers

 •  eventueel loupes of vergrootglazen

 •  3 grote glazen potten met water (voor het weken van de bonen)

Werkvorm:  klassikaal en individueel

Tijdsduur:  30 minuten 

Uitvoering:  Beginactiviteit 
 Lees het verhaal Jan en de Bonestaak voor met de powerpoint en praat er

 over  na.

 •  Hoe kwam Jan aan de toverbonen?

 •  Hoe weet je dat het toverbonen waren?

 •  Wat gebeurde er toen Jan in de bonenstaak klom?

 •  Welke dingen nam Jan mee van de reus?

 •  Was het een goede ruil van Jan: de koe tegen de toverbonen?

 •  Wat voor bonen bestaan er wel? (bruine bonen, witte bonen, sperziebonen, 

    tuinbonen)

 •  Vind je bonen lekker?

 Peulen en Boontjes bekijken
 Bij bonen kun je goed zien hoe het zaad eruit ziet en hoe het ontkiemen 

 verloopt.

 Geef ieder kind een sperzieboon. Laat de kinderen de sperzieboon open pulken 

 met behulp van een cocktailprikker.  Wat vind je daar? Hoeveel zaadjes 

 (boontjes)? Zitten ze vast of los? Teken een grote peul op het bord en schrijf 

 het woord er bij.
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 Geef ieder kind nu een bruine boon. Laat ze de boon eerst goed bekijken. 

 Vergrootglazen kunnen hierbij hulp bieden. Waar komt deze boon vandaan?

 (ook uit een peul).

 Kan je nog zien waar het boontje vast zat aan de peul?

 Leg de verschillende namen van de onderdelen uit. Teken de boon vergroot op 

 het bord. Schrijf erbij: zaadhuid, navel (op deze plaats heeft de boon in de peul 

 vastgezeten en kwamen de voedingsstoffen in het zaad). Vlak bij de navel vind 

 je het poortje.

 Als de kinderen klaar zijn mogen ze hun boon in de glazen potten met water 

 doen. 

 De bonen worden een dag geweekt. (Daarna kunnen ze beter opengemaakt 

 worden en ook zullen ze sneller ontkiemen).

                                                      

 Kringloop van de bonenplant
 Deel werkblad 2 uit aan alle kinderen. Bespreek wat er gebeurt als je een 

 boon in de grond stopt. Gebruik de volgende begrippen: zaad, water, licht, klein 

 plantje, groeien, bloem, uitbloeien, peul, nieuwe boontjes. 

 Daarna maken de kinderen de kringloop van de bonenplant: Knip de domino-

 stenen uit en leg ze op het vierkant in de goede volgorde. Controleer of de 

 volgorde goed is en plak ze daarna op. Daarna mogen ze de plaatjes kleuren en 

 de naam er op zetten.

Lessuggestie 2: Kiemen
Materialen: •  boterkuipjes of plastic potjes (voor iedere leerling 1)

 •  glazen potjes (voor iedere leerling 1)

 •  vloeipapier (of koffiefilters of papieren handdoekjes of kladblaadjes)

 •  geweekte bruine bonen en droge bruine bonen (voor ieder kind) voor 

     begin activiteit, 

 •  geweekte bruine bonen (afkomstig van lessuggestie 1) voor ieder kind 2x

      (zitten niet in het bijgeleverde zadenpakket)

 •  gieter met water

 •  zaai- en stekgrond

 •  werkblad 3 (voor iedere leerling kopiëren)

Werkvorm:  individueel en klassikaal

Tijd:  40 minuten
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Uitvoering:  Beginacitiviteit
 Elk kind krijgt een gewelde bruine boon en een droge boon. De kinderen 

 vergelijken een droge boon met een gewelde boon.

 •  Welke is groter? Hoe komt dat?

 •  Welke boon voelt zachter?

 •  Welke boon is gladder?

 •  Bij welke bonen gaat het velletje er het makkelijkst af?

 Laat ze de boon open maken. Nu voorzichtig de zaadhuid er af pulken. De 

 zaadhuid is een beschermend jasje dat om de 2 zaadlobben zit. Tussen de twee 

 helften (zaadlobben) zie je als je heel goed kijkt een piepklein plantje. Zo’n 

 ‘babyplantje’ heet het kiempje.  In de zaadlobben zit het voedsel voor het 

 babyplantje.

 Verwerking 1: Bonen zaaien
 Bonen in potgrond
 Elke leerling zaait drie gewelde bonen in een eigen boterkuipje of plastic potje

 met de naam erop. Vul het bakje met aarde en prik met je vinger drie gaatjes in 

 de grond (niet te dicht bij elkaar). De boon hoeft niet heel diep (zo groot als 

 het boontje is, zo diep moet de boon in de grond). Dek de boon toe met 

 aarde.

 Bonen achter glas
 De kinderen kunnen de wortelvorming in hun potje met aarde niet zien 

 gebeuren. Vandaar de volgende activiteit. Door bruine bonen in een glazen pot

 te laten ontkiemen is het hele proces goed te volgen. Ieder kind maakt een 

 eigen pot met 3 bruine bonen. 

 Ga als volgt te werk:

 1.  Stevig, vochthoudend papier (koffiefilter) druk je plat tegen de wand aan de 

      binnenkant van de jampot.

 2.  Verfrommel een papiertje tot een prop en stop deze in het midden van de 

      jampot (is voor de stevigheid).

 3.  Leg 3 bruine bonen tussen de glaswand en het papier. Het geeft niet hoe de 

      boon ligt. Het plantje zoekt zich wel een weg naar boven. Plaats de bonen 

       niet te laag, de ontwikkeling van de wortels is dan minder goed te 

      observeren.

 4.  Giet een laagje van 2 cm water in de pot. Het papier moet steeds vochtig

      blijven.

 5.  Zet je naam + de datum op de pot.



Zaaien met de klas |  10 |

 Verwerking 2 (na een aantal dagen)
 De kinderen zullen iedere dag even kijken naar hun plantjes. Laat ze regelmatig

 even kijken of de plantjes genoeg water hebben. Bespreek:

 •  Welke kant groeit het worteltje op?

 •  Welke kant groeit de stengel uit?

 •  Wat groeit sneller, de wortel of de stengel?

 •  Zien de eerste blaadjes er hetzelfde uit als de blaadjes die later verschijnen?

 •  Waar is de boon gebleven?

 Schrijf de woorden bij de plaatjes 
 Deel werkblad 3 uit en laat de kinderen het goede woord op het lijntje zetten.

 De bonenplantjes kunnen na verloop van tijd in de klysterschooltuin verder 

 geplant worden (eerst langzaam laten wennen aan koudere temperaturen: de 

 plantjes moeten afgehard worden door ze geleidelijk in een koudere ruimte te 

 zetten).

 

Lessuggestie 3: Bonen zijn sterk 
Materialen:  •  per kind een lucifersdoosje

 •  2 elastiekjes

 •  bonen

 •  schoteltje met water

 •  boonmannetje

 •  bakje met aarde

 •  werkblad 4: boonmannetje

Werkvorm:  individueel

Tijdsduur:  Het experiment duurt ongeveer een week. De 1e dag 10 min en daarna iedere 

 dag even kijken.

Uitvoering:  We gaan de kinderen laten zien dat de kiemkracht van bonen heel sterk is. Vul

 het lucifersdoosje met bonen. Doe twee elastiekjes om het doosje (kruislings). 

 Leg je doosje in het schoteltje met water. Zet je boonmannetje boven op het 

 doosje. Kijk regelmatig of er iets gebeurt. (De bonen gaan na een uur zwellen, 

 na vier dagen kiemen en na zeven dagen duwen ze het doosje uit elkaar). Welk 

 boonmannetje valt het eerst van het doosje? Vallen alle boonmannetjes eraf?

 De bonenplantjes kunnen daarna in de klysterschooltuin verder geplant 

 worden.
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Lessuggestie 4: Experiment met tuinkerszaden in de klas
Materialen:  •  tuinkerszaden

 •  bakjes

 •  keukenpapier

 •  tricot (oud t-shirt o.i.d)

 •  tuingrond

 •  kraanwater

 •  regenwater

 •  zout

Werkvorm:  klassikaal (demonstratie van de leerkracht)

Tijdsduur:  bij de start 20 minuten (en iedere dag eventjes kijken)

Uitvoering: Het experiment is bedoeld om na te gaan wanneer tuinkerszaden ontkiemen.

 Hebben ze water nodig?
 1.  Leg keukenpapier op de bodem van een bakje, verdeel de zaadjes en zet 

      het bakje op een warme plek.

 2.  Leg keukenpapier op de bodem van een bakje, maak het papier nat, verdeel

      de zaadjes, sluit het bakje af met een stukje plasticfolie en zet het bakje op 

      een warme plek.

 Hebben ze warmte nodig?
 3.  Leg keukenpapier op de bodem van een bakje, maak het papier nat, verdeel

      de zaadjes, sluit het bakje af met een stukje plasticfolie en zet het bakje op 

      een warme plek.

 4.  Leg keukenpapier op de bodem van een bakje, maak het papier nat, verdeel 

      de zaadjes, sluit het bakje af met een stukje plasticfolie en zet het bakje in 

      de koelkast.

 Hebben ze licht nodig?
 5.  Leg keukenpapier op de bodem van een bakje, maak het papier nat, verdeel

     de zaadjes, sluit het bakje af met een stukje plasticfolie en zet het bakje op 

     een lichte plek.

 6.  Leg keukenpapier op de bodem van een bakje, maak het papier nat, verdeel 

      de zaadjes, sluit het bakje af met een stukje plasticfolie en zet het bakje op 

      een donkere plek.
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 Tuinkerszaden ontkiemen in keukenpapier, ontkiemen ze ook in?
 •  tricot

 •  tuingrond

 •  sinaasappelschil

 •  watten

 •  een laagje water

 •  wol

 •  speelzand

 •  grind

 Ontkiemen ze ook als je zout water gebruikt?

 8 dagen na het zaaien

 

 Boven: tuinkerszaad gezaaid op keukenpapier. Natgemaakt met 1 dl kraanwater 

 met een oplossing van 1 eetlepel keukenzout; (opm. niet al het water gebruikt 

 bij dit experiment)

 Rechts: tuinkerszaad gezaaid op keukenpapier. Natgemaakt met regenwater;

 Onder: tuinkerszaad gezaaid op keukenpapier. Natgemaakt met kraanwater.

 Zout remt de opname van vocht. Zaadjes in zout water kunnen geen vocht 

 opnemen en zullen dus niet ontkiemen.
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Lessuggestie 5: Zaaien in de klas
Materialen:  •  zaadjes van: afrikaantjes, zonnebloem, pronkerwt (zit in zadenpakket)

 •  eventueel vergrootglas

 •  werkblad 5: zaden vergelijken

 •  kleurpotloden

 •  plakband

 •  stek- en zaaigrond

 •  plastic bloempotjes of boterkuipjes

 •  etiketten of ijslollystokjes

 •  huishoudplastic en elastiekjes

 •  cocktailprikkers

Werkvorm:  klassikaal, individueel

Tijdsduur:  30 minuten

Uitvoering: Beginactiviteit: zaden sorteren + werkblad 5
 Iedere plantensoort heeft zijn eigen zaadvorm. Meng voor de les begint de 

 zaden en geef ieder groepje een bord met het mengsel. Laat de kinderen de 

 zaden sorteren op soort. Hoeveel soorten kunnen ze vinden? 

 Plak op werkblad 5 van elke soort een zaadje en vul voor elke soort het 

 schema verder in.

 Verwerking: Zaaien
 Wat komt er uit deze zaden? 

 Om dat te weten te komen gaan we de zaden zaaien (gebruik boterkuipjes of 

 plastic bloempotjes met een schoteltje).

 •  De zaadjes moeten niet te diep in de grond! Een stelregel is dat een zaadje 

     niet dieper in de grond hoeft dan dat het zelf groot is. 

 •  Elke soort in een apart potje.

 •  Besproei de aarde licht met de plantenspuit.

 •  Span een stuk plastic folie over het bakje en zet het vast met een elastiekje.

 •  Prik met een cocktailprikker een paar gaatjes in het plastic.

 •  Zorg ervoor dat de aarde niet uitdroogt. Gebruik om water te geven de 

     plantenspuit.

 •  Als de plantjes ontkiemd zijn kan het plastic er af.

 Om te onthouden welk zaad in welke pot zit kan je een ijslollystokje met 

 daarop een zaadje geplakt in het potje steken. Ook een satéprikker met een 

 etiket met een zaadje er op kan dienst doen.
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 Als de plantjes groot genoeg zijn kunnen ze mee naar huis worden genomen. 

 Vertel de kinderen dat als de plantjes in de potjes te groot worden, dat ver-

 speend moeten worden. De Zonnebloemen en de Afrikaantjes kunnen in 

 grotere potten buiten verder opgekweekt worden. 

 De Lathyrus moet in de volle grond als de plant ongeveer 10 cm hoog is. 

 Pronkerwt is een klimplant, dus zet de jonge plant op een plaats waar hij kan 

 klimmen in draad of gaas. Pluk een bosje bloemen als de plant bloeit. Ze ruiken 

 heerlijk in de klas of in huis. Als je de uitgebloeide bloemen steeds verwijdert, 

 bloeit de plant langer. 
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   1.  Jan en de Bonenstaak

   2.  Er waren eens een weduwe en haar zoon, Jan. Ze leefden heel arm. 

        Op een dag zei de vrouw: “Jan, we moeten onze koe verkopen. Breng 

        jij hem naar de markt en zorg dat je er een goede prijs voor krijgt.” 

        Op weg naar de markt ontmoette Jan een man die hem overhaalde 

        hem de koe te geven in ruil voor een handvol toverbonen. 

   3.   Toen hij thuiskwam werd zijn moeder heel boos. Ze geloofde niet dat 

        de toverbonen echt waren en smeet ze uit het raam. Toen stuurde ze 

        Jan naar bed.

   4.  De volgende ochtend zag Jan dat er een gigantische bonenstaak was 

        gegroeid, precies waar zijn moeder de bonen had gegooid. 

        Jan klom er in, hij wilde graag weten wat er helemaal bovenin te zien 

        was. 
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   5.  Hij was heel verbaasd toen hij er een kasteel aantrof. Hier woonde een 

        reus. Jan verstopte zich in een pot om te weten te komen wat voor 

        reus dit was. Hij hoorde hem praten met zijn vrouw over zijn toverkip

        die gouden eieren legde. De reus vond dat de eieren heel mooi waren. 

        Maar zo te horen was goud in zijn wereld niets waard. “Ik zou wel raad 

        weten met die gouden eieren,” dacht Jan. 

        Hij kon niet uit zijn schuilplaats komen totdat de reus in slaap gevallen 

        was. Toen greep hij de wonderkip, stopte haar onder zijn arm en rende 

        het kasteel uit, zo hard als hij kon.

   6.  De volgende dag ging Jan weer naar het kasteel. Hij verstopte zich 

        weer in de pot. Dit keer hoorde hij de reus praten over zijn wonder-

        harp. Dankzij die harp werd elke wens vervuld. De reus wenste eten, 

        drinken en af en toe wenste hij een mooi stuk huisraad voor zijn 

        vrouw. Toen Jan dit hoorde, dacht hij: “Wat vraag jij weinig. Ik zou er 

        wel raad mee weten. Ik zou vragen om wereldvrede, en welvaart voor 

        iedereen en dat iedereen blij en gelukkig was. Ik zou alle zieken beter 

        maken en niemand zou meer oud worden en doodgaan. En als het te 

        vol dreigde te worden, zou ik gewoon vragen dat de aarde groter 

        werd, groot genoeg voor alle mensen. Maar ik ben er zeker van dat de 

        aarde groot genoeg is voor iedereen.” 

        Toen de reus weer in slaap gevallen was, pakte Jan de harp en rende 

        terug naar de bonenstaak. Maar dit keer werd de reus wakker. Hij 

        achtervolgde Jan die snel en behendig de bonenstaak afgleed. 

   7.  Beneden gekomen greep Jan een bijl en kapte de bonenstaak om. 

        De reus zag hem dit doen en klom gauw weer naar boven. Nu was 

        er geen verbinding meer tussen hun werelden. Jan en zijn moeder en 

        alle  mensen leefden daarna eeuwig, gelukkig en voorspoedig, vooral 

        dankzij de harp. Want in de nieuwe wereld die Jan zich wenste, waren

        gouden eieren alleen maar voor de sier en iedereen die ze wilde kon 

        ze ook hebben. 
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Knip de dominostenen uit en leg ze op het vierkant in de goede volgorde. Als je het goed doet 

dan heb je de kringloop van de plant.
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Kopieer het boonmannetje, vouw het papier dubbel en knip het mannetje uit. (dan krijg je 1x het 

boonmannetje en 1x zijn spiegelbeeld) Plak het mannetje en zijn spiegelbeeld op een wc-rolletje. 

Plak de hoed van het boonmannetje vast aan de hoed van het spiegelbeeld.
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Je hebt de zaden gekregen van de zonnebloem, het afrikaantje en de 

pronkerwt. Dit zijn sierbloemen. Weet je welk zaadje van welke bloem is?



Zaaien met de klas |  21 |

4. Buiten zaaien met de klas 
    in de klysterschooltuin

Stappenplan
Stap 1: Kies een goede plek
Planten hebben zonlicht, water, aarde en ruimte nodig om te groeien. Kies een plek:

 1.  Met minstens 6 tot 8 uur zon per dag. Dus waar geen bomen of struiken in de buurt zijn.

 2.  Die droog is en waar na een regenbui geen water blijft staan.

 3.  Dicht bij school zodat de kinderen de klysterschooltuin vanuit het raam kunnen zien. 

      Zo vergeten de kinderen de tuin niet en kunnen ze de ontwikkeling goed volgen. 

Stap 2: Klaarmaken van de bak
 1.  De vierkante bak zet je op de ondergrond van de uitgekozen plek.

 2.  Je gaat de plek wat vlak maken zodat je de bak redelijk waterpas kan plaatsen.

 3.  Je kunt nu twee dingen doen:

      óf je haalt al het onkruid grondig weg, óf je dekt de bodem af met anti-worteldoek.

 4.  Antiworteldoek plaatsen op de ondergrond, leg het doek 

      over de randen van de bak 

 5.  Vul de bak eerst met tuincompost.

 6.  Strooi daar vervolgens potgrond overheen.

 7.  Strooi daar weer zaai- en stekgrond overheen.

 8.  Hark de aarde vlak.

 9.  Leg het rooster eroverheen.

Stap 3: Het zaaien 
 1.  Voor je in een vak gaat zaaien maak je de aarde los met 

      een hark(je)

 2.  In het schema op pagina 22 staat de zaaimaand en hoeveel

      zaadjes per gewas gezaaid moeten worden in de klyste-

      schooltuin.

 3.  In hoofdstuk 5 zijn de soorten uitgebreider beschreven. 

      Eén zaad per pagina – met steeds dezelfde opbouw. 

      Hierdoor is er snel een volledig overzicht.

 4.  In de overgebleven vakjes kan zelf gekozen worden wat 

      gezaaid gaat worden. Er kunnen ook jonge plantjes ingezet worden. 
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 5.  Maak een gaatje met de vinger en stop er een (of een paar) zaadjes in (afhankelijk van de 

      soort) en druk het gaatje weer dicht. 

 6.  Een soort regel voor de zaaidiepte is dat de zaadjes 2 x zo diep moeten als hun grootte 

      (maar ca 1 cm is goed). Een boon moet dus dieper dan slazaad. 

 7.  Nu nog wat water geven en klaar. Belangrijk is dat de  aarde vochtig blijft anders kiemen de 

      zaadjes niet.

 8.  Het etiket, gemaakt van een melkpak en een watervaste 

      stift, met naam van de plant en de zaaidatum zet je in

      het vak.

 9.  Zijn alle vakjes gevuld met zaad? Dek de bak af met 

      vliesdoek.

Stap 4: De verzorging
 1.  In de de klysterschooltuin is de belangrijkste regel. Je loopt of stapt nooit op de aarde. Zo

      blijft de aarde los en rul. Hoe ruller en losser de aarde, hoe beter de planten groeien.

 2.  Je houdt de aarde vochtig door het geven van water. Zonder water gaan de planten dood. 

      Controleer regelmatig of de grond onder de bovenlaag nog nat is. Dan is er genoeg vocht en 

      hoeft er geen water bij. Teveel water is ook niet goed voor planten. Wortels gaan rotten en 

      planten gaan hierdoor dood. 

soort binnen buiten aantal zaaimaand oogst

Italiaanse slamix X 16 april/mei mei/juni

Rucola X 16 maart/april mei

Radijs X 16 of meer april/mei mei/juni

Tuinkers X X veel april/mei/juni mei/juni

Bruine bonen X X 9 april/mei juni/juli

Zomerbloemen X 9 april/mei juni/juli

Rogge X 20 mei juli/aug

Peterselie X 9 april/mei juni/juli

Aardappel X 1 april/mei juli/aug

Uien X 4 maart/mei juli/aug

Basilicum X 9 mei juli

Doperwten X² X³ 6 ² april  ³na 15 mei juli/aug

Oost Indische kers X² X³ 3 ² april  ³na 15 mei juli/aug

Lathyrus X 9 april/mei juni/juli



Zaaien met de klas |  23 |

 3.  Vul een emmer met water. Dan heb je altijd voorraad.

 4.  Indien de zaadjes net uit komen of nog kleine plantjes

      zijn, geef je water met een plantenspuit.

 5.  Indien de planten groter zijn geef je de planten water 

      met een bekertje. Geef water aan de voet van ieder 

      plantje. Zo komt het precies op de plek waar het nodig 

      is: bij de wortels.

 6.  Als de zaadjes opkomen zorg je dat er precies zoveel 

      plantjes groeien als jij in je vak wilt. Teveel opgekomen zaadjes haal je meteen weg. 

 7.  Onkruid pluk je meteen weg. Onkruid komt aanwaaien via de wind en kan zo in de klyster-

      schooltuin terecht komen. Het is best moeilijk om te 

      weten wat onkruid is. Kleine plantjes lijken allemaal op 

      elkaar. En kiemplantjes lijken heel vaak niet op de plant 

      die het later moet worden.

 8.  Verwijder rupsen en slakken uit de klysterschooltuin en 

      breng ze naar een ander plekje

 9.  Zorg ervoor dat iedere keer het vliesdoek strak om de klysterschooltuin zit. Dit is van belang 

      om onkruid, bladluizen, rupsen, slakken, vogels en katten tegen te houden.

 10. Vervolgens wacht je tot je planten groot genoeg zijn om te oogsten!

Stap 5: Oogsten
 1.  Na een paar weken is het eindelijk zo ver… er kan 

      geoogst worden. Op de gewasbeschrijving (hoofdstuk 5) 

      is aangegeven hoe en wanneer je per gewas moet 

      oogsten. 

 2.  Als je een vak leeg-oogst, zaai of beplant je het meteen 

      opnieuw. Zo staat het nooit leeg. 

 3.  Zaai nooit twee keer achter elkaar hetzelfde gewas in 

            een vak. Dus als je sla hebt geoogst zet je er daarna radijsjes o.i..d. in. Dat noem je wisselteelt. 

Tips:
 •  Het is aan te raden om in groepjes aan de klysterschooltuin te werken. Tip: schakel een 

     hulpouder of groep 8-er in om de klysterschooltuin op gezette tijden te onderhouden.

 •  Het is heel belangrijk om vooraf duidelijke afspraken met elkaar te maken. 

  •  Niet in de klysterschooltuin lopen.

  •  Alleen onder begeleiding in de klysterschooltuin werken.
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Lessuggestie 6:  Aanleg van en zaaien in de klysterschooltuin 
Materialen:  filmpje op www.schooltv.nl/beeldbank/clippopup/20082905_moestuin01

Werkvorm:  klassikaal

Tijdsduur:  afhankelijk van de uitvoering

Uitvoering: Bekijk op beeldbank het filmpje: Hoe onderhoud je een moestuin.

 Vraag aan de kinderen wie thuis een moestuin of een groentetuin heeft. En 

 vertel de kinderen daarna dat ook jullie een moestuin gaan aanleggen. Dat 

 daarvoor een grote bak klaarstaat en aarde.

 Vraag aan de kinderen wat nog meer van belang is bij de aanleg van de klyster-

 schooltuin: Gebruik de volgende begrippen: water, zonlicht en aarde, zaaien, 

 onkruid wieden, rupsen, slakken.

 Vervolgens maken de leerkracht en/of hulpouder de tuin gereed voor gebruik. 

 De kinderen staan allemaal om de bak heen. De leerkracht legt uit en krijgt 

 assistentie van de kinderen.

 Als klysterschooltuin gereed is kan er gezaaid worden. In het stappenplan en in 

 hoofdstuk 5 is weergegeven per soort hoe en wanneer gezaaid moet worden.

 Etiketten
 Knip uit de lege melkpakken etiketten en schrijf daarop met een watervaste 

 stift welk gewas is gezaaid en steek deze in het vak in de aarde. 

 Logboek
 Teken op een groot vel papier een plattegrond van de klysterschooltuin. Teken

 16 vakjes en noteer wat in ieder vakje gezaaid is en op welke datum. Schrijf 

 in een vak op als er werkzaamheden worden uitgevoerd bijvoorbeeld water 

 geven, onkruid wieden, ongedierte verwijderen en oogsten. Een schriftje kan 

 natuurlijk ook dienen als logboek.

Lessuggestie 7:  Wat eten we? 
Materialen:  •  tuinkers

 •  rucola

 •  radijs

 •  werkblad 6 (kopiëren voor alle kinderen)

Werkvorm:  klassikaal en individueel

Tijdsduur:  20 minuten

Uitvoering:  Radijsjes, sla en tuinkers kunnen al snel geoogst worden. Maak hiervan een 

 heerlijke salade op een cracker en laat de kinderen proeven.
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 Geef vervolgens uitleg over welke delen van de plant eetbaar zijn. 

 Noem hierbij:

 •  bloem: (Bijv. Oost Indische kers)

 •  blad: (sla)

 •  wortel: (worteltjes)

 •  stengel: (tuinkers)

 •  zaad: (bonen)

 •  vrucht: (peultjes, appel)

 •  bol: (heeft van binnen ringen zoals ui)

 •  knol: (is hard van binnen zoals aardappel)

 (zie achtergrond informatie)

 Laat de kinderen werkblad 6 maken.

 Dit is slechts één lessuggestie. Maak van het oogsten een feestmaal en laat de 

 kinderen zoveel mogelijk ruiken, proeven en voelen van hun eigen gekweekte 

 groente.

Lessuggestje 8: Jan en Jeltsje: túntsje 
Materialen:  Wurkblêd 7

Wurkfoarm:  klassikaal

Tiid:  20 minuten

Utfi ering:  Lês it ferhaal foar fan Jan en Jeltsje: Túntsje fan Auck Peanstra. Yn it nei petear

 kinne fragen stelt wurde as. Wat is skoffelje? Wêrom mei Jan net skoffelje? Wat 

 is túch, wat is ûnkrûd? Wat ha de plantsjes fan Jan en Jelstje nedich om goed te 

 groeien?
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Zet het nummer van het onderdeel van de plant in het groene rondje.
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‘Jim moatte wat oan de kant gean,’ seit heit
Hy is yn ‘e tún oan it wurk.
Jan en Jeltsje stean der by te sjen.
Heit skoffelet de grûn om.
Dan leit er de skoffel del.
Hy set planten op in oar plak.
Jan kriget de skoffel.
Hy wol heit helpe.
Jan Skoffelet yn ‘e modder om.
‘Ophâlde Jan!’ ropt heit ynienen.
‘Do skoffelest al myn plantsjes om.
Jim moatte hjir wei gean.’

Jan sjocht lilk.
‘Ik wol ek in tún ha!’
Heit hâld eefkes op mei wurkjen.
Hy sjocht Jan oan en tinkt nei.
‘Achter hûs meist wol in túntsje meitsje.’
‘Jaaa!’ ropt Jan, ‘kom Jeltsje, kinst my wol helpe.’
Se drave om it hûs hinne.
Jeltsje sjocht om har hinne.
‘Ik sjoch gjin tún,’ seit se.
‘Nee,’seit Jan, ‘dy moatte we earst meitsje.
Ik sil ús heit syn skeppe ophelje.’

Mei twa skeppen komt er werom.
‘Hjir komt ús tún,’wiist Jan.
En dan begjinne se te skeppen.
It gers moat oer de kop.
Dan komt de swarte modder boppe.
It giet net sa hurd.
De grûn is swier
En de skeppe docht sear oan de hannen.
Jeltsje hat al gau har nocht.
Mar Jan net, hy graaft mar troch.
Op it lêst is de grûn omdold.
‘No moatte de planten der yn,’ seit Jan.
‘Wêr binne dy?’ freget Jeltsje.
Jan tinkt in skoftke nei.

Ja, wêr helje se no planten wei?



Zaaien met de klas |  28 |

Se rinne nei heit ta.
Heit is net mear yn ‘e tún.
Sjoch, plantsjes!’ seit Jeltsje.
Se wiist nei de planten dy’t op it gers lizze.
Se nimme hannen fol mei.
Alles sette se yn it túntsje del.
‘No ha we in moaie tún.’ Seit Jeltsje.
‘Ja’ seit Jan, ‘sille we him oan ús heit sjen litte?’

Heit is yn ‘e hûs.
‘Wol heit ús tún ek sjen?’ ropt Jan.
‘Is jim tún no al klear?’ Seit heit ferheard.
‘Ja,’ laket Jeltsje, ‘der steane ek al planten yn.’
Heit giet mei nei bûten ta.
Hy besjocht de tún ris goed.
Dan begjint er te laitsjen.
‘Jim hawwe allegear túch yn ‘e tún setten.’
‘Wat is túch?’ freget Jan.
‘No dy plantsjes, dat is ûnkrûd, dat heart net yn ‘e tún.
Dat ha ik der krekt útskuord.’
Jan en Jeltsje sjogge sneu.
Hiene se krekt sa’n moaie tún!
‘Witte jim wat,’ betinkt heit,
‘Jim helje dat túch der wer út.
Dan sykje ik in pear echte plantsjes op.
Foar jim tún.’
Jan en Jeltsje laitsje al wer.
Se geane fuort oan ‘t wurk.
Se smite it túch alle kanten op.
Ha, dêr komt heit al oan.
Mei in bak fol planten.
De bern sette se yn ‘e modder.
As it klear is gean se yn it gers sitten.
‘Moai hên?’seit Jan.
‘Ja’ seit Jeltsje, ‘no is it in echte tún.’

Auck Peanstra, 1996
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5. De klysterschooltuin zaden
Hieronder volgt een beschrijving van de zaden voor de klysterschooltuin. Eén gewas per pagina – 

met steeds dezelfde opbouw. Zo is het mogelijk om snel een overzicht te hebben van de belangrijkste 

gegevens.

Italiaanse sla-mix  
Italiaanse sla is een pluksla. Sla is afkomstig uit het gebied van de Middellandse Zee. 

In ons land is vooral de kropsla bekend. 

Zaaien

 •  Zaaien vanaf maart buiten in de grond.

 •  16 zaadjes in een vak.

 •  Zaaidiepte is een ½ cm.

Tips

 •  Zorg er tijdens de teelt voor dat de grond vochtig blijft, maar niet te nat

 •  Bij het water geven vermijden dat de blaadjes nat worden

 •  Sla kan in een seizoen vaker achter elkaar geplant worden.

Oogsten

 •  Na vier à vijf weken kan er misschien al wat geoogst worden. 

 •  Start met oogsten als de blaadjes 10 cm lang zijn en zorg ervoor dat alles geoogst is bij 

    15 cm lengte. 

 •  Snij de blaadjes af met een schaar 1 cm boven het hart van de plant. 

 •  Na 2 weken kan je nog een tweede oogst verwachten. Daarna misschien nog een keer. 

 •  De sla gaat daarna over naar bloemvorming, waardoor de stengel langer wordt en de smaak 

    achteruit gaat.

Keuken
 •  Sla wordt in de keuken rauw verwerkt. Het wordt vaak op 

    smaak gebracht met azijn, olie en/of kruiden.

 •  Ook voor het garneren van gerechten wordt sla veel gebruikt.

Eigen notities
 ……………………………………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………………………………………
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Rucola  
Rucola Eruca is een gemakkelijk groeiend keukenkruid en saladegroente.

Zaaien

 •  Vanaf half maart tot begin september buiten zaaien.  

 •  16 zaadjes in een vak.

 •  Zaaidiepte is een ½ cm.

Tips

 •  Zorg er tijdens de teelt voor dat de grond vochtig blijft, maar niet te nat.

 •  Bij het water geven vermijden dat de blaadjes nat worden.

 •  Sla kan in een seizoen vaker achter elkaar geplant worden.

Oogsten

 •  Voor keukenkruid en salades de jonge buitenste bladeren oogsten 

    wanneer ze maximaal 20 cm zijn. 

 •  3 tot 5 weken na het zaaien kan er al geoogst worden.

 •  Bij rucola is het belangrijk dat je de jonge buitenste blaadjes oogst. 

    Zolang je het hart van de plant niet beschadigt, kan je verschillende 

    keren oogsten. Oude blaadjes zijn helemaal niet zo lekker als de jonge: 

    ze zijn nogal bitter en taai.

 •  Bloeitijd van eind juni tot oktober. Ook de bloemen van rucola kunnen 

    geoogst worden. Deze zijn ook eetbaar.

Keuken
 •  Als rauwkost in salades, als broodbeleg en garnering. Het heeft een pittige iets bittere smaak.

Eigen notities
 ……………………………………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………………………………………
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Radijs 
Radijs komt van oorsprong uit China.

Zaaien

 •  Radijs kan vanaf maart gezaaid worden buiten in de grond. 

 •  Zaai 16 zaden of meer in een vak. 

 •  Toedekken met een laagje aarde van ongeveer 1 cm. 

Tips

 •  Radijs kan vanaf april bij herhaling worden gezaaid tot eind augustus.

 •  Geef radijsjes regelmatig water, anders worden ze scherp van smaak. 

 •  Radijsjes groeien snel en hebben behoefte aan vocht.

Oogsten

 •  Sommige soorten leveren bij geschikt weer al na

    3-4 weken een oogstbaar product!

 •  Laat radijsjes niet te groot worden. De kans dat 

    er schimmels en insecten bij komen vergroot dan 

    namelijk. 

Keuken
 •  Radijsjes zijn pittig van smaak en worden rauw gegeten. 

 •  Ze worden vaak door salades verwerkt.

Eigen notities
 ……………………………………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………………………………………
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Tuinkers 
Tuinkers komt uit Afrika. Het groeit snel en zonder problemen.

Zaaien

 •  Zaaien vanaf maart buiten in de grond.  

 •  Maak op 16 punten in het vak ondiepe evenwijdige geultjes. Strooi daarin 

    meerdere zaadjes 

 •  Er hoeft nauwelijks grond over heen. Kijk wel uit dat de grond niet uitdroogt. 

 •  Maar: zoals gezegd het zaad kiemt razendsnel!

 •  Door een seizoen heen kan tuinkers vele malen gezaaid worden.

Tips

 •  Uitdunnen is niet nodig

 •  De eerste blaadjes van tuinkers zijn al binnen enkele dagen na het zaaien zichtbaar.

 •  Zaai iedere 2 weken voor een verse oogst.

 •  Tuinkers kan ook binnen gezaaid worden

 •  Maak van een melkpak voor iedere leerling een eigen tuinkerstuintje

 •  Tuinkers kan ook binnen op wattenschijfjes gezaaid worden.

Oogsten

 •  1 week na het zaaien kan tuinkers al geoogst 

     worden.

 •  Knip de plantjes met een schaar van de 

    voedingsbodem, spoel ze af in een zeef onder 

    stromend water en laat ze goed uitlekken voor 

    gebruik.

Keuken
 •  Tuinkers wordt net als andere kerssoorten voornamelijk rauw gebruikt in salades en als 

    garnering van broodjes en koude voorgerechten. 

Eigen notities
 ……………………………………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………………………………………
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Zomerbloemen 
De zomerbloemen zijn een mengsel van snijbloemen van enkel- en dubbel bloemige 

rassen.

Zaaien

 •  Zaaien vanaf april buiten in de grond.

 •  9 zaadjes in een vakje

Tips

 •  Eventueel uitdunnen op 15 tot 25 cm onderlinge afstand.

Oogsten

 •  De zomerbloemen bloeien in juni tot oktober

 •  De hoogte is 75 cm.

 •  Snijbloemen voor het maken van een 

    veldboeket

Keuken
 •  De zomerbloemen zijn niet geschikt om te 

    eten!

Eigen notities
 ……………………………………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………………………………………
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Rogge
Rogge behoort tot de familie van de grassen en wordt vaak als bodembedekker 

gebruikt..

Zaaien

 •  Rogge kan vanaf mei worden gezaaid.

 •  20 zaden in een vakje.

Tips

 •  Uitdunnen is niet nodig.

Oogsten

 •  In juli kan de rogge geoogst worden.

Keuken
 •  Rogge kun je niet meteen eten maar moet eerst bewerkt worden. Vervolgens wordt rogge 

    gemengd met andere graansoorten en wordt er koek of roggebrood van gemaakt.

Eigen notities
 ……………………………………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………………………………………
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Peterselie 
Peterselie is een schermbloemige. Het is één van de kruiden die het meest in de 

keuken wordt gebruikt. 

Zaaien

 •  Kan vanaf april gezaaid worden.

 •  Zaai een half vingerkootje diep en afdekken met aarde.

 •  Aantal zaadjes per vakje max. 9 stuks.

 •  Peterselie kiemt slecht. Daarom verdient het aanbeveling binnen te zaaien in een zaaibakje. 

    Dat kan al vanaf februari. En vervolgens (vanaf eind april - bij goed weer) de planten in een vak 

    te plaatsen.

Tips

 •  Bij buiten zaaien duurt het heel lang voor het opkomt. Week voor het zaaien de zaden een 

    nacht in een kom water om het ontkiemen te versnellen.

 •  Eventueel later uitdunnen. 

Oogsten

 •  Na 20 tot 30 dagen komen de plantjes. 

 •  Na 50 tot 60 dagen kan er meerdere keren geoogst 

    worden. 

 •  Snij of knip naar behoefte af en verwerk onmiddellijk 

    in de keuken. 

Keuken
 •  Peterselie wordt vaak vers verwerkt in de keuken om gerechten smaak te geven zoals in soep. 

 •  Peterselie kan ook goed worden gedroogd.
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Aardappel  
De aardappel is familie van de nachtschade. En is vanuit Zuid Amerika naar 

Europa gebracht.

Zaaien

 •  Een aardappel wordt niet gezaaid maar gepoot.

 •  Kan vanaf april gepoot worden.

 •  Poot 1 aardappel op 15 cm diepte in het midden van het vak.

Tips

 •  Als de eerste scheuten verschijnen moet de plant aangeaard worden. Dat doe je door een 

    bergje aarde rond de plant te leggen. Dan kunnen de nieuwe aardappels niet door het licht 

    groen worden en de plant staat vaster.

 •  De aardappel vertakt zich onder de grond en er groeien nieuw knollen aan.

Oogsten

 •  De aardappels kan in juli/augustus geoogst 

    worden.

 •  Uit 1 aardappel zijn meerdere aardappels 

    gegroeid.

Keuken
 •  De aardappelen schillen in de klas en daarna 

    koken. Wie wil niet een stukje proeven van een 

    eigen gekweekte aardappel?

 •  Aardappelsalade met blokjes aardappel, tuinkers, bieslook en een gekookt eitje.
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Uien  
Uien worden al sinds de Middeleeuwen verbouwd.

Zaaien

 •  Vanaf maart kan je de eerste plantuitjes gaan uitplanten buiten in de grond.

 •  Plant niet te diep, met een onderlinge afstand van 20 à 25 cm. 

 •  Dit betekent dat je ca. 4 uien in het vak kan planten.

 •  Zorg dat de puntjes net boven de grond uitkomen.

Tips

 •  Sjalotten en knoflook van de groenteafdeling kunnen op dezelfde wijze als uien geplant worden.

 •  Gebruik een teentje knoflook (4 maximaal in een vak).

Oogsten

 •  Tijdens de groei van de uien regelmatig 

    bladgroen afknippen. 

 •  Gaat het blad hangen dan meteen de uien 

    oogsten.

 •  Na enkele maanden is de bol vermeerderd 

     en zal het lof geleidelijk verdorren

Keuken
 •  Het bladgroen kan gebruikt voor de sla, de 

    soep, de roerbak en de omelet.

 •  Uien kunnen gebakken worden.
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Basilicum  
Basilicum komt uit India en is een belangrijk keukenkruid.

Zaaien

 •  Zaai een half vingerkootje diep.

 •  Aantal zaadjes is max. 9 in een vak.

 •  De zaadjes afdekken met aarde.

Tips

 •  Eventueel later uitdunnen.

Oogsten

 •  Na 15 tot 20 dagen komen de plantjes. 

 •  Na 50 dagen kan er geoogst worden. 

 •  De blaadjes van de steel afknippen

Keuken
 •  Het blad kan vers gebruikt worden op bijvoorbeeld een

    broodje tomaat en kaas, 

 •  Het ook kan ook gedroogd worden. Bewaar het in een 

    goed afgesloten blik of pot.
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Doperwten
Doperwten zijn typische voorjaarsgroenten.

Zaaien

 •  April/mei is de ideale teeltperiode om te starten met erwten.

 •  Erwten zaaien is niet zo moeilijk. Laat de erwten 24 uur weken in een laagje

    water. De droge erwten nemen heel veel water op waardoor ze al een 

    voorsprong hebben bij het kiemen

 •  4 erwten per vakje

Tips

 •  Voorkiemen kan ook om zo een week te winnen. Leg de erwten in een laagje water, dat halfweg

    de hoogte van de erwten komt. Je zal zeker de eerste twee dagen wat water moeten bijvullen, 

     want ze zuigen nogal wat op in het begin. Na 3-4 dagen is een worteltje van één centimeter 

    zichtbaar. Tijd om te zaaien.

 •  Zet de erwt aan de zijkant tegen een stok zodat de erwt daarlangs kan groeien.

Oogsten

 •  In juli kan de doperwt geoogst worden.

Keuken
 •  Erwten hebben een harde vruchtwand die

    niet eetbaar is. Je moet de erwten uit de peul 

    halen. Dit wordt ook wel genoemd erwten 

    doppen.

Eigen notities
 ……………………………………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………………………………………



Zaaien met de klas |  40 |

O.I. kers
De Oost-Indische kers komt uit Zuid-Amerika en niet uit Indië, al zou je dat door de 
naam wel denken. Dit komt door Columbus, die dacht dat hij Indië ontdekt had, 
terwijl hij in Amerika was aangekomen. De ontdekkers gaven dit plantje de Latijnse 
naam Tropaeolum. Dit betekent ‘oorlogsbuit’. Als je goed kijkt, zie je dat de bloem op 
een helm lijkt en het blad op een schild.

Zaaien
 •  De zaden van de Oost-Indische Kers zijn groot en stevig. Stop in maart/april 3 zaadjes binnen 
    in een potje met grond en laat ze ontkiemen. Plant het plantje daarna buiten in de bak.
 •  Buiten zaaien kan na 15 mei (O.I. kers kan niet tegen vorst!).
 •  In een vak maximaal 3 zaadjes. Zet O.I, kers aan de rand van de bak, achteraan tegen een 
    hekwerk, of op een hoek met de ruimte om daarbuiten verder te groeien.

Tips
 •  Na ongeveer 10 tot 20 dagen komen de eerste kiem-
    blaadjes tevoorschijn. Je herkent ze meteen, want ze 
    lijken op de grote bladen.
 •  De bloemen ontwikkelen zelf weer zaadjes als ze 
    uitgebloeid zijn. Die kan je verzamelen om ergens 
    anders weer uit te zaaien, of je kunt ze laten zitten 
    zodat ze zich rond de planten verder uitzaaien.
 •  Je kunt ze perfect hun gang laten gaan. De Oost 
    Indische kers kruipt en klimt soms erg lang en hoog, enige steun is hier wel vereist om de boel 
    wat netjes te houden. Oost-Indische Kers heeft veel ruimte nodig. Zorg dat ze die ruimte heeft. 
 •  Zonodig uitdunnen.

Oogsten
 •  Van O.I. kers kun je vrolijke boeketjes maken. Knip de bloemen met een schaar, want de 
    steeltjes zijn erg bros. Hoe meer je plukt, hoe meer bloemen je krijgt.
 •  Laat je de bloemetjes zitten, dan krijg je mooie ronde zaden, die je volgend jaar weer kunt 
    zaaien.
 •  De jonge bloemetjes en blaadjes zijn eetbaar. 

Keuken
 •  De jonge bloemetjes en blaadjes zijn lekker door de sla of op een boterham met kaas.
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Lathyrus  
Latyhrus is een pronkerwt. Een kleurrijke siererwt. De geur is heel herkenbaar.

Zaaien

 •  In een buitenvak plaatsen met een stok of langs gaas of hek.

 •  Lathyrus kan tegen vorst dus kan april/mei gezaaid worden.

 •  Er kunnen 4 zaadjes per vak gezaaid worden.

Tips

 •  Zaden zijn vaak enorm hard. Week ze een nacht in water voor ze geplant worden.

Oogsten

 •  Lathyrus is een kleurrijke siererwt. Pluk de 

    bloemen regelmatig, veel en vaak.

 •  Als lathyrus mag doorbloeien dan verschijnt na 

    de bloem een peul met zaden. Voor de plant een 

    reden om te stoppen met bloeien.

 •  De geur is heel herkenbaar.

 •  De bloem is heel geschikt om binnen als 

    snijbloem in een vaasje te zetten. 

Keuken
 •  Lathyrus is niet geschikt om te eten!
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Bruine boon  
Bonen zijn vanuit Midden Amerika ingevoerd. Er zijn vele verschillende soorten.

Zaaien

 •  Bonen voorweken en in de klas vóórzaaien in een potje met grond.

 •  De plantjes na 15 mei buiten planten in de grond. Ze hebben voldoende 

    zon en een redelijk warme grond nodig.

 •  Bonen worden meestal ter plekke ca. 3 centimeter diep gelegd. 

 •  Liefst na 15 mei zaaien. 

 •  Gebruik 9 planten in een vak. 

Tips

 •  Het is goed mogelijk om in de klas meerdere plantjes te zaaien en na het opkomen de sterkste 

    plantjes in de grond te zetten.

 •  Een week na het zaaien moeten we de bonen kunnen zien ontkiemen anders is er iets fout 

    gegaan.

Oogsten

 •  Bonen kunnen na ca 8 weken worden geoogst. 

 •  Het is ook een prima idee om één of enkele planten te laten doorgroeien voor het zaad 

    (de gedroogde boontjes)

Keuken
 •  We kunnen bonen droog verwerken, bijvoorbeeld in  

    bonensoep.
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