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Inleiding

Waarom deze brochure?
Cornflakes met melk, boterhammen met aardbeienjam en frietjes met sla en tomaten. Eten doen we de hele dag door, maar 
veel kinderen weten niet dat maïs, aardbeien en sla ooit kleine zaadjes waren. Via de schoolmoestuin kun je kinderen laten 
kennismaken met het wonderlijk proces van zaadje tot plant. De schoolmoestuin is de plek voor nieuwe ervaringen en bele-
vingen. Wroeten met de handen in de aarde, onkruid wieden, slakken zoeken en eigen aardappelen rooien. 
Met deze brochure bieden we mensen die een schoolmoestuin willen opstarten een handige houvast. Aan de hand van con-
crete tips en trucs hopen we bij te dragen aan een succesvolle schoolmoestuin.

Wat vind je in deze brochure
Een moestuin opstarten binnen de schoolmuren is niet evident. Er moeten (soms letterlijk) bergen werk worden verzet en 
het is vaak puzzelen om alle leerlingen aan bod te laten komen. Een stevig netwerk rond je schooltuin is dan ook van cruciaal 
belang. Hier gaan we dieper op in in deel 1. 
Naast een netwerk rond je schooltuin, heb je natuurlijk ook de nodige knowhow nodig om te zorgen dat dat ene zaadje daad-
werkelijk een succesvolle courgetteplant oplevert. Alle technische informatie over de moestuin vind je terug in deel 2. 
Zin in iets zoet? Ook kleinfruit kan perfect een plaats krijgen op de speelplaats. Hoe je dit aanpakt vind je in deel 3. Voor een 
schooltuin vol geuren en kleuren kun je dan weer terecht in deel 4. Hier gaan we dieper in op de teelt van kruiden. 
Een schooltuin wordt pas ten volle benut als er ook in zo veel mogelijk lessen gebruik van wordt gemaakt. Franse groenten? 
Oppervlaktes berekenen? Wit-lofdichten? Deel 5 vormt een inspiratiebron vol lesideeën.

Deze schooltuinhandleiding is gebaseerd op Vergroening van de schoolomgeving. Werkboek basisonderwijs en Technische hand-
leiding voor een groene school, een samenwerking van Velt vzw en WWF.
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Deel 1: een netwerk rond je schooltuin?
Een netwerk rond je schooltuin is dé factor die bepaalt of je schooltuin een topper of een flopper wordt. Als een grote groep 
mensen betrokken is bij de schoolmoestuin, dan maken vele handen het werk lichter en zijn er ook vele wachters die oog heb-
ben voor de toestand van de schooltuin. In deze fiche vind je enkele tips om de werking rond je schooltuin te doen bloeien. 
Natuurlijk zijn al deze tips vrijblijvend. De ene school is de andere niet. Veel succes ermee!

Over draagvlak en participatie
Belang van draagvlak
Voor je echt kunt starten met het maken van concrete moestuinplannen, moet aan een aantal randvoorwaarden voldaan 
zijn. Binnen de school heb je een aantal trekkers nodig: enkele enthousiaste leerkrachten die hun schouders stevig onder de 
moestuin willen zetten. Bij voorkeur werken deze trekkers (gedeeltelijk) tijdens de schooluren aan het project (cfr. MOS-uren), 
zodat het project niet al hun vrije tijd opslorpt. Een goede overeenkomst met de directie is hierbij een noodzaak. Betrek de 
directie van bij het begin bij het moestuinproject en verzeker je van haar steun en medewerking.
Enkele trekkers volstaan niet om de continuïteit van de schoolmoestuin te garanderen. Er is nood aan een breder draagvlak 
binnen en buiten de schoolmuren. Anders kan de afwezigheid van één trekker het hele project doen stilvallen. 
Groen op school kost geld. Een realistische planning vereist een duidelijk beeld over de beschikbare financiële middelen. In 
het beste geval stelt de inrichtende macht financiële middelen ter beschikking, zodat je goed weet over welk werkbedrag je 
beschikt. In de praktijk komt geld voor vergroening vaak van allerlei subsidies.
Wat de locatie betreft, moet je eveneens een aantal zekerheden hebben. Maak goede afspraken met de inrichtende macht 
over de beschikbaarheid en het gebruik van het terrein. Het zou jammer zijn als een schooltuin plaats moet maken voor een 
nieuw schoolgebouw. 

Belang van participatie
Om de schoolmoestuin vlot te laten draaien, betrek je er het best zo veel mogelijk partijen bij. Hoe meer partijen er betrokken 
zijn bij de schoolmoestuin, hoe groter de kans op succes. Deze partners vind je zowel binnen als buiten de schoolmuren. Je 
kunt ze betrekken vanaf de planningsfase. Betrek je mensen al vroeg bij het project, dan is hun betrokkenheid groter tijdens 
het vervolgverhaal. Bovendien komt er op die manier soms hulp uit een onverwachte hoek: een ouder die voor plantgoed kan 
zorgen, een buurman die tuinarchitect is…

Een minimale betrokkenheid verkrijg je door de verschillende partijen te informeren over de gang van zaken. Interessanter 
wordt het wanneer je de verschillende partijen (zeker de leerlingen en de ouders) laat meedenken. Zo vergroot je de kans dat 
ze later mee zorg willen dragen voor hun schoolmoestuin. 

Enkele aandachtspunten
Verschillende partijen betrekken bij de werking rond de moestuin loont zeker de moeite, maar wees beducht voor enkele 
valkuilen. 
Als je leerlingen betrekt bij het planningsproces, moet je er zeker van zijn dat er een schoolmoestuin komt. Het is zinloos 
om de kinderen warm te maken voor de moestuin, als het nog onzeker is of er leerkrachten zijn die de zaak willen trekken, 
of er financiële middelen zijn etc. Voor de kinderen is het ook belangrijk dat zij datzelfde schooljaar nog een resultaat – hoe 
beperkt ook – van de eerste plannen kunnen zien. 
De manier waarop je vragen stelt aan de betrokken partijen is belangrijk. Stel dat er binnen het schoolteam al besloten is om 
een moestuin aan te leggen, maar je wil toch nog enige inbreng van de kinderen en de ouders. De vraag ‘Wat vind je van een 
moestuin op school?’ wekt de illusie dat ze nog mee kunnen beslissen of er een moestuin komt of niet. De vraag ‘Hoe zie je de 
moestuin op school?’ maakt duidelijk dat er een komt, maar de kinderen en ouders krijgen nog wel de kans om hun wensen, 
voorkeuren, bezorgdheden etc. te uiten. Wees dus altijd eerlijk tegen de betrokkenen en maak hen duidelijk waar ze zich wel/
niet over kunnen uitspreken.
Als je mensen vraagt om mee te denken, moet je hun input ook verwerken. De betrokkenen moeten bovendien weten wat er 
met hun input gebeurt en hoe de beslissingen worden genomen. Terugkoppeling is altijd nodig. Door ervoor te zorgen dat er 
een wisselwerking is tussen de verschillende partijen kun je tot een moestuin komen waar iedereen achter staat. Zo vermijd je 
ontgoochelingen en houd je het enthousiasme van mensen levend.
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Timing
De schoolvakanties, vooral die in de zomer, vragen in de meeste schoolmoestuinen extra aandacht. Eigenlijk is in een gewone 
moestuin de zomer het topseizoen, terwijl de school juist dan gesloten is. Hiervoor zijn verschillende oplossingen: je kan de 
teelten zo aanpassen dat je in juli en augustus maar weinig hoeft te doen, of je kan een beurtrol opstellen. Het tuinjaar begint 
voor de meeste tuiniers in de lente; het schooljaar begint in september. Een tuin vraagt continuïteit, over de schoolvakanties 
en -jaren heen. Wanneer het druk is op school (examens, lentefeest…), is er vaak ook extra werk in de tuin.

Feesten!
Niets bindt beter dan een groot feest. Een grote ‘frietbak’ met verse aardappelen uit de tuin, ice-tea met zelfgekweekte 
kruiden… Op die manier betrek je altijd opnieuw leerkrachten, leerlingen en ouders bij het reilen en zeilen van het groen op 
school. Misschien vind je ook nieuwe enthousiastelingen die willen helpen bij het onderhoud en die nieuwe projecten willen 
bedenken en uitvoeren.

Binnen de schoolmuren
De tuingroep 
Op de meeste scholen wordt er een schooltuinwerkgroep opgericht. De ideale samenstelling van deze werkgroep is een mix 
van leerkrachten, ouders en directie. Dit wil niet zeggen dat je de leerlingen niet hoeft te betrekken! De schooltuin is er ten-
slotte voor hen.

Binnen de tuingroep wordt vooral de coördinatie van de schoolmoestuin besproken. Het is niet de bedoeling dat de tuingroep 
ook al het tuinwerk doet. De volgende zaken laat je het best aan bod komen in de tuingroep:
• Een schoolmoestuinplan opstellen
 - Stappenplan
 - Wie doet wat wanneer?
 - Laten we elke klas een bed onderhouden? Of kiezen we voor vrijwilligers?
• Organisatie van het participatieproces
• Organisatie van werkdagen
• Mogelijke partners zoeken
• Mogelijke financiële bronnen zoeken

Leerkrachten
De betrokkenheid van de leerkrachten is van cruciaal belang. Enerzijds kun je hen betrekken bij de praktische organisatie van 
de schoolmoestuin. Idealiter maken ze ook dankbaar gebruik van de moestuin in hun dagelijkse lessen (rekenen met groen-
ten, een aardappel is een pomme de terre, de groei van een plant, groentegedichten). 

Maak van de schooltuin een vast punt op de personeelsvergadering. Dat zorgt al voor een zekere integratie in de schoolwer-
king. Daarnaast zorgt een schooltuinkalender ervoor dat iedereen weet wanneer hij wat mag/kan doen. 

Directie
Betrek zeker iemand van de directie bij de schooltuinplannen. De directie is uiteindelijk verantwoordelijk voor wat er op de 
school gebeurt. En wie weet heeft de directeur zelf wel groene vingers! Bovendien heeft de directie een goed zicht op de finan-
ciële mogelijkheden en interessante partners.

Preventieadviseur
Betrek de preventieadviseur vanaf het begin bij het project. De preventieadviseur heeft als taak de veiligheid binnen de 
schoolmuren te bewaken. Door hem tijdig te betrekken vermijd je dat je je schoolmoestuinplannen in een latere fase nog 
grondig moet bijsturen. 

Onderhoudspersoneel
Verzeker je van de steun van het onderhoudspersoneel van de school. Mogelijk staan zij aanvankelijk afwijzend tegenover de 
moestuinplannen omdat ze vrezen meer werk te zullen krijgen (modderige voeten in de gangen, onkruid wieden,…). Door 
hen goed te informeren kun je al een groot deel van de twijfels wegnemen. En wie weet ziet het onderhoudspersoneel het 
juist wel zitten om samen met de leerlingen in de tuin te werken. Zo bouw je aan een nauwer contact tussen het personeel en 
de leerlingen.
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Leerlingen
De schooltuin is er voor én door kinderen. Betrek de kinderen zo vroeg mogelijk in het proces. Hiervoor kun je verschillende 
technieken gebruiken:
• Klasgesprek: welke groenten willen jullie in de moestuin? 
• Groepswerk: samen opzoeken welke groenten er in de moestuin kunnen groeien.
• Samen dromen: laat de kinderen een tekening maken van hun droommoestuin (en verwerk deze dromen – in de mate van 
het mogelijke – in de echte moestuin). 
• Vind ik (niet) leuk: hang verschillende foto’s groenten en fruit omhoog en laat de leerlingen aanduiden welke ze (niet) leuk 
vinden
• … 

Bij het onderhoud en de effectieve aanleg van de tuin kun je de leerlingen ook betrekken. Er zijn er tal van mogelijkheden:
• Maak één klas verantwoordelijk voor één bepaalde taak. Het derde leerjaar zorgt bijv. voor de compostbak, het zesde leerjaar 
is verantwoordelijk voor de bessenstruiken, etc. De kinderen schuiven elk jaar door en maken kennis met de verschillende 
aspecten van de moestuin. Ze voeren zo uiteenlopende werkzaamheden uit. 
• Bied ‘werken in de schoolmoestuin’ als workshop aan. De kinderen kunnen dan kiezen of ze willen sporten, schilderen, in de 
tuin werken. Zo houd je rekening met de verschillende interesses van de kinderen.
• Werk een doorschuifsysteem uit, zodat de kinderen de gelegenheid krijgen om alle tuinactiviteiten eens te doen. Je kunt 
extra begeleiders inschakelen om de kinderen mee te begeleiden.
• Hang een lijst op in de gang met de klusjes die moeten worden opgeknapt. De kinderen kunnen hier hun naam op schrijven 
en het klusje tijdens de middagpauze doen. 

Ouders
Ouders betrekken heeft veel voordelen. Gezien de diversiteit onder de ouders kan iedereen op zijn of haar manier een bijdrage 
leveren aan de schooltuin. Om een overzicht te krijgen van de mogelijke hulp, kun je in het begin van het schooljaar een korte 
enquête uitsturen.

Enkele voorbeeldvragen voor een schooltuinenquête vind je op de volgende pagina.
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Zin in een moestuin op school?

We zijn op zoek naar een helpende hand voor de schoolmoestuin! Zin om een steentje bij te dragen?
☐ nee, dank je wel
☐ ja, graag!

Wat voor werk zou je graag doen?
☐ kinderopvang tijdens een werkdag
☐ plannen tekenen
☐ catering tijdens een werkdag
☐ het zware werk op een werkdag
☐ financiële middelen zoeken
☐ een oogje in het zeil houden tijdens vakanties
☐ een workshop organiseren met de oogst
☐ ….

De volgende dingen kan ik aan de schoolmoestuin geven/lenen:
☐ plantgoed
☐ omheining
☐ tuingereedschap
☐ zaden
☐ hout
☐ …

Mijn contactgegevens

Naam: 

Mama/papa van:

E-mailadres:
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Buiten de schoolmuren
Ook buiten de schoolmuren kun je steun opbouwen voor de schoolmoestuin. Hieronder vind je een omschrijving van moge-
lijke partners. Natuurlijk zijn er nog veel meer! Meer info over het werken aan een Brede School (de school een plaats geven in 
een breed netwerk van actoren om in te spelen op lokale noden en kansen) vind je op www.bredeschool.be.

De lokale Velt-afdeling
In de lokale Velt-afdeling vind je tal van mensen die veel weten over ecologisch tuinieren. Misschien is er wel iemand in de 
afdeling die mee in de werkgroep wil zitten om zo het ecologische aspect te bewaken. Of wie weet heeft een Velt-lid nog wat 
plantgoed of zaden op overschot, of tijd om mee te helpen in de tuin. De contactgegevens van de Velt-afdeling in jouw buurt 
vind je op www.velt.be.

De gemeente
Breng de gemeente/stad op de hoogte van de moestuinplannen van je school. Dat kan via de groen-, milieu- of duurzaam-
heidsambtenaar of via de milieuraad. Ze kunnen je misschien helpen bij het realiseren van de plannen. Denk maar aan subsi-
dies, technische hulp van de groendienst, recuperatiemateriaal…

De buurtbewoners
Betrek de buurt bij de moestuin. Via een oproep in het gemeenteblad kun je de buurt op de hoogte brengen en om hulp vra-
gen. Vraag de buren bijv. om in de zomermaanden een oogje in het zeil te houden in ruil voor de oogst van die maand. Of de 
school kan pompoensoep maken voor het buurtfeest…

En meer
Lokale verenigingen zoals KVLV, Landelijke Gilden, Natuurpunt, het rusthuis om de hoek, etc.

Money, Money, Money
Op provinciaal niveau bestaan er heel wat subsidies voor vergroening van de schoolomgeving. Pols of jouw moestuinplannen 
hiervoor in aanmerking komen. Een overzicht van mogelijke financiële bronnen vind je op www.lne.be/themas/natuur-en-
milieueducatie/nmerond/vergroening/starten/subsidies
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Deel 2: de moestuin
Een moestuin vraagt heel wat planning en werk, maar in ruil daarvoor krijg je een boeiende omgeving waarin je samen met 
de leerlingen (zeker in het basisonderwijs) aan de slag kunt gaan. In een moestuin kun je het hele jaar door werken. Heel wat 
werk kan samen met de leerlingen gebeuren: zo wordt ‘de’ moestuin algauw ‘hun’ moestuin. Bovendien worden de leerlingen 
beloond voor hun harde werk met oogst uit de eigen tuin. En veel handen maken het werk lichter. Houd er wel rekening mee 
dat er ook in juli en augustus (voor sommige groenten al wat meer dan voor anderen) werk zal zijn in de moestuin.
Hieronder bespreken we stap voor stap en nauwgezet hoe je ‘vanaf nul’ een ecologische moestuin kunt aanleggen. De drempel 
ligt niet hoog: we kiezen voor een kleine tuin in de openlucht. Langdurige of plaatsverslindende teelten laten we achterwege. 
Geen grote lappen bewaaraardappelen dus maar plukverse groenten die gemakkelijk groeien! 

Starten met een moestuin
Grootte
Voor de locatie van de moestuin kies je het best een zonnig plekje in de 
tuin: bij voorkeur op het zuiden gericht, eventueel op het zuidwesten. Hoe 
groot wordt je moestuin? Dat hangt af van de ruimte die je hebt en de tijd 
die je eraan kunt besteden. Je kunt maar beter klein beginnen en de tuin 
zo organiseren dat je hem later nog kunt uitbreiden, bijvoorbeeld door er 
een strook gazon bij te nemen. Wij stellen een moestuin voor van ca. 48 
m², dus ongeveer 5 m breed en 9,5 m lang. Je hebt die 9,5 m nodig voor de 
breedte van de percelen en de paden (zie tekening). Naargelang de situatie 
op school kun je deze afmetingen natuurlijk aanpassen.

Is er op school geen ruimte voor een moestuin in de volle grond, opteer 
dan om te werken in bakken of potten. 

Inrichting
Hoe richt je de moestuin in? Een eerste vereiste is een hoofdpad van 100 
cm breed dat over de hele lengte van de moestuin loopt. Omdat de moes-
tuin maar 5 m breed is, leg je dat pad het best aan de zijkant aan en niet in 
het midden (zie tekening). Als een van beide zijkanten een groot deel van 
de dag in de schaduw ligt, kies dan die kant voor het pad. Op zwaardere of 
natte grond is het een goed idee om het pad te bedekken, bijvoorbeeld met 
houtsnippers. Die moet je wel geregeld aanvullen. Grind of losse steentjes 
zijn af te raden: dat materiaal verspreidt zich vlug in de tuin en je pad zit 
zo weer onder zand en modder. 

Indelen in percelen
De moestuin wordt ingedeeld in percelen. De percelen staan loodrecht op het hoofdpad. Alle percelen moeten even groot 
zijn. Dat is belangrijk omdat je de groenten elk jaar een perceel gaat ‘opschuiven’. Deze indeling van de moestuin is dus niet 
willekeurig,; ze is noodzakelijk om later vruchtwisseling toe te kunnen passen (meer hierover in het volgende hoofdstuk). 
Aangezien kinderen kortere armen hebben, moeten de percelen in een schooltuin smaller zijn dan in een moestuin voor 
volwassenen. Bovendien moeten de paden tussen de percelen breed genoeg zijn om een groepje leerlingen te laten rondlopen. 
De paadjes tussen de percelen kun je, net als het hoofdpad, bedekken met houtsnippers. 
Concreet betekent dit alles dat de 9,5 m lengte wordt opgedeeld in 6 percelen van 80 cm breed met telkens een paadje van 
80 cm ertussen. Aan de uiteinden van de moestuin is er telkens ruimte voor een paadje van 35 cm breed (zie tekening). Zo 
kunnen kinderen overal gemakkelijk aan en is er voldoende bewegingsruimte tussen de percelen. Dit is natuurlijk maar een 
voorbeeld van een mogelijke indeling. Heb je bijv. een lang smal stuk grond, dan kun je de percelen naast elkaar – op een lijn – 
aanleggen. 

Beschutting voor de moestuin
Hagen en heggen zijn belangrijk voor de beschutting van een ecologische moestuin: zij zorgen voor een geschikt microkli-
maat. We overlopen even de vier windstreken. In het noorden staat de zon nooit en noordenwind is koude wind. Een scherm 
van 2 m hoog is aan de noordkant zeker nuttig. Het oosten is de kant van de ochtendzon, die belangrijk is voor de planten-
groei. Oostenwind is er niet zo vaak. Als hij er toch is, brengt hij in de winter meestal koude lucht mee en in het voorjaar 
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uitdrogende lucht. Wat dacht je van een struikenrij met bessen om de oostenwind enigszins te temperen? Voorzie daarvoor 
wel een breedte van ongeveer 1 m. Het zuiden brengt in het vroege voorjaar de eerste zonnestralen, die belangrijk zijn voor 
de opwarming van de bodem en het opgroeien van de vroegste teelten. De zuidkant blijft het best volledig open, zodat je het 
zonlicht optimaal benut. Vanuit het westen komen wind en regen, maar zelden echte koude. Een aanrader om in een open 
landschap de moestuin tegen stormen te beschermen is een haag van sterke, windbestendige struiken. Een wintergroene 
haag geeft de meeste beschutting. 
Een goed aangeplante haag doet meer dan wind tegenhouden. Hagen, heggen of een rij kleinfruitstruiken bieden ook een 
schuilplaats en voedsel aan vogels, zoogdieren en insecten: dieren die je graag ziet komen in je moestuin. Het zijn namelijk 
natuurlijke vijanden van allerlei belagers van je groenten. 

Grasland of braakland omvormen tot een moestuin (eenmalig)
Hoe verander je grasland in tuingrond?
Je werk begint voor de winter. Zo krijgen de graszoden meer tijd om te verteren. 
Maai het gras zo kort mogelijk. Voer het maaisel af naar de composthoop. Spit met de spade één steek diep. Dat is ongeveer 
20 tot 25 cm. Draai de steek om, met de graszode naar beneden. Dit doe je voor het hele terrein. Als het terrein is omgespit, 
verdeel je het in percelen. Bedek vervolgens de bodem van de percelen met een laagje plantenmateriaal. Gebruik daarvoor 
hooi, stro, lang gras of ander kruidachtig materiaal. Maak de laag minstens een halve cm dik, en zeker niet dikker dan 2 cm. 
Zo’n laag noemen we mulch (zie De moestuin > 6. Bodemzorg). De pas aangelegde moestuin kan zo de winter in.

Hoe verander je braakland in tuingrond?
Een stukje tuin waar lang niets aan gedaan is, noemen we braakland. Er ontstaat een dichte begroeiing van wilde planten. Als 
het braakland veel weg heeft van een weide, dan ga je te werk zoals beschreven bij het grasland. Is er meer andere kruidgroei 
dan gras, verwijder die dan eerst.
• Kruidgroei steek je uit met een spitvork (zie het hoofdstuk ‘Gereedschap’). 
• Graspollen wrik je los met een mesthaak (zie het hoofdstuk ‘Gereedschap’). 
• Vervolgens ga je te werk zoals beschreven staat bij het omvormen van een grasland.

Een schooltuin in potten
In een pot of bak (die niet in de volle grond overgaat) 
zit niet hetzelfde leven als in de volle grond. De inhoud 
van je pot of bak is dan ook bepalend voor het succes 
van je moestuin. 

De onderlaag
Grote potten zet je het best meteen op de juiste plaats 
voor je ze gaat vullen. Zet ze bij voorkeur op stenen 
of balkjes zodat ze iets van de grond af staan. Op die 
manier bescherm je de ondergrond en zorg je dat het 
water gemakkelijk weg kan.
Vul te grote gaten onderin de pot op met potscherven, 
worteldoek, jute of karton, zodat het water uit de pot 
kan, maar de aarde in de pot blijft. Voor grote potten 
kun je kurken of kleikorrels onderin de pot aanbrengen 
of onder de grond mengen om de pot minder zwaar te 
maken. De kleikorrels houden bovendien goed water 
en voedingsstoffen vast. Let er wel op dat de pot zwaar 
genoeg is zodat hij niet kan omvallen of omwaaien. 
Zorg ervoor dat je grond vochtig is op het moment dat je zaait of plant. Bedek je zaadjes met een dun laagje grond of druk je 
plantjes goed aan, dan komen ze zo snel mogelijk in contact met het water.

De grond
Elke plant heeft steun, water, lucht en voedingstoffen nodig. Zorg er dus bij de samenstelling van je grond altijd voor dat deze 
elementen voor de plant beschikbaar zijn tot hij volgroeid is. De grond moet het water goed laten insijpelen, maar mag ook 
niet te snel uitdrogen.
In tuincentra kun je klaargemaakte potgrond kopen. Die bevat alles wat planten de eerste weken nodig hebben, maar hij 
bevat ook turf, schadelijke stoffen en chemicaliën. Turf wordt gewonnen uit ecologisch zeer waardevolle gebieden en is niet 
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hernieuwbaar. Het is dan ook beter om die potgrond niet te gebruiken. In de meeste tuincentra vind je wel alternatieven voor 
deze potgrond, zoals potgrond op basis van kokosvezel of organisch materiaal. Nog beter is het om je potgrond zelf te maken. 
Meng compost met tuingrond of potgrond voor een goede structuur en voeding. Meng hier bij voorkeur 10 procent zand door 
voor de drainage. Wil je nog extra voeding in de grond brengen, dan kun je kleine hoeveelheden lavagruis, bentoniet of algen 
toevoegen. Gooi je grond niet weg na een jaar. Door opnieuw enkele van de bovenstaande ingrediënten onder je gebruikte 
grond te vermengen zal je grond opnieuw dienst doen. Je moet alleen opletten wanneer je het afgelopen jaar schimmels of 
andere ziekten op je planten hebt gehad, want die kunnen in de grond overwinteren en zo je planten besmetten. In dat geval 
was je je recipiënt goed uit en start je met nieuwe grond.

Water
Het is moeilijk om exact te zeggen hoeveel water je aan je planten moet geven; het is een kwestie van aanvoelen. Controleer 
het best elke dag eens of de grond nog vochtig is en geniet ondertussen van je eigen creaties. Geef water op het begin of het 
einde van de dag wanneer je planten niet in de zon staan. Je geeft water totdat er een klein beetje water uit de pot loopt.
Controleren of je grond nog vocht genoeg bevat doe je met de knijptest. Neem een handvol grond. Als je die grond samen-
knijpt mag er geen vocht uitkomen, maar hij mag ook niet volledig uit elkaar vallen wanneer je je hand weer opendoet.
Er zijn een aantal systemen die ervoor zorgen dat je grond niet te snel uitdroogt. Zorg bijv. voor een mulchlaag bovenop je 
aarde. Deze laag bestaat uit niet verteerd organisch materiaal, zoals cacaodoppen, onverteerde compost, stro, houtzaagsel 
en -snippers of boomschors. Dit materiaal zorgt ervoor dat het water beter wordt vastgehouden en minder snel verdampt. 
Bovendien geeft dit mulchmateriaal langzaamaan voedingsstoffen af aan de grond.
Gebruik eventueel een aantal planten als signaalplanten. Observeer welke planten het meest gebukt gaan onder droogte. 
Hangen deze planten er slap bij, dan weet je dat je ook de andere planten water moet geven.

Voeding
Na een tijdje, meestal na zo’n 6 à 8 weken, zullen je eetbare planten wat extra voeding nodig hebben. Hoeveel en wanneer je 
daarmee moet starten hangt af van de groenten die je teelt en de grond waarin ze groeien. Zo zul je snijsla of raapsteeltjes in 
bloembakken niet moeten bemesten, maar grotere planten die langer in de pot blijven – zoals tomaten en courgettes – zullen 
vanaf het moment dat ze goed vruchten beginnen te dragen toch wel wat extra voeding nodig hebben.
Een schepje compost aan de pot toevoegen kan zorgen voor extra voeding, maar heeft als nadeel dat de pot daarmee meestal 
snel vol is. In de winkel kun je biologische mestkorrels kopen die je droog in de pot strooit. Lees goed op de verpakking hoe-
veel mest je per liter grond mag geven. Te veel mest kan het einde van je plant betekenen. Telkens je je plant water geeft, lost 
een deel van de korrels op en de voeding wordt zo beschikbaar.

Vruchtwisseling
Afwisseling van teelten
Als je jaar na jaar dezelfde groente op hetzelfde perceel zet, vraag je om belagers. De ziekten en plagen die een gewas aantas-
ten, kunnen zich dan goed ontwikkelen en veel schade aanrichten. Bodemcysteaaltjes bijv. tasten aardappelen aan en overle-
ven lang in de bodem. Elk extra jaar dat er aardappelen op het perceel komen, schotel je de aaltjes hun favoriete voedsel voor. 
Ze kunnen zich zo prima ontwikkelen en voortplanten en de schade wordt elk jaar groter. Groenten van dezelfde plantenfa-
milie vertonen dezelfde kenmerken. Ze hebben een gelijkaardige groei en beworteling, gebruiken dezelfde voedingsstoffen en 
zijn vaak gevoelig voor dezelfde ziekten en plagen. De schimmel die vorig jaar je bloemkool aantastte, vindt de broccoli van 
dit jaar ook wel lekker. 
Deze problemen kun je eenvoudig vermijden door vruchtwisseling toe te passen. Dat betekent dat je verschillende teelten 
afwisselt zodat er heel wat jaren overheen gaan voor een gewas opnieuw op dezelfde plaats terechtkomt. Je ontmoedigt 
belagers door hen oninteressante groenten aan te bieden. Hun aantal – en dus ook de schade – blijft beperkt. Een dergelijk 
vruchtwisselingschema is niet bepaald nieuw, het wordt al eeuwen toegepast. Zo’n schema opstellen en toepassen is eenvou-
dig als je de moestuin indeelt in percelen van gelijke grootte.

Verwantschap en voeding
Twee kenmerken liggen aan de basis van het vruchtwisselingsschema: de verwantschap tussen planten en hun behoefte aan 
voedingsstoffen (vooral hun stikstofbehoefte). 
• De belangrijkste reden om een vruchtwisselingsschema op te stellen is ziektes voorkomen. Dat doe je door te vermijden dat 
groenten van dezelfde familie (die dus verwant zijn) elkaar opvolgen op hetzelfde perceel. Om het minimale tijdsinterval te 
bepalen, kijken we naar alle mogelijke ziektes van alle families. We gaan bijv. na hoe lang we moeten wachten voor er op-
nieuw kolen op het kolenperceel mogen zonder dat knolvoet (een typische kolenaandoening) de kop opsteekt. De conclusie: 
een zesjarig vruchtwisselingsschema is het minimum. We verdelen de moestuin dus in zes gelijke percelen. 
• Vervolgens kijken we naar de bemestingsbehoefte en groeperen we gewassen volgens de hoeveelheid stikstof (een voedings-



Pagina 12

stof uit bemesting) die ze nodig hebben. Kolen vergen heel wat stikstof en krijgen dus een flinke dosis compost. Gewassen 
waarvan we de ondergrondse delen oogsten, zoals worteltjes of bieten, hebben maar weinig stikstof nodig. Groenten met 
dezelfde stikstofbehoefte worden zo veel mogelijk gegroepeerd en op hetzelfde perceel geplaatst. Iedere plant krijgt zo wat hij 
nodig heeft, niet meer en niet minder. Het resultaat is een gezond gewas.

Zes groepen
Op basis van deze twee kenmerken (verwantschap en stikstofbehoefte) kunnen we de verschillende groenten indelen in zes 
groepen. Koolgewassen worden gemakkelijk aangetast door knolvoet en mogen elkaar daarom nooit opvolgen. Bladgewassen 
hebben veelal een korte groeiperiode. Vruchtgewassen zoals courgettes en pompoenen hebben een gelijkaardige, ruime com-
postbehoefte. Wortelgewassen hebben weinig mest nodig. Peulgewassen – erwten en bonen – hebben geen bemesting nodig. 
Aardappelen vormen ook een groep. 

Het schema voor het eerste jaar ziet er als volgt uit:
• Perceel 1: koolgewasssen 
• Perceel 2: bladgewassen 
• Perceel 3: vruchtgewassen 
• Perceel 4: wortelgewassen 
• Perceel 5: aardappel
• Perceel 6: peulgewassen

Het tweede jaar schuiven de gewassen een perceel op. De kolen komen nu op het perceel van de peulgewassen, de bladgewas-
sen op het perceel van de koolgewassen, etc.
• Perceel 1: bladgewassen 
• Perceel 2: vruchtgewassen 
• Perceel 3: wortelgewassen 
• Perceel 4: aardappel 
• Perceel 5: peulgewassen
• Perceel 6: koolgewassen

Elk jaar verhuizen de gewassen naar het volgende perceel. Het duurt op die manier zes jaar voor eenzelfde gewasgroep terug 
op dezelfde plaats komt. Dat is lang genoeg om belagers in toom te houden. De compostbemesting kun je goed in de gaten 
houden en afstemmen op de behoeften van elke gewasgroep.

De indeling in percelen geeft verschillende mogelijkheden om met de leerlingen aan de slag te gaan. Je kunt per perceel een 
klas verantwoordelijk stellen. Er kunnen dan zes klassen aan de slag in de moestuin. Elke klas kan binnen ‘haar’ gewasgroep 
een aantal groenten kiezen die ze wil telen. Je kunt de percelen ook in stukjes verdelen, waarbij elke klas een stukje per per-
ceel krijgt. Elke klas kan dan op elk perceel werken en alle gewasgroepen telen.

Tip uit de praktijkervaring van een school
Verbind elke gewasgroep met een bepaald leerjaar. Het eerste leerjaar teelt altijd aardappelen, het tweede leerjaar vrucht-
gewassen, etc. Zo hebben de leerlingen na zes jaar alle gewasgroepen geteeld. Het grote voordeel is dat de leerkrachten 
maar kennis moeten hebben over een gewasgroep. Dat maakt het voor de meeste leerkrachten haalbaarder om met hun 
klas in de moestuin te werken. Ze behandelen elk schooljaar dezelfde gewasgroep, maar de leerlingen zijn nieuw. Het per-
ceel waarop wordt gewerkt, schuift elk jaar op.
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Welke groenten kies je
Makkelijke groenten
Als je nog niet veel ervaring hebt met een moestuin, dan begin je het best met gemakkelijke groenten. Als je meteen ambiti-
eus het hele groenteassortiment wilt telen, wachten je mogelijk grote teleurstellingen en raak je misschien ontmoedigd. In de 
volgende tabel staat een overzicht van de verschillende gewasgroepen, met voor elke gewasgroep een selectie van groenten. 
Voor elke groente doen we ook een voorstel voor de raskeuze. De gemakkelijkste groenten, die bijna altijd een goed resultaat 
geven, zijn aangeduid met één sterretje.

Koolgewassen
witte kool – late teelt **: Langedijker Bewaar
rode kool – late teelt **: Langedijker Bewaar
radijs *: Saxa, French Breakfast
boerenkool of krulkool *: Westlandse Winter

Bladgewassen
snijsla *: Witte Dunsel, Amerikaanse Gekrulde, Goudgele Gotte
pluksla *: Black Seeded Simpson
tuinkers *: Gewone, Cressida, Breedbladige
warmoes *: Groene Gewone, Donkergroene Gladde Witribbige, Rhubarb Chard
snijselder *: Gewone Snij
winterpostelein *

Vruchtgewassen
courgette *: Black Beauty, Groene van Milaan
pompoen – kleinvruchtig *: Red Kuri, Hokkaido, Buttercup, Kabosha
suikermaïs: Golden Bantam 

Wortelgewassen
rode biet *: Egyptische Platronde
knolvenkel **: Zefa-Fino, Perfection (belangrijk: kies enkel niet-schietgevoelige variëteiten)
pastinaak *: Lange Holkruin

Aardappelen
aardappel *: Junior, Frieslander (vroeg), Charlotte, Santé (halfvroeg), Sarpo Mira (laat)

Peulgewassen
erwt **
• sluimerwt lage rassen
- De Grace 30-70 cm
- Norli 50 cm
• sluimerwt hoge rassen
- Heraut 110-140 cm
- Record 110-120 cm

boon *
• snijboon
- struiksnijboon: Noordster, Admires
- staaksnijboon: Helda
• prinsessenboon
- struikprinsessenboon: Dubbele Witte zonder Draad, Saxa, Purple Queen

* makkelijke groenten die bijna altijd een goed resultaat geven   
** groenten met een langere groeiperiode of waarvan de teelt iets moeilijker loopt
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Het moment van de oogst 
Houd er bij de keuze van groenten rekening mee dat er zeker voor het einde van het schooljaar al groenten geoogst kunnen 
worden, zodat de leerlingen het resultaat van hun werk nog te zien krijgen. Zorg er ook voor dat iemand in de zomervakantie 
kan komen oogsten. Het zou zonde zijn groenten die in de vakantiemaanden geoogst moeten worden verloren te laten gaan. 

Welke groenten oogst je wanneer?
mei: snijsla en radijsjes 
juni: pluksla, warmoes, vroege aardappel en peultjes (sluimerwt)
juli en augustus (de oogst is voor de vrijwilligers die de tuin onderhouden): vooral boontjes, warmoes, snijselder, pluksla en 
courgette
september: warmoes, snijselder, courgette, pompoen, maïs, venkel, aardappel, snijboon en prinsessenboontjes
oktober: witte en rode kool, warmoes, snijselder, pompoen, rode biet en pastinaak
november, december, januari, februari en maart: tuinkers, boerenkool, snijselder, winterpostelein en pastinaak
april: geen oogst
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Percelen zaaiklaar maken (jaar na jaar)
De grond bewerken doe je alleen als dat echt nodig is. Bij de aanleg van de moestuin moest je spitten, maar spitten is eigenlijk 
een noodzakelijk kwaad. We willen de rust en het evenwicht in de bodem zo weinig mogelijk verstoren. Diep spitten haalt de 
bodemlagen door elkaar, en om die verstoring te herstellen is er telkens heel wat tijd nodig. Wel moet je elke lente de grond 
losmaken om goed te kunnen zaaien en planten. Verspreid meteen daarna ook compost over de percelen.

Wanneer de percelen zaaiklaar maken?
Je neemt de eventuele winterbedekking van de bodem weg in maart (voor zware grond) of in februari (voor zandgrond). Dan 
kan de zon de bodem opwarmen. De resten van de winterbedekking (hooi, stro, bladeren…) voer je af naar de composthoop. 
Je kunt de grond pas losmaken als hij niet meer bevroren is en voldoende opgedroogd. Als vuistregel hiervoor geldt dat er 
geen slijk meer aan je schoenen mag kleven als je over de grond loopt. Anders is de grond nog te nat, en is het nog te koud 
voor een vlotte kieming. Alleen de zon kan de grond opwarmen. 
Grond die losgemaakt is, mag niet te lang onbegroeid blijven liggen: hij verdwijnt dan met de wind of regent dicht en verhardt. 
Start het klaarmaken van de percelen dus pas twee à drie weken voor je ze gaat inzaaien. Wanneer je een perceel precies zaai-
klaar moet maken, hangt dus af van de gewasgroep die op het perceel komt (concrete tips vind je in de wegwijsfiches). 
 
Grond losmaken
Maak de grond los tot op 15 à 20 cm diepte zonder hem te keren. Gebruik een spitvork voor lichte zandgrond of een woelvork 
voor zware grond (zie het hoofdstuk ‘Gereedschap’). Een woelvork is speciaal voor deze taak ontworpen. Druk de tanden van 
de woelvork verticaal in de grond met je voet. Trek dan de steel naar je toe zodat de tanden de aardkluit lichtjes oplichten 
en breken. Breekt de kluit niet gemakkelijk, duw de woelvork dan in de grond heen en weer. Op lichte grond kun je hetzelfde 
doen met een spitvork. 
 
Compost
Nu de grond goed is losgewerkt, is het tijd voor de volgende stap: verspreid een laag compost over de percelen die je met 
een tuinhark (zie het hoofdstuk ‘Gereedschap’) goed inwerkt in de bovenste 5 tot 10 cm van de bodem. Hoeveel compost je 
groenten nodig hebben, hangt niet alleen af van de gewasgroep. Ook met de grondsoort en de voorgeschiedenis van de tuin 
moet je rekening houden. De voorgeschiedenis van je tuin zegt veel over het gehalte organische stof in de bodem. We maken 
een onderscheid tussen twee situaties: 
• Je hebt een oude tuin, dus je moestuin is al erg lang moestuin, of je ontgint een stuk gazon of weiland. In dat geval is het 
gehalte organische stof in de bodem hoog. Bemest je percelen zoals de tabel voor compostgift in een ‘oude’ moestuin aangeeft. 
• Je begint een moestuin op een stuk braakliggend terrein, bijvoorbeeld na een nieuwbouw. In dat geval is het gehalte aan 
organische stof in de bodem laag. Bemest je tuin zoals aangegeven in de tabel voor compostgift in een ‘nieuwe’ moestuin. Na 
enkele jaren schakel je over op de bemesting voor een ‘oude’ tuin.

Denk niet dat meer ook beter is. Als je te veel compost geeft, geef je te veel stikstof. Dat maakt je planten extra gevoelig voor 
schimmels en insectenvraat. Ze zullen dan ook uitgroeien tot lange planten met slappe stengels.

Compostgift in een ‘oude’ moestuin    Compostgift in een ‘nieuwe’ moestuin

Compost Kg compost per m2

Gewasgroep Zand Leem en 
zand-leem

Klei

Kool 1,75 4,5 4,5

Blad 0,75 3 2,5

Vrucht 1,5 4 3,5

Wortel 0 0 0

Aardappel 0 0 0

Peul 0 0 0

Compost Kg compost per m2

Gewasgroep Zand Leem en 
zand-leem

Klei

Kool 4,5 8 9,5

Blad 3,5 7 7,25

Vrucht 4 7,5 8,5

Wortel 0 0,75 0

Aardappel 0,75 2 1

Peul 0 0 0
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Zaaien
 
Zaaidiepte en kiemsnelheid
Sommige groenten zaai je meteen op hun plaats in de moestuin, andere zaai je eerst binnen of op een zaaibed (zie Wegwijs-
fiche: koolgewassen > tuinklussen). Zaai in rijtjes zodat je duidelijk het verschil ziet tussen een kiemplantje van je groente en 
een kiemplantje dat spontaan in de moestuin groeit. 

Rijen trekken
Om een rechte rij te trekken, kun je twee stokjes waaraan een touw is vastgemaakt in de grond steken. Trek langs dat touwtje 
een rechte lijn met een stok. De lijn moet overal even diep zijn. Zaai in de lijn en dek het zaad af met grond. 

Zaad uitspreiden en toedekken
Zaad netjes verdelen is gemakkelijk met grote zaden: die kun je één voor één vastnemen en plaatsen. Kleine zaden vragen iets 
meer handigheid. Je kunt een kartonnetje dubbel vouwen zodat je een gootje krijgt. Doe het zaad in dat gootje en zaai dan 
beetje bij beetje. 

Zaaidiepte
Hoe groter het zaad, hoe dieper het in de grond moet. De bodem is ook van belang. Hoe droger de grond, hoe dieper het zaad 
moet. Je zaait dus dieper op zandgrond dan op kleigrond.

Zaaidiepte (in cm)

Klei Leem en zand-leem Zand

Zeer kleine zaden
selder, postelein

0,25 0,75 0,5

Kleine zaden
sla, andijvie, kervel, peter-
selie, kool, raap, koolrabi, 
tomaat, wortel, ui, witlof

0,5 0,75 1

Middelgrote zaden
spinazie, veldsla, warmoes, 
radijs, meloen, komkommer, 
augurk, pastinaak, rode biet, 
schorseneer

1 1,5 2

Grote zaden
erwt, prinsessenboon, snij-
boon, sojaboon, pompoen, 
courgette, maïs

1,5 2,5 3

Zeer grote zaden
labboon, pronkboon, droge 
boon

2 3 4-5
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Kiemsnelheid
Niet alle zaden kiemen even snel. We geven een lijstje van snelle tot trage kiemers.

tuinkers 2 tot 5 dagen

radijs, winterpostelein 4 tot 8 dagen

pompoen, courgette 6 dagen

tomaat 5 tot 7 dagen

maïs 5 tot 10 dagen

kolen 7 tot 10 dagen

venkel; sla, andijvie 8 dagen

warmoes, erwt 8 tot 10 dagen

boon 7 tot 14 dagen

augurk, komkommer 10 dagen

veldsla 12 tot 16 dagen

selder, kervel, prei tot 20 dagen

peterselie, wortel, pastinaak tot 30 dagen

Biologisch zaad
Als je ecologisch tuiniert, dan ligt het voor de hand om voor biologisch zaad te kiezen. Daar zijn een aantal goede redenen 
voor:

Raseigenschappen 
In de biologische landbouw is het belangrijk dat een gewas in het begin snel kan groeien, zodat onkruid geen kans krijgt. De 
biolandbouw gebruikt namelijk geen chemische onkruidverdelgers. Een goede wortelvorming voorkomt dat het gewas extra 
kunstmest nodig heeft. De gewassen moeten ook een goede natuurlijke weerstand hebben tegen ziektes en insectenvraat, 
want chemische bestrijdingsmiddelen komen er in biolandbouw niet aan te pas. De biologische landbouw kiest daarom voor 
rassen die deze eigenschappen vertonen. Men werkt met rassen die aangepast zijn aan een bepaalde bodem of standplaats. 
Er bestaat een ruim aanbod aan oude, streekgebonden rassen, die ontstonden in functie van hun groeiplaats. Deze minder 
bekende rassen zijn vaak robuuster, bieden meer weerstand aan ziektes, brengen meer variatie in onze voeding en zijn vaak 
lekkerder.

De gangbare landbouw stelt heel andere eisen aan zijn gewassen, en geeft de voorkeur aan rassen die het transport goed 
verdragen en die lang houdbaar zijn. Als het ras niet aangepast is aan de groeiplaats, dan wordt de groeiplaats aangepast aan 
het ras. De omgeving wordt bijgestuurd met kunstmeststoffen en bestrijdingsmiddelen. Het gevolg is dat we overal dezelfde 
rassen terugvinden. Streekgebonden rassen met hun specifieke smaak gaan verloren. Door naar oude rassen te vragen, help je 
ze mee in stand te houden.

Productiewijze van zaad
Zaad is het begin, ook in de moestuin. Voor dat het zaad in jouw tuin belandt, heeft het al een lange geschiedenis achter de 
rug. Voor de zaadteelt is het belangrijk dat de velden onkruidvrij zijn, anders raken onkruidzaden vermengd met groenteza-
den. In de gangbare zaadteelt worden hiervoor flink wat herbiciden gebruikt. Vervolgens krijgen de planten groeiregulatoren 
toegediend zodat ze op hetzelfde tijdstip rijpen en in één keer geoogst kunnen worden. Voor de oogst komen er nog ontbla-
deringsmiddelen aan te pas. Het is immers gemakkelijk om van kale planten machinaal zaad te oogsten. Tenslotte worden de 
zaden omhuld met een laag fungiciden (schimmelbestrijdende middelen) om ze te beschermen tegen schimmelziektes. In de 
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biologische zaadteelt daarentegen wordt onkruid mechanisch verwijderd en niet doodgespoten. Oogsten gebeurt manueel 
zodat er geen onkruidzaden tussen de groentezaden terechtkomen. Er wordt twee- tot drie -maal geoogst, want gelijktijdige 
rijping is zeldzaam in de natuur. De verdere verwerking – zoals drogen en dorsen – gebeurt vaak met de hand. De biologische 
zaadteelt is dus erg arbeidsintensief. Daarom ligt de prijs van biologisch zaad hoger. Maar daar staat wel tegenover dat je voor 
een milieuvriendelijke zaadteelt en voor een gezonde teeltwijze in je eigen tuin kiest. 

Bodemzorg

Bodembedekking 
In een ecologische moestuin houden we de bodem zo veel mogelijk bedekt. Daar zijn twee goede redenen voor: 
• De natuur beschouwt een onbedekte bodem als iets waar snel verandering in moet komen. Als je de bodem niet bedekt, zal 
die snel door spontane kruidgroei bedekt worden. Bedek dus zelf de bodem om kruidgroei te slim af te zijn. 
• Een onbedekte bodem lijdt onder hevige neerslag, wind en zonneschijn. Dat leidt tot erosie, uitdroging en een compacte 
bodem. De bodemstructuur gaat dus verloren. Door de bodem te bedekken, houd je de bodemstructuur in goede staat, wat de 
plantengroei zal bevorderen. 

Er zijn twee manieren om een bodem te bedekken: je kunt een mulchlaag aanbrengen of groenbemesters inzaaien.

Een mulchlaag aanbrengen
Mulchen is de bodem met een laagje organisch materiaal bedekken. Ideale materialen zijn stro, hooi, lang gras, afgevallen 
bladeren en gazonmaaisel. Let op dat er zo weinig mogelijk onkruiden of zaden in zitten. Het mulchlaagje mag niet te dik zijn. 
Ideaal is een laag van 0,5 tot 2 cm dik. Dikkere lagen beletten de grond te ademen. Begin daarom met een dunne laag die je 
later eventueel nog aanvult. Het aangebrachte organische materiaal verteert langzaam ter plaatse, wat het bodemleven sterk 
stimuleert. Een mulchlaag aanbrengen kun je tijdens het groeiseizoen doen. Doe het hoe dan ook voor de winter begint. 

Mulchen tijdens het groeiseizoen
Vooral bij maïs, rode- en wittekool, pastinaak en knolvenkel raden we aan om de bodem tussen de plantjes vanaf juni met een 
mulchlaagje te bedekken.

Een wintermulchlaag aanbrengen
Een wintermulchlaag beschermt de bodem niet alleen tegen felle regen en wind, maar heeft als extra voordeel dat de bo-
demtemperatuur onder de bedekking iets hoger blijft dan bij onbedekte grond. De activiteit van de bodemorganismen blijft 
hierdoor op een hoger peil, wat goed is voor de bodemvruchtbaarheid. Een winterbedekking aanbrengen doe je als volgt:
• Zodra er een perceel vrijkomt in de herfst maak je dat onkruidvrij. 
• Licht de grond wat op met een spitvork of woelvork om hem te verluchten. Bij zware grond moet je dat altijd doen, bij lichte 
grond alleen als hij verdicht is. 
• Breng een mulchlaagje aan.
• Neem in het voorjaar de resten van de wintermulchlaag weg. De onbedekte bodem warmt dan sneller op in de voorjaarszon.

Groenbemesters
Groenbemesters kun je inzaaien op een perceel waar je dat jaar geen groenten wilt zetten of op percelen waar de groenten al 
vroeg werden geoogst. Groenbemesters hebben een positieve invloed op de bodem.
• Ze nemen voor hun groei voedingsstoffen op, vooral stikstof. Zo wordt vermeden dat de regen die voedingsstoffen weg-
spoelt. Als groenbemesters afsterven, worden ze door het bodemleven verteerd, en komen de voedingsstoffen weer vrij voor 
de groenten die er gezaaid of geplant worden.
• Sommige groenbemesters wortelen heel diep, waardoor ze voedingselementen uit de ondergrond opnemen en die beschik-
baar maken in de bovenste laag van de bodem. 
• De wortelontwikkeling van groenbemesters verbetert de bodemstructuur. Als de wortels later afsterven en verteren, blijft er 
een netwerk van kanaaltjes achter waarlangs water weg kan.
• Groenbemesters bedekken de grond, waardoor onkruid minder kans krijgt. 

Er bestaan verschillende groenbemesters, zoals winterrogge, allerlei soorten klavers en lupinen. Beginners raden we aan om 
voor facelia te kiezen. Facelia is niet winterhard: bij lage temperaturen bevriest deze plant en vormt hij een laagje langzaam 
verterend organisch materiaal. Wat er in de lente van overblijft, voer je af naar de composthoop. Op percelen waar facelia 
wordt ingezaaid is het dus niet nodig om een wintermulchlaag aan te brengen. Facelia kun je zaaien tot 15 augustus. Hoe 
later je zaait, hoe meer zaad je moet gebruiken. Later gezaaide plantjes blijven immers kleiner en bedekken de grond minder 
goed. Je kunt breedwerpig zaaien of op rijen. Later groeien de rijen dan dicht.
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Gereedschap

Welk gereedschap heb je nodig?
Gebruik materiaal dat op maat is van de leerlingen (bijv. aangepaste lengte en dikte van de stelen van de werktuigen) en waar 
ze vlot mee kunnen werken. Let er op dat het gereedschap correct gebruikt wordt, anders krijg je vroeg of laat ongelukken. 
Correct gebruik betekent:
• Niet te dicht op elkaar werken, je hebt ‘werkruimte’ nodig.
• Niet wijzen of grote bewegingen maken met gereedschap.
• Gereedschap niet laten slingeren in de tuin, maar altijd netjes opbergen.
• Gereedschap neerleggen met de tanden of de snijdende kant naar beneden.

1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 14.

13.

12.

11.10. 9.

8.
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1. spade spitten

2. spitvork zandgrond verluchten, de composthoop omzetten

3. woelvork zware grond verluchten (niet nodig op zandgrond)

4. tuinhark zware grond verluchten (niet nodig op zandgrond)

5. hak onkruid weghakken

6. schoffel onkruid weghakken

7. mesthaak graspollen loswrikken

8. pootstok planten uitplanten (bijv. kolen)

9. plantschopje plantgaten maken

10. krabber grond gelijk leggen, onkruid weghalen

11. drietand onkruid weghakken

12. tuinkoord rechte rijen maken

13. kleine gieters met fijne broes water gieten

14. kruiwagen compost transporteren

emmertjes of bakjes transporteren van plantjes, compost,…

laarzen en werkkledij verhinderen dat de leerlingen zich vuil maken

de nummering komt overeen met de nummering op de tekening op de vorige pagina

Onderhoud van gereedschap
Gereedschap komt in contact met planten en vochtige grond. Het gaat dus gemakkelijk roesten. Degelijk onderhoud is nodig.

Dagelijks onderhoud
Borstel na gebruik altijd de grond van het gereedschap en bewaar het op een droge plaats. 

Jaarlijks onderhoud
Voor je het gereedschap voor een langere periode wegbergt, bijv. tijdens de winter, verwijder je met een borsteltje alle grond- 
en plantenresten. Daarna kun je het gereedschap instrijken met olie. Gebruik daarvoor een oude verfkwast.
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Een werkkalender opstellen
Je hebt nu al een algemeen overzicht van de voornaamste taken in een moestuin. We zetten ze nog even kort op een rijtje:
• de moestuin aanleggen (eenmalig, bij start)
• de moestuin indelen in percelen 
• de percelen zaaiklaar maken (jaarlijks)
• zaaien, planten en oogsten (jaarlijks)
• eventueel groenbemesters inzaaien en een wintermulchlaag aanbrengen (jaarlijks)

Stel een werkkalender op voor de moestuin op school. Het voorbeeld op de volgende pagina helpt je op weg. De groenten 
staan in deze werkkalender onderverdeeld per gewasgroep, dus per perceel, en voor elke groente staat aangegeven wanneer je 
moet zaaien, planten, oogsten… Houd er rekening mee dat weersomstandigheden de planning kunnen vervroegen of verla-
ten.
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Wegwijsfiches
Per gewasgroep hebben we een wegwijsfiche toegevoegd om je te helpen een gedetailleerde werkkalender op te stellen voor 
de groenten die je in je moestuin wilt kweken. Voor elke gewasgroep nemen we een selectie aan groenten onder de loep. We 
sommen voor elke groente op wat er maand na maand moet gebeuren om een succesvolle oogst te garanderen. We verwijzen 
daarbij ook regelmatig naar de algemene taken. Een perceel zaaiklaar maken voor pompoenen gebeurt bijv. op dezelfde ma-
nier als voor boontjes. In de wegwijsfiches staan sommige begrippen schuin en vet gedrukt. We leggen deze begrippen verder 
uit bij de tuinklussen aan het einde van elke wegwijsfiche.
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Wegwijsfiche: koolgewassen

Februari
• Je kunt nog oogsten van de boerenkool.
• Maak het perceel waar de koolgewassen op komen zaaiklaar 
(zie De Moestuin > Percelen zaaiklaar maken).

Maart - april
Radijsjes
• Begin maart kun je buiten de eerste radijsjes zaaien. Om de oogst wat te spreiden zaai je het best om de twee weken een 
beetje. Je kunt de variëteit Saxa zaaien tot half april. Later zaaien is minder aan te raden, de radijzen groeien dan zo snel dat 
ze 'voos' worden. 
• Zaaien doe je op rijen die 10 tot 15 cm uit elkaar liggen. Binnen de rij laat je telkens 2 cm tussen twee opeenvolgende zaad-
jes.
• Na een week komen de radijsplantjes boven en na een korte groeiperiode van 6 tot 8 weken kun je al oogsten. 
• Het enige waarop je in het korte radijzenleven moet letten, is dat ze voortdurend in vochtige grond kunnen groeien. Tijdens 
een droge periode is gieten op zandgrond zeker nuttig. Droogte leidt tot een snel gevormde knol die voos is en soms erg sterk 
smaakt. Bovendien hebben radijzen ook de neiging te barsten als ze na een lange droge periode plots weer water krijgen. Je 
houdt de vochtigheid dus het best voortdurend op peil. 

Rode- en wittekool
• Vanaf de laatste week van maart tot eind april kun je buiten rode en witte bewaarkool zaaien. Dat doe je op een zaaibedje op 
het perceel van de koolgewassen. Wie niet zelf kolen zaait, kan plantgoed aankopen. 

Mei - juni: zomer op til
Radijsjes
• Mei is de oogstmaand van de radijsjes die je in maart en april gezaaid hebt. Bij het oogsten trek je ze aan het loof uit de 
grond. 
• Radijzen zijn weinig geschikt om te bewaren, bovendien kan niets op tegen de smaak van versgeplukte radijsjes. Ga daarom 
om de paar dagen naar behoefte oogsten. Van radijzen eet je voornamelijk de knolletjes, maar ook de blaadjes zijn eetbaar en 
lekker in een omelet. 

Rode- en wittekool
• Gezaaide kool kun je tussen half mei en half juni uitplanten. Koolplantjes plant je uit als ze ongeveer 10 cm groot zijn. Plant 
ze uit op rijen die 60 cm van elkaar liggen, met ook 60 cm tussen twee plantjes binnen dezelfde rij. Zoveel plaats heeft elke 
koolplant nodig om te groeien.
• Als je koolplantjes kocht, dan kun je die nu uitplanten. 
• Plaats vlak na het uitplanten een koolkraag rond de voet van de stengel van de koolplantjes. 

Boerenkool
• Waar je de radijsjes geoogst hebt, komt een deel van het perceel vrij. Hier kun je dan boerenkool zaaien. Je zaait in rijen die 
60 cm uit elkaar liggen. Binnen de rij laat je telkens 15 cm tussen twee opeenvolgende zaadjes. 

Juli - augustus
• Pak het onkruid nog eens flink aan voor je op vakantie vertrekt. Tijdens deze zomermaanden kan onkruid snel bloeien en 
zaad vormen. 

Radijsjes
• Als alle radijsjes geoogst zijn en er nog plaats vrij is op het perceel van de koolgewassen, dan kun je daar facelia inzaaien (zie 
het hoofdstuk ‘Bodemzorg’).

Rode- en wittekool
• Je kunt nu een mulchlaag aanbrengen tussen de planten (zie het hoofdstuk ‘Bodemzorg’).

Boerenkool
• Als de boerenkolen te dicht bij elkaar staan, moet je ze dunnen. Dat betekent dat je binnen een rij alleen de sterkste planten 
laat staan. De andere plantjes verwijder je tot de planten binnen de rij op ongeveer 60 cm van elkaar staan. 
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• Je moet wieden en schoffelen om overbodige kruidgroei te verwijderen.
• Je kunt nu een mulchlaag aanbrengen tussen de planten.

September - oktober
Rode- en wittekool
• De kolen groeien rustig door. 
• Als je kolen lang wilt bewaren, dan is het tijdstip van oogsten erg belangrijk. Laat de kolen volledig volgroeien, maar haal ze 
binnen voor het echt gaat vriezen. Zonder een vroege vorstperiode kunnen kolen tot eind oktober of zelfs tot in november op 
het perceel blijven staan. De kolen die je onmiddellijk wilt gebruiken, kun je alvast oogsten. 

Boerenkool
• Je moet wieden en schoffelen om de kruidgroei te verwijderen.

November - december
Rode- en wittekool
• In november mag je de eerste echte nachtvorst verwachten. Haal de kolen die nog niet geoogst werden nu zeker binnen. 
• Breng na het oogsten een wintermulchlaag aan op het perceel (zie De moestuin > Bodemzorg). 

Boerenkool
• Je kunt boerenkool oogsten vanaf november. Dat doe je door bladeren van de stam te breken, te beginnen met de onderste 
bladeren. Je plukt steeds maar zoveel als je nodig hebt. De volgende keer pluk je de bladeren die iets hoger staan. 
• Boerenkool heeft geen last van vrieskou en kan de hele winter buiten blijven. Boerenkool is trouwens pas écht lekker nadat 
het gevroren heeft.

Tuinklussen 
Zaaibed
Een zaaibed is een aparte plek op het perceel om in te zaaien. De gekiemde plantjes verhuizen later naar hun definitieve 
plekje op hetzelfde perceel. 

Waarom zaaien op een zaaibed?
Een zaaibed heeft als voordeel dat je aan dat kleine, overzichtelijke plekje gemakkelijk extra zorg kunt besteden. 

Hoe ziet een goed zaaibed eruit?
De grond van het zaaibed moet fijn zijn en gelijk liggen. Op fijn verkruimelde grond kunnen de kiemplantjes veel goede wor-
tels vormen. Dat is belangrijk om ze later te kunnen verhuizen naar hun definitieve groeiplaats. Plantjes met sterke wortels 
ondervinden minder stress bij het verhuizen. Speciaal bemesten is niet nodig. Na het kiemen blijven de plantjes maar enkele 
weken op het zaaibed staan. Extra stikstof geven doet zelfs meer kwaad dan goed: in plaats van gedrongen, krachtig plant-
goed krijg je dan lang uitgegroeide slapjanussen.

Hoe een zaaibed maken?
• Maak de grond van het zaaibed onkruidvrij. 
• Verkruimel de grond met een hark. 
• Werk in de bovenste 5 cm van de bodem wat oude, verteerde compost in met behulp van een hark.

Hoe kolen zaaien op een zaaibed?
• Zaai in rijen die op 10 cm van elkaar liggen. Tussen twee zaadjes in dezelfde rij laat je ongeveer 3 cm.
• Na 10 tot 14 dagen steken de plantjes hun kopje boven de grond. 

Uitplanten
Het uitplanten is een belangrijk moment: kiemplantjes verlaten de plaats waar ze opgekweekt werden (bijv. een zaaibed, 
potjes binnenshuis…) en komen op hun definitieve groeiplaats terecht. 

Hoe uitplanten?
• Uitplanten is voor elk plantje een 'stressmoment'. Zorg daarom voor sterke, gezonde planten en ga voorzichtig en aandach-
tig te werk.
• Uitplanten doe je als de plantjes ongeveer 10 cm groot zijn, of als ze twee tot drie échte bladeren hebben (bladeren die ver-
schijnen na de twee kiemblaadjes).
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• Slappe plantjes mag je niet uitplanten. Giet ze eerst goed nat zodat ze voldoende water kunnen opnemen. Zet aangekochte 
planten in een potje eerst een half uur in een emmer water.
• Maak de grond van het perceel los met een hark en leg de grond gelijk.
• Maak plantgaten waar de plantjes terecht zullen komen. Op losse grond kun je plantgaten maken met je handen. Lukt dat 
niet, gebruik dan een plantschopje of een pootstok.
• Giet water in de plantgaten zodat ook daar de bodem goed nat is. 
• Maak met je handen de grond rond de plantjes op het zaaibed goed los. Neem het plantje vast bij de stengel, vlak boven de 
grond. Trek de plantjes dan voorzichtig en traag uit de losse grond. 
• Leg de plantjes voorzichtig in een kistje op een krant.
• Ga met het kistje naar de plaats waar je de plantgaten gemaakt hebt en zet telkens één plantje in een plantgat.
• Plant het plantje iets dieper dan het op het zaaibed stond. De onderste bladeren moeten wel boven de grond uitkomen.
• Vul het plantgat met grond. Druk de grond rond het plantje goed aan. Zo zorg je voor een goed contact tussen de wortels en 
de grond.

Koolkraag
De koolvlieg legt haar eitjes aan de voet van de stengels van koolplantjes. Een koolkraag verhindert dat de larven van de kool-
vlieg de bodem indringen en de wortels van de plant opeten.

Hoe een koolkraag aanbrengen?
• Neem een stuk soepel en stevig plastic.
• Knip hieruit een vierkant van 15 op 15 cm.
• Knip van het midden van een van de zijden tot aan het midden van het vierkant. Daar geef je nog een klein schuin knipje (zie 
tekening). 
• Breng de kraag aan rond de voet van de stengel zodat die goed afgesloten is van de bodem.

Dunnen
Dunnen gebeurt op dezelfde manier als uitgelegd bij de tuinklussen van de bladgewassen.

Wieden en schoffelen
Meer uitleg over wieden en schoffelen vind je bij de wegwijsfiche met algemene tuinklussen.
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Wegwijsfiche: bladgewassen

Februari
• Je kunt nog oogsten van de winterpostelein. 
• Maak het perceel waarop de bladgewassen komen zaaiklaar (zie De moestuin > Percelen zaaiklaar maken). Winterpostelein 
wortelt erg oppervlakkig zodat je het gemakkelijk kunt verwijderen om plaats te maken voor de groenten.

Maart - april
Snijsla 
• Snijsla vormt veel kleine, smalle blaadjes naast elkaar.
• Vanaf begin maart kun je buiten snijsla zaaien. Om de oogst te spreiden zaai je het best om de twee weken een beetje. 
• Zaaien gebeurt in rijen die 10 tot 15 cm van elkaar liggen. Zaai dik: wel 4 zaden per cm. 

Pluksla
• Pluksla vormt geen gesloten krop, maar een open rozet. 
•Vanaf begin maart kun je buiten pluksla zaaien. Zaaien gebeurt in rijen die 30 cm van elkaar liggen. Laat tussen twee opeen-
volgende zaden een afstand van 3 tot 5 cm. Later ga je uitdunnen tot de planten op 25 à 30 cm van elkaar staan in de rij. 
• Een andere manier om pluksla te zaaien is het zaad in de rij dik uitzaaien zoals beschreven staat bij de snijsla. Uitdunnen is 
dan niet nodig. De planten groeien dan minder in de breedte uit. 

Warmoes
•Warmoes of snijbiet is een zusje van suikerbiet en rode biet. Van suikerbiet en rode biet gebruiken we de wortel, warmoes 
daarentegen wordt voor zijn blad en stengel gekweekt. Je kunt het blad klaarmaken als spinazie of met roomsaus, in aardap-
pelpuree verwerken of er soep van koken. De stengels kun je stoven of gratineren. 
• De zaden van warmoes die in een zaadpakje zitten, zijn eigenlijk de vruchtjes van de plant. In elk vruchtje zitten ongeveer 3 
zaden. 
• Warmoes kun je buiten zaaien vanaf half april. Zaai het in rijen die 25 cm van elkaar liggen. In een rij leg je om de 5 cm één 
vruchtje. 
• Later ga je moeten uitdunnen tot de plantjes op 30 cm van elkaar staan in de rij.

Mei - juni: zomer op til
Snijsla
• Snijsla kun je volop oogsten vanaf mei. Na 8 weken zijn de blaadjes ongeveer 10 cm groot. Je kunt ze dan met een mes net 
boven de grond afsnijden voor de eerste rauwkostslaatjes van het jaar. 

Pluksla
• Pluksla, gezaaid in maart, april en mei oogst je vanaf half juni tot eind juli. Pluk alleen de onderste blaadjes en laat de rest 
van de plant ongemoeid. Hij vormt telkens nieuw bladeren. Tot de sla gaat bloeien, kun je blijven oogsten. 

Warmoes
• Ook in mei en juni kun je buiten nog warmoes zaaien. 
•Vanaf eind mei, begin juni kun je oogsten van de plantjes die je in april zaaide. Zodra de plantjes 15 cm hoog zijn, kun je ze 
oogsten. Snijd je de planten minstens 5 cm boven de grond af, dan zullen ze snel terug groeien. Zo heb je twee tot drie weken 
later nog een oogst. Snijd je ze erg dicht tegen de grond af, dan zal de plant niet meer terug groeien. 

Snijselder
• Selder kun je pas buiten zaaien vanaf mei. De zaden van selder hebben 18 à 20 °Celsius nodig om te kiemen. Selder is een 
trage kiemer, reken op zo'n 20 dagen. 
• Zaai selder in rijen die op 25 cm van elkaar liggen, met 15 cm tussen twee opeenvolgende zaden in dezelfde rij.

Juli - augustus
Pak de kruidgroei nog eens flink aan voor je op vakantie vertrekt. Tijdens de zomermaanden kan onkruid snel bloeien en zaad 
vormen. 

Pluksla
• Tot de pluksla in bloei komt te staan (eind juli), kun je oogsten. 
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Warmoes
• Heel de zomer door kun je warmoes oogsten. 

Snijsnelder
• Vanaf begin augustus kun je van de vroegst gezaaide planten al enkele steeltjes plukken.

September - oktober
Warmoes
• In september en oktober kun je nog volop warmoes oogsten. Deze groente verdraagt lichte nachtvorst. 

Snijselder
• Van snijselder kun je steeltjes plukken naarmate je ze nodig hebt. Tot aan de eerste vorst blijft snijselder groeien en kun je 
hem oogsten. 
• In oktober kun je enkele planten overplanten in een pot. Zet de pot op een plaats met veel licht, maar niet te warm (dus niet 
in de klas). Op die manier kun je in de winter ook nog selder oogsten. 

Winterpostelein
•Zaai winterpostelein tijdens de eerste 2 weken van september op de vrijgekomen plaatsen van het perceel. Winterpostelein 
houdt de bodem gedurende de hele winter bedekt. Je kunt oogsten van november tot in februari. Winterpostelein wordt 
breedwerpig gezaaid. Als hij in je tuin in bloei komt te staan en zaad vormt, hoef je hem de volgende jaren niet meer te zaaien. 
Er zit dan al zaad in de bodem. 

November - december
Breng een wintermulchlaag aan op het perceel (zie De moestuin > Bodemzorg). Waar je winterpostelein hebt gezaaid, is dat 
niet nodig.

Tuinklussen
Dunnen
Dunnen betekent dat je plantjes weghaalt uit een rij. 

Waarom dunnen?
Niet alle zaden kiemen, daarom zaai je altijd een beetje te veel. Daardoor kunnen de plantjes te dicht bij elkaar staan om goed 
te kunnen groeien. Ze staan dan zo dicht bij elkaar, dat ze na een regenbui niet goed opdrogen. Dat kan leiden tot schimmels. 
Dunnen is dan de boodschap, zodat de plantjes die overblijven genoeg plaats hebben om te groeien en snel kunnen opdrogen. 

Wanneer dunnen?
Als je merkt dat de plantjes te dicht bij elkaar staan en nat blijven, dan moet je dunnen. De grootte van de plantjes is minder 
belangrijk dan hoe dicht ze bij elkaar staan. 

Hoe dunnen?
• Trek de plantjes voorzichtig uit met de hand en let erop dat de andere plantjes niet mee loskomen.
• Duw met je vinger de grond aan rond het plantje dat blijft zitten. Zo zit het zeker vast.
• Bij het dunnen van slaplanten kun je de verwijderde plantjes gebruiken voor het eerste slaatje van het jaar.
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Wegwijsfiche: vruchtgewassen

Februari
In februari is er nog geen werk op het perceel van de vruchtgewassen.

Maart - april
Maak in april het perceel waar de vruchtgewassen op komen zaaiklaar (zie De moestuin > Percelen zaaiklaar maken). 

Pompoen
• Vanaf eind april, begin mei kun je binnen pompoenen zaaien in potjes. Gebruik daarvoor gewone tuingrond, want jonge 
compost is te voedselrijk voor kiemplantjes. Is je tuingrond erg zwaar (klei), meng de grond dan met zand. Is je tuingrond erg 
licht (zand), meng de grond dan met goed verteerde, oude compost.
• Zaai in elk potje één zaadje, 1 à 2 cm diep. 
• Plaats de potjes op kamertemperatuur (ongeveer 20° Celsius) in een kamer waar veel licht binnenvalt. 
• Zet de voorgezaaide plantjes niet op de grond, maar op een plastic ondergrond. De wortels groeien al snel door en zetten pot 
en al vast op de bodem. Als je dan nog wilt uitplanten, heb je gegarandeerd beschadigde wortels. 
• Na enkele dagen komen de lichtgroene kiemlobben tevoorschijn. 

Courgette
• Vanaf eind april, begin mei kun je binnen courgettes zaaien. Ga op dezelfde manier te werk als bij pompoen.

Maïs
• Maïs kun je binnen zaaien vanaf half april. De werkwijze is hetzelfde als bij pompoen en courgette, alleen moeten de zaadjes 
3 tot 4 cm diep worden gezaaid. De grond in de potjes moet bij maïs ook goed vochtig zijn, want je mag bij maïs na het zaaien 
niet meer gieten tot het kiemplantje goed te zien is. 

Mei - juni
Pompoen
• Als de kiemplantjes twee tot drie echte bladeren hebben, is het tijd om ze buiten uit te planten. Dat gebeurt meestal drie 
weken nadat je ze binnen hebt gezaaid. Laat de plantjes enkele dagen afharden voor je ze uitplant. 
• Pompoenplantjes kun je buiten uitplanten tot eind juni.
• Bij pas uitgeplante plantjes kunnen slakken voor problemen zorgen. Gebruik een stuk plastic van ongeveer 15 cm hoog (bijv. 
een plastic fles waarvan bodem en bovenstuk zijn afgeknipt) om rond de plantjes te zetten ter bescherming. 
• Je moet wieden en schoffelen tot de bladeren van de pompoenplant zelf de bodem bedekken. De stengels of ranken van de 
pompoenplant verspreiden zich over de grond. Elke plant heeft een oppervlakte van 2  tot 3 m2 nodig. 

Courgette
• Plant de kiemplantjes van courgette buiten uit als ze twee tot drie echte bladeren hebben. Eerst enkele dagen afharden is 
nodig. Bescherm de jonge plantjes tegen slakken, zoals beschreven bij pompoen.
• Courgette kun je tot begin juli buiten uitplanten. 
• Je moet wieden en schoffelen tot de bladeren van de plant zelf de bodem bedekken. Courgette is niet zo’n kruiper als pom-
poen. Elke plant heeft een oppervlakte van 1 m2 nodig.

Maïs
• Twee tot drie weken nadat je de maïs binnen gezaaid hebt, kun je de plantjes buiten uitplanten. Ze zijn dan ongeveer 10 cm 
hoog. Eerst enkele dagen afharden is nodig.
• Plant uit op rijen die 75 cm van elkaar liggen, met telkens 20 cm tussen twee opeenvolgende plantjes. 
• Wied de kruidgroei tussen de jonge plantjes met de hand. Schoffelen kan de wortels beschadigen. 
• Eind juni kun je een mulchlaag (zie het hoofdstuk ‘Bodemzorg’) aanbrengen. Wieden is dan niet meer nodig.

Juli - augustus
Pak de kruidgroei nog eens flink aan voor je op vakantie vertrekt. Tijdens de zomermaanden kan onkruid snel bloeien en zaad 
vormen. 

Pompoen
• Alleen als de groei uit de hand loopt en het pompoengewas een andere groente dreigt te overwoekeren mag er worden 
gesnoeid. 
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• In de bladoksels komen felgele bloemen, eerst enkele mannelijke en na een tiental dagen ook vrouwelijke. De vrouwelijke 
bloemen hebben onderaan algauw een klein pompoentje zitten. Dat is het vruchtbeginsel. Per plant groeien enkele vruchtbe-
ginsels uit tot volwaardige pompoenen.

Courgette
• Begin juli kun je al de eerste vruchten oogsten van de plantjes die je in mei buiten hebt uitgeplant. Bij heel mooi weer zijn er 
al eind juni courgettes te oogsten. Meestal duurt het 1 tot 2 weken voor er aan een bloem een plukwaardige courgette komt, 
maar bij goed weer kan het al na enkele dagen. Je moet dan snel zijn met oogsten, want courgettes zijn het lekkerst als ze jong 
geplukt worden. Ze zijn dan niet groter dan 15 tot 20 cm en wegen minder dan een halve kilo. Twintig stuks per plant is geen 
uitzondering. 

Maïs
• Maïs bloeit in juli - augustus. Als het erg droog is tijdens de bloei moet je water gieten. 
• In de bladoksels komen zijstengels. Haal die weg, anders krijg je daar kleine kolven die geen goede korrelzetting hebben. 
• Vanaf eind augustus kun je oogsten. Als de draden die uit de kolf hangen bruin en droog zijn, kun je de kolf plukken. Vers is 
de kolf het lekkerst.

September - oktober
Pompoen
• De oogst van pompoenen valt in september en oktober. Aan de steel van de pompoen kun je zien of hij rijp is. Is de steel 
rimpelig, met groeven of droge barstjes, dan is het tijd om te oogsten. 
• Om de pompoen te oogsten mag je hem niet zomaar van de plant trekken. Dan bestaat de kans dat de steel uitscheurt, 
waardoor de pompoen sneller gaat rotten. Snijd daarom de steel ongeveer 5 cm boven de pompoen af. 
• Haal de pompoenen zeker binnen voor de eerste vorst, ze verdragen geen vrieskou. 
• Laat de pompoenen eerst behoorlijk drogen op een goed verluchte plaats. Borstel na een tot drie weken de grondresten van 
de vruchten en verhuis ze naar hun definitieve bewaarplaats. Pompoenen kun je het best bewaren bij een temperatuur tussen 
8 en 12° Celsius in een vrij droge ruimte. Bewaar je ze in een vochtigere ruimte, smeer ze dan in met plantaardige olie om ze 
te beschermen tegen schimmels.
• Pompoenen die bij de oogst nog niet helemaal rijp zijn, rijpen vaak na het plukken nog verder. Ze zijn dan pas op hun lek-
kerst in januari.

Courgette
• Tot begin oktober kun je van verse courgettes genieten. Jong geplukt smaken ze het best. 
• Jonge courgettes kun je op een koele plek enkele dagen bewaren. Volgroeide courgettes kun je veel langer bewaren, dankzij 
hun verharde schil. Weken later kun je er nog soep van maken, maar voor andere bereidingen smaken ze niet fijn genoeg. 

Maïs
• Vanaf eind augustus kun je maïs oogsten. Je kunt de kolven enkele dagen in de koelkast bewaren. 

November - december
Breng een wintermulchlaag aan op het perceel (zie het hoofdstuk ‘Bodemzorg’). 

Tuinklussen
Afharden
Plantjes die binnen gezaaid werden, moeten wennen aan de lagere temperaturen buiten. De plantjes moeten dus wat harder 
en sterker worden voor je ze buiten uitplant. We noemen dat afharden.

Wanneer afharden?
Afharden kan zodra de plantjes 10 cm groot zijn (of twee tot drie echte bladeren hebben). 

Hoe afharden?
• Zet de potjes overdag buiten. 
• De plantjes zijn nog niet sterk genoeg om buiten de koude nacht door te brengen. Haal ze daarom ’s avonds weer binnen. 
• Herhaal dit enkele dagen. 
• Geef de plantjes tijdens het afharden geen water meer.
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Uitplanten
Groenten die binnen gezaaid werden, moeten uitgeplant worden op het perceel van de vruchtgewassen. 

Hoe uitplanten?
• Gebruik enkel planten die sterk en gezond zijn. Uitplanten gebeurt bij vruchtgewassen op dezelfde manier als bij koolge-
wassen (zie Wegwijsfiche: koolgewassen > Tuinklussen). Enkel de afstand waarop je de plantjes van elkaar moet uitplanten 
varieert van groente tot groente. 
• Bij pompoenen: plaats 1 plant per 2 à 3 m².
• Bij courgettes: plaats 1 plant per m².
• Bij maïs: plant de plantjes uit op rijen die 75 cm van elkaar liggen. Laat tussen twee opeenvolgende plantjes in een rij 20 cm.

Wieden, schoffelen en gieten
Meer uitleg over wieden, schoffelen en gieten vind je bij de wegwijsfiche met algemene tuinklussen.
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Wegwijsfiche: wortelgewassen

Februari
• Je kunt nog pastinaak oogsten.
• In februari is er nog geen werk op het perceel van de wortelgewassen.

Maart - april
Maak in april het perceel voor de wortelgewassen zaaiklaar (zie De moestuin > Percelen zaaiklaar maken). 

Rode biet
• Vanaf half april kun je buiten rode biet zaaien. Net als bij warmoes is het zaad van de biet eigenlijk een vruchtje. 
Gemiddeld telt elk vruchtje drie zaadjes; je zult later dus moeten uitdunnen.
• Zaai op rijen die 30 cm van elkaar liggen. Leg in een rij om de 5 cm een vruchtje. Druk de grond na het zaaien goed aan.

Pastinaak
• Tussen half april en half mei kun je pastinaak zaaien. 
• Zaai pastinaak op rijen die 30 cm van elkaar liggen. Tussen twee zaadjes laat je telkens 4 cm. 
• Het kan 30 dagen duren voor pastinaak kiemt. Je kunt eventueel radijsjes mee zaaien om te zien hoe de rijen lopen. Radijsjes 
kiemen wel snel en zo weet je waar je onkruid mag weghalen en waar niet.
• In het begin groeit pastinaak traag, maar tijdens de zomer kan het blad fors uitgroeien. 

Mei - juni: zomer op til
Rode biet
• Tot begin juli kun je buiten rode biet zaaien.
•Wied het onkruid tussen de rijen bieten. Van de drie plantjes die uit één vruchtje komen, kan er maar eentje doorgroeien. 
Laat de sterkste plant staan en haal de twee andere uit de grond. Ga hierbij voorzichtig te werk, anders trek je ze alledrie uit 
de grond. Druk de aarde rond het plantje dat blijft staan goed aan. 
• Bij rode biet hoef je geen mulchlaag aan te brengen, omdat bieten bijna helemaal boven de grond staan. 

Pastinaak
• Wied het onkruid tussen de rijen pastinaak.
• In juni kun je een mulchlaag aanbrengen om overbodige kruidgroei tegen te houden (zie het hoofdstuk ‘Bodemzorg’).

Knolvenkel
• Knolvenkel zaai je pas na 21 juni buiten.
• Laat bij het zaaien 40 tot 50 cm tussen de rijen en laat 4 tot 5 cm tussen twee opeenvolgende zaden in een rij.
• Na 7 dagen kiemen de zaadjes al.
• Zodra de plantjes hun twee eerste echte blaadjes hebben, kun je uitdunnen tot de plantjes op 20 cm van elkaar staan in de 
rij. 

Juli - augustus
Pak de kruidgroei nog eens flink aan voor je op vakantie vertrekt. Tijdens de zomermaanden kan onkruid snel bloeien en zaad 
vormen. 

Pastinaak
• In juli moet je pastinaakplanten uitdunnen tot de afstand tussen twee opeenvolgende planten in de rij 15 cm is. Zo krijgen 
de planten voldoende ruimte om uit te groeien. 
• Ook op de werkplanning voor juli: wieden en een mulchlaag aanbrengen om de kruidgroei te remmen. 

Knolvenkel
• In de zomer heeft knolvenkel veel water nodig, vooral bij het begin van de knolvorming. Zeker op zandgronden moet je 
knolvenkel regelmatig gieten. 
• Breng een mulchlaag aan. Zo'n laag helpt te voorkomen dat de bodem uitdroogt.

September - oktober
Rode biet
• Rode biet kun je vanaf oktober oogsten.
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• Rode biet heeft voor gebruik in de keuken hevige supporters, maar ook felle tegenstanders. Tegenstanders verwijten hem 
zijn ‘grondsmaak’. Waar die vandaan komt, weten we nog niet precies, maar de praktijk wijst uit dat de combinatie van bo-
demtype, ras en teeltwijze de smaak beïnvloedt. Een serveertip: serveer jonge, gekookte rode bieten lauw in schijven, met zure 
room erbij. 

Pastinaak
• Pastinaak kun je oogsten van half september tot eind maart. 
• Zolang ze in de grond blijven, zijn pastinaken bestand tegen vorst. Je kunt dus de hele winter door pastinaak oogsten naar 
behoefte. Alleen in zware grond kunnen ze rotten.
• Om de pastinaken uit te trekken, licht je de grond op met een riek.
• Pastinaak smaakt prima in recepten voor worteltjes. Pastinaak heeft een iets wildere smaak dan wortel en wordt zelden 
rauw gegeten. Je kunt hem schillen of schoon schrobben en vervolgens stomen, stoven of koken. Tijm en gesnipperd selder-
blad zijn lekker bij pastinaak. Verder kun je pastinaak ook verwerken in soep, aardappelpuree en stoofschotels. 

Knolvenkel
• Van eind augustus tot eind september kun je de knollen met een mes van de wortel lossnijden. Ze wegen dan 250 tot 300 g. 
Laat de knollen niet te groot worden. Ze worden dan vlug vezelig en taai, schieten door of barsten. 
• Dreigt er vroege vorst, dek de planten dan af met wat stro of bladeren. 
• Bij vorst kun je de knollen maar beter oogsten. Op een koele plaats kun je ze dan nog enkele weken bewaren. 

November - december
• In november mag je de eerste echte nachtvorst verwachten. Haal rode bieten nu zeker binnen. 
• Alleen de pastinaken kun je op een droge bodem nog buiten laten staan. Zolang ze goed in de grond zitten, zijn ze tegen 
vorst bestand. 
• Breng een wintermulchlaag aan op het perceel (zie het hoofdstuk ‘Bodemzorg’). 

Tuinklussen
Wieden en gieten
Meer uitleg over wieden en gieten vind je bij de wegwijsfiche met algemene tuinklussen.

Dunnen
Dunnen gebeurt bij wortelgewassen op dezelfde manier als bij bladgewassen (zie Wegwijsfiche: bladgewassen > Tuinklussen)
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Wegwijsfiche: aardappelen

Februari
• Maak in februari het perceel voor de aardappelen zaaiklaar (zie De moestuin > Percelen zaaiklaar maken). 
• Koop eind februari aardappelpootgoed van vroege of halfvroege rassen. 
• Je kunt het pootgoed laten voorkiemen door de poters enkele weken binnen in bakjes te leggen. 

Maart - april
• Maak de grond kort voor het uitplanten opnieuw goed los (zie De Moestuin > Percelen zaaiklaar maken), dat zal het planten 
vergemakkelijken. De grond mag tamelijk grof blijven liggen. 
• Van half maart tot half april kun je de voorgekiemde vroege aardappelen buiten uitplanten. Wacht bij voorkeur tot begin 
april, want aardappelloof houdt niet van nachtvorst. Afharden voor het uitplanten is aan te raden.
• Met halfvroege aardappelen kun je wachten tot eind april om ze buiten uit te planten. 
• Eind april moeten alle aardappelen gepoot of geplant zijn.

Mei - juni: zomer op til
• Als de planten ongeveer 15 cm hoog zijn, kun je aanaarden: breng met een hak de grond tussen de rijen vlakbij de planten. 
Die komen dan op ‘ruggen’ te liggen.
• Vroege aardappelen, bijv. Gloria, kun je in juni al oogsten. Je mag ze al oogsten als het blad nog groen is. De knollen zijn dan 
eigenlijk nog niet rijp, maar toch al erg lekker. 
• Wat je niet dadelijk verbruikt, oogst je pas als de bladeren geel zijn (in juli). Je kunt er ook voor kiezen om eind juni de vroege 
aardappelen allemaal te oogsten en voor onmiddellijk verbruik mee te geven aan de leerlingen. 

Juli - augustus
• Wacht tot de bladeren geel zijn om aardappelen te oogsten die je niet meteen gebruikt. Vroege aardappelen kun je tot in juli 
oogsten.
• Rooi aardappelen bij droog en zonnig weer en laat de aardappelen na het oogsten op de grond liggen om te drogen. Eén zon-
nige dag is daarvoor voldoende. Laat ze niet langer dan twee dagen liggen, want dan worden ze groen. Een goede vuistregel is 
dat alle aanklevende grond poederdroog moet zijn, voor je de knollen naar hun uiteindelijke bewaarplaats brengt. 
• Bewaar aardappelen in een donkere, goed geventileerde ruimte, bijv. een kelder, zolder of garage. De temperatuur moet er 
tussen 4 en 8° Celsius liggen. Leg de aardappelen in bakken met een lattenrooster, zodat er ook lucht onder kan. Je mag ze 
stapelen, maar niet hoger dan 50 cm. Aardappelen die groen geworden zijn, mag je in geen geval opeten of aan dieren geven: 
ze zijn giftig. Je kunt ze wel composteren. 

September - oktober
Halfvroege aardappelen oogsten doe je vooral in september. 

November - december
Breng een wintermulchlaag aan op het perceel (zie De moestuin > Bodemzorg). 

Tuinklussen
Voorkiemen
Aardappelen voorkiemen betekent dat je het pootgoed (dat zijn de kleine aardappeltjes die je gaat planten) binnen laat kie-
men. Er komen dan scheuten aan de aardappeltjes. 

Waarom voorkiemen?
Voorgekiemde aardappeltjes hebben een voorsprong op aardappeltjes die je onmiddellijk buiten plant. Ze zijn al een stap ver-
der waardoor de oogst vroeger valt. Zo kun je de oogst spreiden. Eerst oogst je de aardappelen die je voorkiemde. De aardap-
pelen die je zonder voorkiemen plantte, zullen later oogstklaar zijn.

Hoe voorkiemen?
• Leg het pootgoed in bakjes op een bedje van tuingrond.
• Zet de bakjes in een koele ruimte van ongeveer 10° Celsius. De bakjes moeten veel licht krijgen, maar geen zon.
• Benevel het plantgoed af en toe met de plantenspuit.
• De aardappeltjes krijgen korte, stevige scheuten van 0,5 tot 1 cm lang (als de scheuten langer worden, staan de bakjes te 
warm en te donker).
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Afharden
Hoe afharden?
Een week voor je de aardappelen uitplant, zet je de bakjes overdag buiten en ‘s nachts terug binnen. Zo kan het pootgoed 
wennen aan de lagere temperaturen buiten.

Uitplanten
Hoe uitplanten?
• Maak plantgaten met een plantschopje of met je handen. De plantgaten moeten 5 cm diep zijn in kleigrond en 10 cm diep in 
lichte grond.
• Maak de plantgaten in rijen die 60 cm van elkaar liggen met telkens 60 cm tussen twee knolletjes in dezelfde rij. 
• Leg telkens één knolletje in een plantgat, met de mooiste scheut naar boven.
• Vul het plantgat met grond en maak er een klein heuveltje bovenop.

Aanaarden
Aanaarden betekent dat je de aarde rond de stengel van een plant ophoogt. 

Waarom aanaarden?
• Aanaarden bevordert de ondergrondse stengelvorming: de plant zal dan meer aardappelen vormen.
• Het beschermt de vroege aardappelplantjes tegen nachtvorst.
• Het belet dat de gevormde knollen aan het licht blootgesteld en dus groen worden. 
• De grond op de ruggen warmt sneller op. 
• Regen wordt beter afgevoerd. 
• Tijdens het aanaarden haal je het onkruid weg. 

Wanneer aanaarden?
Aanaarden kan van zodra de planten 15 cm hoog zijn. Als je vroeg geplante aardappelen aanaardt, mag je het opkomende 
loof gerust volledig met aarde bedekken. Zo bescherm je de planten tegen nachtvorst. Je kunt ook in twee beurten aanaarden: 
de eerste keer als de planten 10 cm groot zijn, een tweede keer als ze 15 à 20 cm groot zijn. Zo wordt het onkruid twee keer 
verstoord.

Hoe aanaarden?
Duw de grond tussen de rijen met je handen of met een hak naar de planten toe.

Frietfeest
Wat moet je nu doen met een oogst van aardappelen uit de schoolmoestuin? Frietjes maken natuurlijk! Ga samen met je 
leerlingen aan de slag om de aardappelen te schillen en tot frietjes te snijden. Met behulp van enkele kookouders tover je 
zo een frietfestijn op de speelplaats of tijdens het jaarlijkse schoolfeest. Njammie!
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Wegwijsfiche: peulgewassen

Over erwten en bonen geven we nog een extra woordje uitleg. Er bestaan zowel bij erwten als 
bij bonen hoge en lage rassen. Om hoge rassen te telen, moet je steun voorzien. 

Erwtenrassen
De meeste tuiniers telen doperwten en peutljes (sluimerwten). Van doperwten eet je alleen de 
jonge erwtjes. Van peultjes eet je de jonge peul met de onvolgroeide erwtjes erin. De oogst van 
doperwten valt in juli, wat niet zo interessant is voor de schooltuin. We kiezen daarom voor 
peultjes, die je oogst in juni. Er bestaan verschillende rassen.

Bonenrassen
De bonen vormen een uitgebreide groep, met ontzettend veel verschillende rassen. In België en Nederland zijn vooral snij- en 
prinsessenbonen bekend. Van beide wordt de hele peul met het onrijpe zaad erin gegeten. Snijbonen hebben brede, platte, 
lange peulen. Ze worden bijna altijd aan staken geteeld, vandaar ‘staaksnijboon’. De peulen worden eerst in fijne reepjes ge-
sneden en dan pas gestoofd. Prinsessenbonen worden meestal als lage struik geteeld, vandaar ‘struikprinsessen’. Van prinses-
sen wordt de hele peul gestoomd of gekookt. De oogstpiek van de meeste snijbonen en prinsessenbonen valt in augustus en 
september. Als je bonen wilt kweken, moet je dus een liefhebber vinden om ze in augustus te oogsten. Het ras Saxa kan twee 
weken vroeger en twee weken later dan de andere bonen worden gezaaid, zodat je de oogst beter kunt spreiden. 

Februari
Erwten
• Maak in februari de helft van het perceel voor de peulgewassen zaaiklaar (zie De moestuin > Percelen zaaiklaar maken). Hier 
komen de erwten. 

Maart - april
Erwten
• De erwt is een echte voorjaarsplant. Hij groeit beter in het frisse voorjaar dan in de warme zomer. Bij vroeg gezaaide erwten 
is het risico op aantastingen bovendien veel kleiner. 
• Erwten kun je buiten ten vroegste begin maart zaaien. Bij vochtig weer of op een natte, zware leem- of kleibodem wacht je 
beter tot in april. 
• Peultjes/sluimerwten geven hun volledige oogst in een korte periode van twee tot drie weken, daarom zaai je het best 
meerdere keren. Om de oogsten te spreiden zaai je bij voorkeur om de twee weken een ander ras. Eenzelfde ras twee weken 
later zaaien heeft niet hetzelfde effect als twee weken later een ander ras zaaien. In het eerste geval blijkt er soms maar enkele 
dagen verschil te zijn in oogstdatum, ondanks de twee weken verschil tussen het zaaien.
• Zaai bij lage rassen in rijen die 40 tot 50 cm van elkaar liggen. 
• Zaai hoge rassen bij voorkeur in dubbele rijen. Dan kan er aan beide kanten van het – later te plaatsen – steunmateriaal een 
rij erwten omhoog klimmen. Laat bij het zaaien tussen de twee rijen van de dubbele rij ongeveer 30 cm, en laat tussen de dub-
bele rijen 70 tot 80 cm. 
• Laat in een rij een afstand van 3 tot 5 cm tussen de zaden. De normale zaaidiepte is 2 cm in zware grond tot 5 cm in lichte 
grond.
• Erwten hebben voldoende licht nodig om te groeien. Plaats de rijen daarom bij voorkeur volgens de noord-zuidas, zodat 
er minder schaduw op de planten valt. De planten drogen dan sneller op na regen of dauw, zodat schimmels minder kans 
krijgen. 

Bonen
• Maak in april de andere helft van het perceel voor de peulgewassen zaaiklaar, voor de bonen. 

Mei - juni: zomer op til
Erwten
• Erwten hebben erg broze en dunne stengels. Daarom moet je aanaarden als de planten 10 tot 15 cm hoog zijn. 
• Plaats daarna voor de hoge rassen een steun waaraan ze zich met hun hechtranken kunnen vasthouden. Als je het steun-
materiaal plaatst, moet de grond onkruidvrij zijn. Nadien onkruid verwijderen is een lastig gewriemel tussen steun en gewas, 
waarbij je de stengels kunt beschadigen. Je kunt de bodem bedekken met een mulchlaag (zie De moestuin > Bodemzorg).
• Vanaf begin juni kun je de eerste peultjes plukken. Je mag ze al plukken als de erwtjes erin nog heel klein zijn. Te laat ge-
plukte peultjes zijn minder mals en de erwtjes zijn dan te dik. Eén keer per week plukken is een minimum. Oogsten kan tot 
begin juli.
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Bonen
• Bonen zijn warmteminnende planten die absoluut geen vorst verdragen. Zaai ze dus pas buiten na 15 mei. 
• Bonen hebben grote zaden en mogen vrij diep worden gezaaid: ongeveer 2 cm diep in zware grond tot 5 cm diep in zand-
grond. 
• Maak voor struikbonen een geultje waarin je om de 5 tot 10 cm een zaadje legt. Laat tussen de rijen 40 tot 50 cm ruimte. 
• Plaats bij staakbonen het steunmateriaal al voor je zaait. Zorg dat de steun stevig in de grond staat en maak op elke hoek 
van het vierkant, telkens op zo'n 10 cm van de steun, een halfcirkelvormige gleuf in de bodem. Leg hierin telkens een 6-tal 
zaden, op ongeveer 5 cm van elkaar. Laat na opkomst (1 tot 2 weken na het zaaien) de 3 tot 4 stevigste planten verder groeien 
en verwijder de anderen.

Juli - augustus
Pak de kruidgroei nog eens flink aan voor je op vakantie vertrekt. Tijdens de zomermaanden kan onkruid snel bloeien en zaad 
vormen. 

Erwten
•Als alle erwten geplukt zijn, kun je het loof juist boven de grond afhakken en naar de compostbak brengen. Laat de wortels 
nog in de grond zitten. De stikstof in de wortelknobbeltjes kan zo de volgende teelt ten goede komen. 
• Waar plaats vrij komt op het perceel, kun je facelia zaaien of de bodem bedekken met een mulchlaag. Je kunt dit eventueel 
ook al in juni doen, als afsluiting van het schooljaar, op voorwaarde dat alle erwten geoogst zijn. 

Bonen
• Afhankelijk van het ras kun je bonen buiten zaaien tot eind juni. Kijk voor de juiste zaaidatum op de verpakking van de 
zaden. 
• Bij struikbonen kun je, van zodra het eerste bladpaar gevormd is, de plantjes steunen door aan te aarden. Bij een slechte 
opkomst, of als de vogels je verrast hebben, kun je op de open plaatsen in de rij nog snel bijzaaien. 
• Staakbonen kun je in het begin een handje helpen door de stengels rond de steun te winden. 
• Bij staakbonen moet je wieden. Na het wieden kun je een mulchlaag aanbrengen. Struikbonen daarentegen groeien mooi 
dicht.
• Pluk in juli en augustus zeker één keer per week boontjes. Als je vaak plukt, zal de plant langer doordragen. 
• Ook hier helpt een combinatie van verschillende rassen je de oogst te spreiden, zodat je van begin juli tot eind september 
verse boontjes op tafel hebt.

September - oktober
Bonen
• Tot eind september, en met wat geluk nog tot begin oktober, kun je boontjes plukken.
• Soms zijn er zoveel boontjes tegelijk dat je ze niet de baas kunt. Laat in dat geval enkele planten volledig rijpen. Je kunt het 
droge zaad ervan gebruiken voor de teelt van volgend jaar. Bonen zijn eenjarige en zelfbestuivende planten. Je kunt er vrij ge-
makkelijk zelf zaad van telen. Maar als er twee verschillende rassen kort bijeen staan, is er kans op kruisbestuiving. Dan krijg 
je nakomelingen die niet het gewenste resultaat opleveren. Zelf zaad telen doe je dus bij voorkeur als je maar één bonenras in 
je tuin hebt gezaaid. 
• Oogst de planten die je als zaaddragers uitkoos, wanneer ze beginnen te vergelen en als de peulen verdroogd zijn. Trek de 
planten helemaal uit, bind ze in bosjes bij elkaar en laat ze drogen in een goed verluchte kamer.

November - december
Breng een wintermulchlaag aan op het perceel (zie De moestuin > Bodemzorg).

Tuinklussen 
Aanaarden
Aanaarden betekent dat je de aarde rond de stengel van een plant ophoogt. 

Hoe aanaarden?
Verplaats de grond tussen de rijen met je handen of met een hak naar de planten toe.

Erwtensteun
Hoge erwtenrassen hebben een steun nodig waaraan ze zich kunnen vasthouden. De steun moet stevig zijn zodat hij niet 
omvalt als het waait. De hoogte van de steun hangt af van het erwtenras dat je hebt gekozen. Lees op het pakje zaad hoe hoog 
je erwtenras zal worden.
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Een steun aanbrengen: waar en wanneer?
Plaatst de erwtensteun als de plantjes ongeveer 15 cm hoog zijn, na het aanaarden. Zet de steun tussen de twee rijen van een 
dubbele rij, zodat de plantjes van beide rijen erop kunnen rusten.

Hoe een steun maken?
• Maak een houten constructie uit rijshout (dat zijn dunne, jonge takken). Gebruik hiervoor snoeihout en kies takken met veel 
zijtakken. Haal een deel van de zijtakken weg en houd alleen de zijtakken over die in eenzelfde vlak staan. Steek om de 20 cm 
een tak schuin in de grond en bind de takken bovenaan samen (zie onderstaande tekening). 
• Heb je geen snoeihout, gebruik dan stevige ijzerdraad voor je steun. Steek palen in de grond waartussen je draden kunt 
spannen. Zet de palen 2 m uit elkaar en zorg ervoor dat ze goed vast zitten. Bevestig dan de ijzerdraad aan de palen. Begin 
op een hoogte van 10 cm boven de grond. Hoe hoog de hoogste draad moet komen, hangt af van het ras. Bind de planten 
regelmatig op. 

Bonensteun 
Hoe een steun maken?
• Maak een vierkant van 75 op 75 cm op de grond. 
• Plaats een stok in elke hoek van het vierkant. 
• Breng de stokken bovenaan bijeen en bind ze vast (zie tekening 
hiernaast). 
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Wegwijsfiche: algemene tuinklussen

Wieden
Wieden betekent dat je met je handen onkruidplantjes weghaalt. Zo kun je ook aan moeilijk bereikbare plaatsen. Tussen de 
plantjes in een rij mag je niet hakken of schoffelen, maar wel wieden.

Waarom wieden?
Onkruid groeit sneller dan groenten. Vooral als de groenten nog klein zijn, is het belangrijk om andere plantjes weg te halen. 
Als de onkruidplantjes groter worden dan de groenten, beroven ze de groenten van licht.

Wanneer wieden?
Wieden lukt het best als de onkruidplantjes nog klein zijn en als de grond los en droog is.

Hoe wieden?
• Neem het plantje zo dicht mogelijk bij de bodem vast. 
• Woel het los en trek het uit. 
• Breng het uitgetrokken onkruid naar de composthoop.

Hakken en schoffelen 
Met een hak en schoffel snijd je het onkruid net onder de grond af. Hak en schoffel zijn dan ook scherp. 

Waarom?
Hakken en schoffelen doe je om te beletten dat onkruid de groei van je groenten belemmert. 

Wanneer?
Zodra de rijen van de gezaaide groenten zichtbaar worden, kun je tussen de rijen hakken of schoffelen. Hakken en schof-
felen doe je het best bij zonnig en droog weer. Hak of schoffel op kleigrond voor de grond volledig is opgedroogd, want droge 
kleigrond is te hard. 

Hoe?
Schoffelen doe je op lichte grond, hakken kan op alle gronden. De schoffel duw je voor je uit, de hak trek je naar je toe.

Planten begieten 
Wanneer begieten?
Planten begiet je alleen als het echt nodig is. Als je planten elke dag water geeft, worden ze lui en vormen ze geen goede 
wortels. Vergeet je eens te begieten, dan gaan de planten dood. Je laat de plant dus beter zelf naar water zoeken zodat hij 
veel wortels aanmaakt. Alleen in een heel droge periode is begieten noodzakelijk. Beslis dus niet te snel om te begieten, maar 
controleer eerst hoe vochtig de bodem nog is. Stop hiervoor een spade in de grond en maak een gleuf. Voel met je hand aan de 
grond op 10 cm diepte. Voelt de grond koel aan, dan is begieten niet nodig. Voel je geen verschil in temperatuur, dan moet je 
wel begieten. 

Hoe begieten?
• Gebruik een gieter met een fijne broes (kop met fijne gaatjes) voor jonge 
planten. Voor grotere planten mag de broes eraf. Gebruik voor kiemplantjes een 
plantenspuit. 
• Begiet de planten bij bewolkt weer en zeker niet in de zon. Waterdruppels op 
bladeren werken namelijk als een loep. Ze versterken de zonnestraling, waardoor 
de planten kunnen verbranden.
• Gebruik als het kan regenwater om je planten te begieten. 
• Het water mag niet te koud zijn. Is het water in je regenton erg koud, vul dan 
een gieter en laat hem staan tot de zon het water heeft opgewarmd.
• Giet meteen een flinke hoeveelheid in de plaats van elke dag een beetje. Dan 
vormt de plant goede wortels en blijft hij niet afhankelijk van het water dat 
hij dagelijks krijgt. 
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Deel 3: kleinfruit
Wat is kleinfruit?
Onder kleinfruit verstaan we planten met zachte, eetbare vruchten (bv. frambozen, aardbeien, bosbessen en druiven). Pitfruit 
(appel en peer) en steenfruit (bv. pruim en kers) bespreken we in deze handleiding niet.
De oogstperiode van de meeste kleinfruitsoorten valt in juli en augustus, dus tijdens de schoolvakantie. Dat beperkt de keuze 
voor op school aanzienlijk. We bespreken hier een selectie van kleinfruit dat voor of na de zomervakantie rijpt: herfstframbo-
zen, late bramen, crandallbes, rode bosbes, Amerikaanse veenbes, druiven en kiwi. Houd er wel rekening mee dat de weers-
omstandigheden de oogst kunnen vervroegen of verlaten. In de plantenlijsten staan naast deze soorten, nog enkele andere 
planten met eetbare vruchten.

Kleinfruit is leuk en gemakkelijk. Je kunt kleinfruit natuurlijk ook kweken met de bedoeling een maximale opbrengst te ver-
krijgen. Als dat je bedoeling is, raadpleeg dan het boekje De ecologische teelt van kleinfruit van Velt. Er komt namelijk wel wat 
onderhoud en technische kennis kijken bij een optimale kleinfruitoogst. In deze handleiding kiezen we voor maximaal plezier 
met een minimale inzet: alleen snoeien als het echt nodig is, en verder veel plezier beleven aan de bloei en de oogst. 

Standplaats
Kijk in de bijgevoegde plantenlijsten voor de exacte standplaatskarakteristieken van elke soort. 

Licht 
De meeste kleinfruitplanten zijn bosrandplanten. Dat betekent dat ze wel wat schaduw verdragen, maar de bessen worden 
zoeter als ze voldoende zon krijgen. Ze staan dus bij voorkeur in de zon, of lichte schaduw. Uitzonderingen hierop zijn kiwi en 
druif: die verkiezen boven alles een plekje in de zon. 

Vocht
De bodem moet voldoende vocht vasthouden, maar mag niet te nat zijn. Hooggelegen droge gronden en laaggelegen natte 
gronden zijn af te raden.

Bodem
Bosrandplanten groeien op humusrijke grond met veel ruw organisch materiaal. De meeste kleinfruitsoorten geven de voor-
keur aan lichtzure grond. Planten uit de bosbessenfamilie zijn vooral geschikt voor zure heidegrond. 

Aanleg
Grondbewerking
Bewerk de grond als hij droog is, anders breng je de bodemstructuur schade toe. 
• Maak de plaats waar je wilt planten grondig onkruidvrij en werk de grond los tot op 40 cm diepte. Dat doe je door te spitten. 
Bessen blijven jaren op dezelfde plaats staan en wortelen oppervlakkig. Je kunt dus na het planten geen bodembewerking 
meer doen. Daarom moet je nu diep en ruim de bodem loswerken. Reken voor solitaire struiken op 3 m² teeltoppervlak. De 
bodem moet goed waterdoorlatend zijn. Zware kleigrond meng je met grof zand of lavagruis om de bodem wat lichter te 
maken. 
• Als je de grond hebt losgemaakt, moet je er compost inwerken in een cirkel met een diameter van 1,5 m per plant. Compost 
zorgt ervoor dat de bodem goed vocht kan vasthouden. Maar let op: gebruik nooit verse stalmest of halfverteerd materiaal; 
alleen goed verteerde, oude compost. Meng niet meer dan 1/3 compost met 2/3 grond. 
• Op een bodem met wateroverlast moet je ervoor zorgen dat het water vlot weg kan. Dat kan door de grond rond de struik te 
verhogen en/of greppeltjes te maken. 

Planten
Plant jonge scheuten met wortels in het najaar (oktober - november). Maak een plantgat dat flink wat groter is dan de om-
vang van de wortels. Plant de scheut 10 tot 15 cm diep, zodat de vertakking van de struik net onder het grondoppervlak zit. 
Zo zal de struik meer wortels vormen. Vul het plantgat met aarde en druk de grond goed aan. Je kunt een wintermulchlaag 
aanbrengen na het planten (zie De moestuin > Bodemzorg). 
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Onderhoud
Bemesten met compost
Voor solitaire struiken rekenen we 3 m² teeltoppervlak per struik. Geef de helft van de compostbemesting in het vroege 
voorjaar, als je de wintermulchlaag wegneemt. Geef de andere helft na de vruchtzetting. Spreid de compost uit over de 3 m² 
teeltoppervlak. Werk de compost niet in, maar laat hem gewoon rond de struik liggen. Bessenstruiken wortelen ondiep, en 
door te schoffelen of spitten kun je de wortels beschadigen. In de tabel vind je hoeveel compost je jaarlijks moet toevoegen, 
afhankelijk van de grondsoort.

Kalibemesting
Bessen hebben heel wat kalium nodig. Een gebrek aan kalium herken je aan geel gekleurde bladranden. Door de jaarlijkse 
compostbemesting geef je al heel wat kalium. Op zand- en kleigrond is het nodig extra kalium te geven, bijv. door houtasse. In 
de tabel vind je hoeveel houtasse je jaarlijks moet toevoegen. Dien de helft van de houtasse toe in het vroege voorjaar en geef 
de andere helft na de bloei.

Jaarlijkse onderhoudsbemesting van bessenstruiken

Grondsoort Comost/plant Houtasse/plant

Zand 3 kg 0,150 kg

Zand-leem 6,5 kg _

Leem 6,5 kg _

Klei 6 kg 0,085 kg

Bekalken
Meestal is extra bekalking niet nodig. De meeste bessen verdragen een lichtzure grond. Compost heeft zelf een licht bekal-
kende werking. De houtasse die je toedient als kaliumbemesting levert meestal de verdere nodige bekalking. Houtasse bevat 
immers een derde calcium. Als een bodemonderzoek uitwijst dat je toch moet bekalken, doe dat dan in het voorjaar. Wees 
zuinig met bekalking, denk niet dat een schepje meer ook beter is. Overbekalking kun je niet meer herstellen. Je kunt alleen 
maar wachten tot de natuurlijke verzuring zijn werk gedaan heeft en dat kan jaren duren. Let op: bekalk nooit als je bosbes-
sen of andere Vacciniumsoorten kweekt!

Bodembedekking 
Een mulchlaag beschermt tegen nachtvorst, houdt de bodem vochtig en houdt ongewenste kruidgroei in toom. Je kunt mul-
chen met een dunne laag gazonmaaisel, met stro of met gehakseld hout (zie De moestuin > Bodemzorg). In het najaar breng 
je een wintermulchlaag aan. Eind februari, begin maart neem je die mulchlaag weg. Zo kan de vroege lentezon de bodem 
verwarmen. Half mei mag je de bodem weer bedekken met een mulchlaag. Dat doe je om ongewenste kruidgroei op een 
afstand te houden. Bessenstruiken wortelen ondiep zodat je niet kunt schoffelen. Vul de mulchlaag aan naarmate ze verteert. 
Kruidgroei die toch tevoorschijn komt, wied je met de hand. 
Je kunt de bodem ook bedekken met een groenbemester als klaver. Witte klaver blijft laag en verdraagt intensief maaibeheer. 
Witte klaver zal zich uitzaaien in gazon. Rode klaver wordt hoger, maar verspreidt zich veel minder. 

Snoeien 
Snoeien doe je om licht en lucht in het binnenste van de struik te brengen. Zo droogt de struik sneller op na een regenbui en 
vermindert de kans op schimmels. Meer licht zorgt ook voor meer en lekkerdere bessen. 

In wat volgt bespreken we voor enkele soorten in detail waar je op moet letten bij aanleg en onderhoud (voornamelijk 
snoeien). In de bijgevoegde plantenlijsten vind je informatie over de rassen waaruit je kunt kiezen voor deze kleinfruitsoorten.
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Werkwijze voor de verschillende kleinfruitsoorten

Herfstframbozen
Voor op school zijn herfstframbozen geschikt. Ze bloeien eind juli - begin augustus en de vruchten zijn rijp van eind augustus 
tot half oktober. Ze dragen vrucht op de scheuten van hetzelfde seizoen. Het stengeldeel dat vrucht gedragen heeft, verdroogt 
en sterft. Deze stukken snoei je weg. 

Steun 
Frambozen in een rij: 
• Maak een steun voor je frambozenplant. Gebruik daarvoor twee palen van 1,5 tot 2 m hoog. Zet de palen op 5 à 6 m van 
elkaar en span tussen de palen twee draden: een op 60 cm hoogte en een tweede op 150 cm hoogte (zie tekening). 
• Plant frambozen in een rij op 50 cm afstand van elkaar. Bind de stengels vast aan de twee draden met soepele ijzerdraad of 
herbruikbare klemmetjes. 

Eén framboos in het rond: 
• Gebruik een stuk draad van 1,5 m hoog en zet dat in een cirkel met een diameter van 1 m rond de frambozenplant (zie 
tekening). De stengels groeien dwars door de draad waardoor je de draad niet meer ziet. 
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Snoei 
Snoei frambozen in de rij in de zomer: verwijder scheuten tot er 10 à 15 per meter overblijven. Snoei in november alles weg 
tot tegen de grond.

Oogst
Frambozen zijn zacht en kwetsbaar. Stapel er daarom niet te veel op elkaar als je ze plukt. Leg ze in een laag mandje en niet in 
een hoge emmer. Eet of verwerk frambozen snel na het plukken. Ze zijn hoogstens 2 dagen houdbaar in de koelkast. 

Bramen
Erg geschikt voor de schooltuin zijn late bramen, waarvan je de bessen nog kunt plukken van september tot half oktober. 

Steun
Maak een steun voor de planten met palen van 2 m hoog. Zet de palen 5 tot 6 m uit elkaar en span er draden tussen op 80, 
110, 140 en 180 cm hoogte. Plaats bij sterke groeiers om de 3 tot 5 m een plant in de rij, bij zwakke groeiers om de 2 tot 3 m. 
Vanaf het tweede jaar na het planten, bind je in het voorjaar de scheuten van het vorige seizoen aan de draden. Doe dat bij 
voorkeur waaiervormig. Bij sterke groeiers houd je 3 tot 4 takken per meter over, bij zwakke groeiers 6 tot 7 scheuten. Knip 
de aangebonden scheuten 10 cm boven de bovenste draad af. Je kunt ook verticale steunen zetten en daar de scheuten aan 
vastzetten. 

Snoei
Bramen dragen vrucht op de scheuten van het vorige seizoen. Bind de hoofdscheuten in het voorjaar op en snoei de zijscheu-
ten tot op twee ogen. Snoei na de oogst alle takken weg die vrucht gedragen hebben. 

Oogst
Bramen zijn zacht en kwetsbaar. Eet of verwerk de vruchten zo snel mogelijk. Net als frambozen zijn ze niet goed houdbaar. 

Crandallbes 
De crandallbesstruik wordt 2,5 m breed en 2,5 m hoog. Zorg dat hij voldoende plaats heeft om uit te groeien. In het vroege 
voorjaar draagt de crandallbes gele bloemen die sterk en zoet ruiken. De zwarte bessen zijn rijp half september. In de herfst 
krijgen de bladeren van deze struik prachtige kleuren. 

Rode bosbes
Net als andere Vacciniumsoorten, kun je de rode bosbes alleen probleemloos kweken op heidegrond. Ze bloeit in mei en juni, 
en je kunt bessen oogsten vanaf eind augustus. Laat tussen de plantjes in een rij telkens 20 à 30 cm. Rode bosbes wortelt zeer 
oppervlakkig en wordt niet hoger dan 30 cm. De besjes zijn het lekkerst verwerkt als moes. 

Amerikaanse veenbes of cranberry
Cranberry is een moerasplant. Hij bloeit in juli en augustus, en je oogst de bessen in oktober en november. Deze soort hoef je 
niet met compost te bemesten. Zet de plantjes op 30 cm van elkaar in een rij. Ze worden ongeveer 15 cm hoog. De bessen zijn 
vrij groot, tot 2 cm. Ze zijn goed bewaarbaar in de koelkast en worden vooral verwerkt tot moes, jam of sap. Breng elke drie 
jaar een laagje grof zand aan over de plantjes. 

Druiven
Zet een wijnrank op een beschutte plaats die goed opwarmt, bij voorkeur aan een muur die naar het zuiden is gericht. Er zijn 
nu heel wat soorten beschikbaar die pitloze druiven geven: ideale druiven om rozijntjes van te maken. Het duurt wel enkele 
jaren voor je druiven kunt oogsten. 

Aanplant
Je kunt een wijnrank met blote wortel kopen of een containerplant. Plant een wijnrank met blote wortel in het voorjaar. 
Een containerplant kun je in principe het hele jaar door planten. Maak het plantgat flink wat groter dan de wortels. Maak 
gedraaide wortels eerst los. 

Steun
Zorg voor een verticale klimhulp. Span ook horizontale draden tegen de muur, de eerste op 60 à 70 cm hoogte en vervolgens 
om de 30 cm. Meestal volstaat het om draden te spannen tot op 2 m hoogte, maar naargelang de muur of pergola die je wilt 
laten begroeien, kun je ook hoger gaan. 
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Vormsnoei (zie onderstaande tekening)
• In het jaar dat je de wijnrank plant, kies je de sterkste scheut uit. Die leid je langs een stok omhoog. Knip andere scheuten 
weg zodra ze 20 cm lang zijn. Eind augustus snoei je de top in (1). Dieven (= okselscheuten) knijp je in op 2 bladeren en je 
verwijdert alle hechtranken.
• In april van het eerste jaar snoei je de scheut in tot op 40 cm (2a). Uit het bovenste oog groeit de verlengscheut. Andere 
scheuten snoei je weg. Knijp dieven in en verwijder alle hechtranken. Eind augustus snoei je de top in (2b).
• In april van het tweede jaar snoei je de scheut in tot op 60 cm (3a). De scheuten uit de twee bovenste knoppen laat je staan. 
Andere scheuten snoei je weg. Eind augustus snoei je de toppen in (3b).
• In februari van het derde jaar snoei je de kortste van de twee scheuten in tot op twee ogen (4b). Deze scheut zal de verlen-
ging vormen. Leid de langste scheut horizontaal langs de eerste draad (4a) en snoei hem in tot op 6 of 7 ogen. 
• De volgende jaren, telkens in april, snoei je de scheut die omhoog groeit terug tot op 2 ogen. De bovenste scheut laat je staan 
en die zal de verlenging vormen. Andere scheuten verwijder je. Zo ga je voort tot je aan de volgende draad komt. Ga dan te 
werk zoals beschreven in punt 4.

Wintersnoei (zie tekening op de volgende pagina)
Voer de wintersnoei bij voorkeur uit in februari of maart. Een voorwaarde is dat het niet vriest. Snoei de vruchttakken in tot 
twee ogen, op 5 mm boven het tweede oog (1). Met dit stompje voorkom je dat het bovenste oog indroogt. De stompjes van 
vorig jaar kun je nu wegsnoeien (2).

Zomersnoei (zie tekening op de volgende pagina)
In de winter snoeide je de vruchttakken in op 2 ogen. Dat betekent dat je nu 2 uitgegroeide scheuten hebt. Wacht tot de 
scheuten 15 cm lang zijn, en snoei dan de zwakste scheut weg (1). Maak de overblijvende scheut met een stukje touw aan de 
steundraden vast. Verder neem je hechtranken (2) en dieven (3) weg. 

Oogstsnoei (zie tekening op de volgende pagina)
Ongeveer 14 dagen voor de oogst, knijp je vruchtscheuten in tot op 6 of 7 bladeren boven de tros (4). Neem ook enkele blade-
ren rond de trossen weg. Zo krijg je lekkerdere druiven.

Trosdunnen
Als je te veel trossen laat hangen, krijg je kleine, zuurdere druiven. Laat per vruchttak de mooiste tros hangen en haal de 
andere weg, tot je 4 a 5 trossen per m2 overhoudt.
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Kiwi
Plant kiwi op een beschutte, zonnige plek: bijv. een muur op het zuiden. Je hebt stevig steunmateriaal en veel plaats nodig, 
want kiwi is een snelle groeier. Tijdens de bloei worden de bloemen druk bezocht door insecten. 

Steun
Plaats stevige leidraden, de eerste op 30 cm hoogte en dan telkens om de 40 cm. Plant kiwi in de vroege lente en zet de plant 
op ongeveer 30 cm van de muur. Kiwi is tweehuizig. Je hebt minstens twee planten – een mannelijke en een vrouwelijke – 
nodig om vruchten te krijgen. Kwekers verkopen weleens vrouwelijke planten waarop een mannelijke tak is geënt. Zo heb 
je minder aanplantruimte nodig. Er zijn ook enkele eenhuizige rassen. Plaats je meerdere planten, laat dan 5 m tussen de 
planten. Eén mannelijke plant volstaat voor zo’n zes vrouwelijke planten. 

Snoei
Snoeien is niet echt nodig bij kiwi. De vruchten blijven wel iets kleiner als je niet snoeit, maar dat is niet zo erg. In de zomer 
moet je wel de bladeren rond de vruchten wegnemen. Zo kan er meer zon aan de vruchten en zullen ze lekkerder zijn. Wie 
een optimale oogst van kiwi wil, kan hiervoor het boek De ecologische teelt van kleinfruit van Velt raadplegen.
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Plantenlijsten kleinfruit
Soorten waar je wat tijd en werk moet aan besteden:

Nederlandse 
naam

Wetenschappe-
lijke naam

Standplaats Hoogte 
plant

Breedte 
plant

Bloei Oogsttijdstip Vrucht Opmerkingen

Crandallbes Ribes odoratum beschut, vocht-
houdende bodem

2,5 m 2,5 m voorjaar half september grote, zwarte 
aromatische bes

mooie herfst-
verkleuring

Herfstframboos
Autumn Bliss

Rubus ideaus zonnig; beschut, 
vochthoudende 
bodem, niet op 
zware kleigrond

eind juli 
- begin 
augustus

half augustus - 
oktober

groot, stevig 
donkerrood

stevige plant, 
weinig steun 
nodig

Terri Louise eind juli 
- begin 
augustus

september groot, zacht veel doornen; 
sterke groeier

Late bramen
Fantasia

Rubus fructicosus zonnig; beschut; 
humusrijke en 
vochthoudende 
bodem

zeer 
sterke 
groeier

mei-juli eind juli- eind 
september

groot, zoet veel doornen

Loch Ness sterke 
rechtop-
staande 
groeier

mei-juli begin augustus- 
september

groot gevoelig voor 
wind

Triple Crown sterke 
groeier

mei-juli begin augustus- 
september

groot

Rode bosbes, 
vossenbes

Vaccinium 
vitis-idaea

zonnig; zure 
en veenachtige 
bodem

10-30 
cm

mei-juni eind augustus- 
september

rood, friszuur wintergroen; 
bodembedek-
ker in zon en 
halfschaduw

Amerikaanse 
veenbes

Vaccinium 
macrocarpon

zonnig; zure 
en veenach-
tige bodem; hoge 
grondwaterstand

10-15 
cm

juli- au-
gustus

oktober -novem-
ber

donkerrood tot 
blauwachtig, 
wrang en zuur 
(voor verwer-
king gebruiken)

wintergroen

Blauwe druiven
Boskoops glorie

Vitis vinifera subsp. luchtige bodem; 
zonnig; beschut 10-15 

cm
3-6 m

juni
eind september

Noir hâtif de 
Marseille

midden september

Sovereign coro-
nation

midden september pitloos

Glenora midden september pitloos

Witte druiven
Himrot

Vitis vinifera subsp. luchtige bodem; 
zonnig; beschut

juni
eind augustus pitloos, mus-

kaatsmaak

Chasselas de 
Fontainebleu

eind september - 
begin oktober

Roze druiven
Chasselas rose

Vitis vinifera subsp. luchtige bodem; 
zonnig; beschut

juni
eind september

Reliance midden september pitloos

Kiwi
Vrouwelijke 
rassen:
Abbot, Allison 
en Bruno
Monty, Hayward
Eenhuizige 
rassen:
Jenny

Actinidia chinensis
Geschikt man-
nelijk ras:
Matua

Atlas, Tomuri

beschut; zonnig, 
luchtige, voedsel-
rijke bodem

4-8 m 2-6 m juni half oktober - half 
november

klimplant
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Nederlandse 
naam

Wetenschappe-
lijke naam

Standplaats Hoogte 
plant

Breedte 
plant

Bloei Oogsttijdstip Vrucht Opmerkingen

Amerikaans  
krentenboompje

Amelanchier 
lamarcki

humusrijke, zure 
bodem; zonnig tot 
schaduw

8-10 m 6 m april juni rode tot pur-
pere vrucht; 
vers of voor 
gelei en sap

oranje tot rode 
herfstverkleuring

Berendruif Arctostaphylis 
uva-ursi

zure, droge, zand-
leembodem; zonnig 
tot halfschaduw

0,5 m kruipend maart-april juli-september donkerrode 
vrucht; vers of 
gekookt

Zuurbes Berberis vul-
garis

droge tot matig 
vochtige bodem; 
zonnig tot 
halfschaduw

4 m 3 m mei-juni september-
oktober

rode, zure bes 
voor gelei; 
groene bes 
opgelegd als 
kappertjes

Japanse sierkwee Chaenomeles 
japonica

vochtige, neutraal 
tot lichtzure bodem, 
zand of zand-leem

1,5 m 1,5 m in hagen

Gele kornoelje Cornus mas kalkhoudende 
bodem; zonnig 
tot halfschaduw; 
beschut

6 m 4 m februari-
maart

rode vrucht, 
wrang en 
zuur; geschikt 
voor jam, 
moes, sap

Hazelaar Corylus avel-
lana

vochtige, voedsel-
rijke bodem

7-15 m februari-
april

in bosjes, heggen

Bosaardbei Fragaria vesca vochtige, humus-
rijke, niet-zure 
bodem; zonnig tot 
halfschaduw

0,2 m april-mei juni-augustus kleine, rode, 
aromatische 
vruchtjes

worteluitlopers

Duindoorn Hippophae 
rhamnoides

kalkhoudende, 
vochthoudende 
zandbodem; zonnig

5 m 3 m april-mei september geeloranje, 
ovalen vrucht; 
geschikt voor 
jam, gelei, 
stroop

tweehuizig, je 
hebt 1 man-
nelijke plant 
nodig voor 5 tot 
10 vrouwelijke 
planten

Jeneverbes Juniperus 
comunis

droge, voedselarme 
en zure bodem; 
zonnig

5-8 m afhan-
kelijk 
van de 
stand-
plaats

mei-juni tweede herfst 
na het ver-
schijnen van 
de kegel

in zuurkool, 
voor jenever 
en gin

beschermde 
plant

Sleedoorn Prunus spinosa droge, kalkrijke 
leembodem; zonnig 
tot halfschaduw

6 m 4 m maart-arpil augustus-
november

blauw, eivor-
mig tot rond; 
te gebruiken 
na de eerste 
vorst

Hondsroos Rosa canina droge tot vochtige, 
niet zure humus-
rijke bodem; zonnig 
tot halfschaduw

5 m 5 m mei-juli september-
november

rode langwer-
pige bottels

veel worteluit-
lopers

Egelantier Rosa rubiginosa droge, kalkrijke 
bodem; zonnig

3-4 m 4 m juni-
augustus

september-
november

oranje tot 
bloedrode, 
ronde bottels

beschermde 
plant

Gewone vlier Sambucus nigra voedselrijke, 
waterdoorlatende 
bodem; zonnig tot 
halfschaduw

6 m 5 m juni augustus-
november

rijpe bessen 
geschikt voor 
verwerking

onrijpe bessen 
zijn giftig

Soorten waar je (bijna) geen tijd en werk moet aan besteden:
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Wat zijn kruiden?
Het woord ‘kruid’ heeft twee verschillende betekenissen. In de biologie slaat het woord ‘kruid’ op niet-verhoute planten; strui-
ken en bomen zijn geen kruiden. Het woord ‘kruid’ zegt in deze betekenis dus iets over de aard van de plant.
In het dagelijks leven gebruiken mensen het woord ‘kruid’ om planten aan te duiden die we - in kleine hoeveelheden - in de 
keuken of voor medicinale doeleinden gebruiken. We kruiden het eten met peper of tijm, we drinken kruidenthee van munt 
of citroenmelisse,... Soms zeggen we in deze context ook ‘kruid’ tegen een verhoute plant, zoals laurier, peper en lavendel. Het 
woord ‘kruid’ slaat hier dus op het gebruik van de plant.
In de voorgaande teksten hebben we het woord kruid, kruidlaag of kruidachtig altijd gebruikt in de biologische betekenis. In 
de onderstaande tekst hanteren we de term 'kruiden' in de tweede betekenis, die betrekking heeft op het gebruik van de plant. 

Kruiden en successie
Kruiden in de geschiedenis
Van oudsher worden kruiden om hun culinaire, medicinale of cosmetische eigenschappen geteeld. De eerste echte kruiden-
tuinen ontstonden bij kloosters en kastelen. De kruiden werden geplant in perceeltjes in fraai ogende patronen, gerangschikt 
op naam of volgens de kwaal waartegen ze werkzaam zijn. Elke plant kreeg een naamkaartje. In de loop der eeuwen werden 
onze inheemse kruiden aangevuld met meer exotische planten. Ook vandaag nog worden er zowel privétuinen als educatieve 
kruidentuinen naar dit voorbeeld aangelegd. Ze zijn overzichtelijk en ordelijk, wat de oogst vergemakkelijkt en de leek of 
beginner voor ernstige vergissingen behoedt. Sommige nuttige kruiden in zo’n tuin zijn immers gevaarlijk of zelfs dodelijk bij 
overmatig gebruik.
Dit soort kruidentuinen zijn arbeidsintensief, net als moestuinen. De plaatsing van de planten gebeurt volgens naam of toe-
passing, niet volgens standplaats. Nochtans verschillen de natuurlijke biotopen van deze nuttige kruiden zeer sterk. Vergelijk 
maar eens de groeiplaats van gewoon duizendblad met die van grote engelwortel. Grote engelwortel vraagt een vochtige, 
voedselrijke bodem, bij voorkeur in halfschaduw en kan wel 2 m hoog worden. Gewoon duizendblad groeit in grasland, in de 
zon en blijft laag. Deze twee planten naast elkaar in stand houden, vraagt heel wat werk. Een klassieke kruidentuin beheren is 
erg arbeidsintensief: je moet de zwakkere soorten tegen woekeraars beschermen, de 'drinkebroers' op droge bodems begie-
ten… 

Kruiden en groenvormen op school
Kruiden zijn gewone planten, behandel ze dus ook zoals we alle planten in deze handleiding tot nu hebben behandeld. Kijk 
ook hier naar de eisen die de planten aan de standplaats stellen en houd daar rekening mee. Alleen dan zullen de kruiden 
goed groeien en vermijd je overbodig werk (beregenen, bemesten…). Zoals we al eerder uitlegden, bezorg je jezelf veel extra 
werk als je planten bij elkaar zet die tot verschillende successiestadia behoren. Daarom delen we ook de kruiden in in groen-
vormen, afgeleid van de natuurlijke successiestadia.

Deel 4: kruiden

Successiestadia in de natuur Kruiden op school

1. Pionier Bloemenakker van eenjarige kruiden, krui-
den in de moestuin, kruiden in potten.

2. Grasland Zonneborder van kruiden uit grasland, 
bloemenweide.

3. Ruigte Zonneborder van kruiden uit ruigte, ruigte-
hoek.

4. Struweel en bos Schaduwborder met kruiden uit bos.

5. Mediterrane kruiden Zonneborder op arme, stenige bodem.

We gebruiken het woord border voor een groenvorm van (meestal) lage planten in de tuin. 
Een border is een toepassing van een lage begroeiing in natuurlijke omstandigheden.
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De mediterrane kruiden behandelen we apart. Ze groeien op een arme, stenige bodem in de zon. Dat betekent dus dat je een 
zonneborder op arme grond of een stapelmuurtje moet aanleggen. Je kunt ze namelijk niet zomaar bij de andere zonnebor-
ders zetten, want die hebben een te voedselrijke bodem. 

We bespreken nu voor de verschillende groenvormen waar je extra aandacht aan moet besteden als je bij de invulling van de 
groenvorm ook voor kruiden kiest. 

Een bloemenakker met eenjarige kruiden
Soorten
Eenjarige kruiden kun je aanleggen als een bloemenakker, in de moestuin of als een eenjarige bloemenborder. Denk aan echte 
kamille, echte kervel en juffertjes–in-’t groen. Het resultaat is soms adembenemend mooi. Scholen zonder echte tuin kunnen 
deze kruiden ook in potten zaaien. Een bloemenakker met eenjarige kruiden moet je in de zon aanleggen.

Onderhoud
In de herfst kun je een deel van de zaden oogsten. Bewaar ze droog en koel, en zaai ze de volgende lente. Wat je niet oogstte, 
maai je voor de winter af of je laat de kruiden heel de winter ter plekke staan. In het voorjaar verstoor je de bodem (harken) 
zodat de gevallen zaden opnieuw in de open bodem kunnen kiemen. Tijdens de eerste jaren is het misschien nodig om bij te 
zaaien. Dat kan met de zaden die je oogstte en bewaarde. Na het opkomen van de zaailingen is selectief wieden vaak wense-
lijk. Zo verwijder je spontane, ongewenste soorten. Echt noodzakelijk is dat meestal niet.

Aandachtspunten
Het oogsttijdstip hangt af van het deel van de plant dat je wilt gebruiken (blad, bloem of zaad). Bladeren oogst je voor de bloei 
(tijdens de bloei verliezen ze vaak veel aroma), bloemen tijdens de bloei en zaad pas als de plant de hele cyclus heeft door-
lopen. Als een bloemenakker zichzelf in stand moet houden, laat dan van alle soorten enkele planten zaad vormen, anders 
verdwijnt de plant uit de akker en moet je bijzaaien.

Nederlandse 
naam

Wetenschappelijke 
naam

Mogelijke toepassingen

OpmerkingenKeuken Medicinaal Cosmetica

Dille
Echte kervel
Komkommerkruid
of bernagie
Goudsbloem
Echte kamille

Koriander
Komijn
Juffertje-in-’t groen
Basilicum
Majoraan
Peterselie
Anijs
Zomerbonenkruid
Fenegriek
Oost-Indische kers

Driekleurig viooltje

Anethum graveolens
Anthriscus cerefolium
Borago officinalis

Calendula officinalis
Matricaria recutia

Coriandrum sativum
Cuminum cyminum
Nigella damascena
Ocimum basilicum
Origanum majorane
Petroselinum sativum
Pimpinella anisum
Satureja hortensis
Trigonella foenum-graecum
Tropaeolum majus

Viola tricolor

blad, zaad
blad
bloem

bloem

blad, zaad, bloem
zaad
zaad
blad
blad 
blad
zaad
blad
zaad
blad, bloem, 
onrijp zaad
bloem

blad
blad

bloem
bloem

bloem
blad
zaad

bloem

bloem
bloem

zaad

bloem

verzachtend
kalmerend, ver-
teringsproblemen

bloedzuiverend

huidzuiverend
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Een zonneborder van graslandkruiden 

Soorten
Kruiden uit een graslandvegetatie kun je gebruiken in een bloemenweide of in een zonneborder met alleen kruiden en geen 
gras. Kies op een vochtige bodem voor pinksterbloem, adderwortel, smeerwortel en valeriaan. Op schralere, drogere bodem 
kies je voor bijv. gewoon duizendblad, agrimonie en sint-janskruid. Ook uitheemse planten die elders in een gelijkaardige 
biotoop groeien zijn geschikt, zoals rode zonnehoed en bergamot. 

Onderhoud
Voor het beheer van een border volstaat grondig wieden in het voorjaar. Verder oogst je op het geschikte tijdstip de kruiden: 
je plukt dan de bloemen of bladeren van de kruiden. Ook in een bloemenweide kun je kruiden oogsten. Meestal is het aanbod 
aan kruiden groter dan de vraag: kruiden gebruik je namelijk meestal in kleine hoeveelheden. Je bloemenweide maaien blijft 
dus nodig, maar je kunt het maairegime aanpassen aan de planten en je gebruik. Maai een bloemenweide met sint-janskruid 
erin niet half juni als je olie van de bloemetjes wilt maken. Sint-janskruid bloeit immers pas de tweede helft van juni. 

Aandachtspunten
Planten waarvan je de wortel wilt oogsten, zoals echte valeriaan, ben je uiteraard voorgoed kwijt na de oogst. Laat daarom 
altijd enkele planten staan. Die kunnen zich dan vermeerderen.

Nederlandse naam Wetenschappelijke 
naam

Mogelijke toepassingen

OpmerkingenKeuken Medicinaal Cosmetica

Droge(re) bodem
Gewoon duizendblad
Gewone agrimonie
Knoflook (bg)
Kraailook (bg)
Sint-janskruid
Groot kaasjeskruid
Middelste teunisbloem*
Wilde marjolein
Pastinaak*

IJzerhard

Vochthoudende bodem
Bieslook**
Echte heemst**

Valkruid
Pinksterbloem
Rode zonnehoed
Moerasspirea
Hartgespan
Kattenstaart
Citroenmelisse**
Bergamot
Roomse kervel**
Adderwortel
Heelblaadjes
Grote pimpernel
Smeerwortel

Echte valeriaan

Achillea millefolium
Agrimonia eupatoria
Allium sativum
Allium vineale
Hypericum perforatum
Malva sylvestris
Oenothera biennis
Origanum vulgare
Pastinaca sativa

Verbena officinalis

Allium schoeneprasum
Althaea officinalis

Arnica montana
Cardamine pratensis
Echinacea purpurea
Filipendula ulmaria
Leonurus cardiaca
Lythrum salicaria
Melissa officinalis
Monarda didyma
Myrrhis odorata
Polygonum bistorta
Pulicaria dysenterica
Sanguisorba officinalis
Symphitum officinale

Valeriana officinalis

bol, blad
blad

wortel

blad

blad

blad

blad
blad, bloem
blad

blad
blad
bol

bloem
blad, bloem
zaad, blad, stengel

blad

wortel

bloem
blad, bloem

blad

blad, wortel, bloem
wortel
blad
wortel
wortel, blad

wortel

blad

blad

gevaar voor brand-
wonden bij oogsten

gebruikt voor 
marshmallows 

niet inwendig 
gebruiken

*: tweejarigen, komen meestal voor op meer open, vaak verstoorde bodem  **: kunnen ook in halfschaduw  bg: bolgewas
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Een zonneborder van ruigtekruiden

Soorten
Kruiden die in een ruigte voorkomen, zijn vaak hoog en meestal ook sterke groeiers, zoals grote engelwortel en kattenstaart. 
Zet ze samen in een border of perk. Ze verdringen de andere kruiden, maar onderling kunnen ze de concurrentie wel aan. 
 
Onderhoud
Het onderhoud is eenvoudig: eenmaal maaien om de drie tot vijf jaar en het maaisel afvoeren.

Aandachtspunten
Voor je een plant maait of oogst, moet je nagaan of er voldoende nakomelingen zijn (jonge planten of gevallen zaad), anders 
ben je de soort kwijt.

Nederlandse naam Wetenschappelijke 
naam

Mogelijke toepassingen

OpmerkingenKeuken Medicinaal Cosmetica

Grote engelwortel**
Lavas
Kattenstaart
Groene munt
Boerenwormkruid

Angelica archangelica
Levisticum officinale
Lythrum salicaria
Mentha spicata
Tanacetum vulgare

stengel
blad

blad
blad

niet inwendig gebruiken

Kruiden in een schaduwborder

Soorten
Planten die van nature groeien in de kruidlaag van een bos, zoals lievevrouwebedstro en maarts viooltje, plant je aan in een 
schaduwborder. Zo'n border kan in de schaduw van bomen of struiken liggen, maar even goed in de schaduw van een ge-
bouw; op een vochthoudende bodem. 

Onderhoud
In de schaduwzones van de schooltuin is er weinig werk. De planten bedekken optimaal de bodem en er is weinig concurren-
tie van ongewenste soorten. Af en toe een ongewenste zaailing van een boom of struik verwijderen is meestal voldoende.

Aandachtspunten 
Zorg ervoor dat je op het juiste moment oogst. Bloemen oogst je tijdens de bloei. Het aroma van bladeren is op zijn best in 
de lente, net voor de bloei. In een schaduwborder oogst je in de lente, of je nu de bloemen of de blaadjes van je kruiden wilt. 
Als de struiken en bomen in de zomer volop water uit de bodem opzuigen, worden veel schaduwplantjes flets en vergelen ze 
(sleutelbloem en stinkende gouwe). Soms verdwijnen ze zelfs helemaal (bolgewassen zoals daslook).

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam

Mogelijke toepassingen

OpmerkingenKeuken Medicinaal Cosmetica

Kale vrouwenmanten
Daslook
Wilde akelei
Stinkende gouwe
Lievevrouwebedstro
Hondsdraf
Stengelloze sleutelbloem
Speenkruid (bg)
Maarts viooltje

Alchemilla vulgaris (A. Glabra)
Allium ursinum
Aquilegia vulgaris
Chelidonium majus
Galium odoratum
Glechoma hederacea
Primula vulgaris
Ranunculus ficaria
Viola odorata

blad

bloem, blad

bloem

blad

bloem
stengel
blad

knol
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Mediterrane kruiden

Soorten
Veel geliefde kruiden zijn uitheems en afkomstig van stenige bodems in gebieden waar de zomers warmer en droger zijn dan 
bij ons, bijv. lavendel, hysop en rozemarijn. Ze houden niet van veel regen en al helemaal niet van natte voeten. Zorg voor een 
goed gedraineerde bodem. Vog daarvoor steenpuin, grind of kiezel aan het plantgat toe. Veel mediterrane kruiden schitteren 
in de zonneborder, maar zijn niet opgewassen tegen grassen. In hun oorspronkelijk biotoop groeien weinig of geen grassen. 
Daarom maak je het best een aparte border voor deze kruiden. 

Onderhoud
Het onderhoud van een beplanting met mediterrane kruiden bestaat vooral uit ongewenste planten wieden. De kale plekjes 
tussen de planten kun je bedekken met wat kiezel, grind of zelfs grotere keien. Dat beperkt de groei van ongewenste soorten, 
en planten als tijm zullen er gretig overheen groeien. De grotere stenen slaan bovendien tijdens de dag warmte op en geven 
die ’s avonds langzaam terug af. Dat beïnvloedt het microklimaat. Mediterrane planten doen het ook goed in de voegen van 
stapelmuurtjes. 

Aandachtspunten
Mediterrane kruiden groeien in onze streken sneller omdat ze op een rijke bodem groeien en omdat het hier minder droog en 
heet is. Ze zijn daardoor ook vlugger oud en uitgeput. Na enkele jaren moet je ze vervangen. Een drastische oogst van laven-
del, hysop of rozemarijn kun je vergelijken met een verjongingssnoei. Het kan de levensduur van dat soort planten verlengen.
De concurrentie die de mediterrane kruiden ondervinden van spontane plantengroei is groot. Verwijder daarom paarden-
bloemen tussen kruiptijm of kweekgras tussen lavendel.

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam

Mogelijke toepassingen

OpmerkingenKeuken Medicinaal Cosmetica

Roomse kamille
Citroenkruid
Dragon
Saffraankrokus (bg)
Venkel
Hysop
Lavendel

Wild kattenkruid
Rozemarijn
Echte salie
Scharlei
Zeepkruid
Winterbonenkruid
Hemelsleutel
Gewone tijm

Anthemis nobilis
Artemisia abrotanum
Artemisia dracunculus
Crocus sativus
Foeniculum officinalis
Hyssopus officinalis
Lavandula angustifolia

Lavandula officinalis
Nepeta cataria
Rosmarinus officinalis
Salvia officinalis
Salvia sclarea (var. turkestanica)
Saponaria officinalis
Satureja montana
Sedum telephium
Thymus vulgaris

blad
meeldraden
blad, knol
blad, bloem
bloem

bloem
blad
blad
blad
blad, bloem

blad

blad, bloem

bloem

blad
zaad
blad, bloem
bloem

bloem

blad
blad

wortel

blad, bloem

bloem (la-
vendelwater)
bloem

blad

blad

tegen muggen
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Kruiden gebruiken
Veel soorten komen voor meerdere toepassingen in aanmerking. Medicinaal gebruik gaat van thee zetten tot het maken van 
aftreksels, zalven, oliën en tincturen (sterk aftreksel in alcohol of ether). Heel wat bereidingen zijn alleen maar haalbaar voor 
specialisten. Informeer je altijd grondig over het gebruik en de bereiding van kruiden in gespecialiseerde lectuur. Als leek 
beperk je je het best tot eenvoudige preparaten voor uitwendig gebruik of eenvoudige thee en aftreksels. Er zijn voldoende 
bereidingen, zowel culinaire als cosmetische en zelfs geneeskundige, die je samen met kinderen kunt maken. 

In de keuken
• gekoelde citroenmelissethee voor op warme zomerdagen
• muntthee (Mentha spicata)
• gesuikerde maartse viooltjes voor op een zelfgebakken cake
• spaghettisaus met tijm en marjolein

Medicinaal 
• goudsbloemzalf werkt voedend voor een ruwe en droge huid
• stinkende gouwe waarvan je het oranje plantensap kunt gebruiken om bovenhuidse wratten te ‘verbranden’, waardoor ze 
verschrompelen en uiteindelijk verdwijnen
• valkruid, bekend omwille van zijn genezende eigenschappen voor gekneusde lichaamsdelen

Cosmetisch
• een aftreksel van rozemarijn als oogbadje

‘Wilde’ planten als kruiden
Kruiden kun je in de schooltuin op verschillende plaatsen aanplanten, maar kruiden komen vaak ook spontaan voor in de 
omgeving van je school. Je vindt madeliefjes en paardenbloemen in het grasveld, gewoon duizendblad in de straatberm, 
varkensgras op een aarden, kaal gelopen weggetje aan de achterkant van een of ander gebouw… Enkele voorbeelden van 
planten die vaak spontaan in de tuin voorkomen en die je in de keuken kunt gebruiken en/of die geneeskrachtig zijn: paar-
denbloem, varkensgras, heermoes, brandnetel, hondsdraf, klein hoefblad, kleine- en grote weegbree. We bespreken hier 
niet hoe je ze kunt telen, maar je vindt ze gemakkelijk op een wandeling.
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Eindtermen
Bij elke les vermelden we per leergebied de eindtermen waarrond gewerkt wordt. 
De eindtermen voor de leergebiedoverschrijdende thema’s ‘leren leren’ en ‘sociale vaardigheden’ vernoemen we niet 
afzonderlijk bij elke les. Deze eindtermen krijgen voortdurend aandacht in alle lessen. De kinderen leren o.a. heel wat in-
formatiebronnen raadplegen, problemen oplossen, nauwkeurig en efficiënt werken. Ook moeten ze regelmatig in groepjes 
werken, hun mening uiten, de mening van anderen leren respecteren…
Er wordt ook voortdurend geoefend op de taalvaardigheid van de leerlingen: ze moeten de informatie in een instructie van 
de leerkracht achterhalen, notities maken, gepast taalgebruik hanteren als ze met elkaar dingen afspreken, etc. De eind-
termen van het leergebied Nederlands worden dus niet afzonderlijk bij elke les vermeld. Alleen bij de lessen waar bepaalde 
eindtermen Nederlands heel concreet aan bod komen (bijv. bij het maken van een schoolkrant of gedichten), worden de 
eindtermen die in die les extra aandacht krijgen expliciet vermeld.

Deel 5: lessen

Aan de slag met meter en kompas - Het terrein opmeten
Inleiding
Voor je de moestuin aanlegt, heb je een plattegrond nodig van de huidige toestand van het schoolterrein. Op die plattegrond 
ga je onder meer de bestaande beplanting in kaart brengen, de huidige functies van het terrein weergeven en ook de stand-
plaatseigenschappen (schaduw, wind…) aanduiden. 
In deze les geven we een werkwijze op maat van de kinderen om een plattegrond te maken. Dit is voor kinderen een leer-
rijke en uitdagende bezigheid: ze leren met een meter werken, op schaal tekenen, windrichtingen aanduiden en een legende 
maken.

Het ideale moment
• Duur: 2 à 3 uur
• Seizoen: mogelijk in alle seizoenen

Het benodigde materiaal
• Per groepje:
 - krijt (in verschillende kleuren) 
 - rolmeter en/of vouwmeter 
 - meetlat en/of geodriehoek 
• Groot stuk papier
• Kompas of naald, kurk, plakband en magneet om zelf een kompas te maken

Werkwijze
In de werkwijze hieronder beschrijven we hoe je samen met de kinderen een plattegrond van het schoolterrein kunt maken. 
Oefen eerst eens met de kinderen door de werkwijze te gebruiken om een plan van het klaslokaal te maken. 

Werkwijze om een plattegrond op te stellen:
• We beginnen met een schets te maken van het schoolterrein (dus zonder de juiste afmetingen) met de grenzen van het ter-
rein, de gebouwen en de grote elementen (bijv. muren, fietsenstalling, banken, bomen, plantenbakken, grasplein…). De leeftijd 
van de kinderen en de complexiteit van het terrein zullen bepalen hoeveel ondersteuning de kinderen hierbij nodig hebben. 
•Verdeel de klas in groepjes. Teken voor elk groepje op de grond van de speelplaats de grenzen van het terrein in krijt. Zorg er 
wel voor dat de oriëntatie klopt: je 'verkleint' dus eigenlijk gewoon het terrein en tekent de lijnen evenwijdig met de werkelijke 
grenzen. Maak de schets groot genoeg, zodat de kinderen er als het ware in kunnen stappen. Zo kunnen de kinderen zich 
inbeelden dat ze zelf zoveel keer kleiner zijn geworden en dat de schets de realiteit is. Vanuit dat standpunt moeten ze nu de 
gebouwen, bomen, etc. aanvullen op de schets. Je kunt ook zelf al enkele belangrijke elementen (bijv. de gebouwen) bij op de 
schets zetten, zodat de kinderen nog maar enkele elementen moeten aanvullen. Als de kinderen iets verkeerds hebben gete-
kend, kan een emmer met spons dienst doen als gom.
• Als de groepjes klaar zijn met hun schets op de grond, laat je hem overtekenen op een blad papier. Dat papier nemen de 
kinderen nadien mee naar de klas. Maak ook zelf deze oefening op een groot blad papier om later in de klas te gebruiken. 
Overloop met de kinderen, aan de hand van de schets, welke afmetingen nodig zijn om een correcte plattegrond te kunnen 
tekenen. Je kunt elk groepje een deel van het terrein laten opmeten. Ieder groepje kan op zijn eigen schets (zowel op papier als 
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op de grond) in kleur aanduiden wat ze moeten opmeten. Als je verschillende groepjes dezelfde stukken laat opmeten, zorg je 
meteen voor een controle.
• De kinderen meten het terrein op met rolmeters en/of vouwmeters. Ze schrijven de juiste afmetingen op hun schets (zowel 
op papier als op de grond). Spreek goed af welke grootheid de kinderen moeten gebruiken, bijv. meter en centimeter. Als alle 
groepjes klaar zijn, verzamel je alle afmetingen en noteer je ze op de schets op het grote papier. 
• De oriëntatie van de schets op de grond komt overeen met de werkelijke oriëntatie. Leg een kompas op de grond en laat de 
kinderen wijzen naar het noorden, oosten, zuiden en westen. Laat ze vervolgens een windroos op hun schets op de grond 
tekenen. Ook op de plattegrond op papier moeten de kinderen de oriëntatie aanduiden. Hiervoor moeten ze het papier op de 
grond leggen en ermee draaien tot de lijnen van de plattegrond op papier evenwijdig zijn met de lijnen van de schets op de 
grond. Nu kunnen de kinderen de windroos die ze bij hun schets op de grond hebben getekend, overnemen op papier.
• Uiteindelijk moet er een exacte plattegrond op schaal worden getekend; dat betekent dat je alles een aantal maal kleiner te-
kent dan het in werkelijkheid is. Kies samen met de kinderen een geschikte schaal. Veel gebruikte schalen zijn 1/50 en 1/100: 
je tekent dus alles respectievelijk 50 of 100 keer kleiner dan in werkelijkheid. Bij de schaal 1/50 komt 1 m (= 100 cm) op het 
terrein overeen met 2 cm op het plan, bij de schaal 1/100 komt 1 m overeen met 1 cm. Hang het grote papier met de schets op 
het bord. Plaats dan samen met de kinderen bij alle afmetingen op de schets met hoeveel centimeter op schaal 1/50 of 1/100 
ze overeenkomen. Vervolgens kun je een juiste plattegrond van het schoolterrein tekenen.
•Als de kinderen op de plattegrond symbolen en kleuren hebben gebruikt (bijv. een kruisje voor een boom, een groen vlak 
voor een grasveld), dan moeten ze ook een legende opstellen. 
• Nu het domein is opgetekend, kun je samen met de kinderen kijken welke plaats het best geschikt is voor de schoolmoes-
tuin. Is er veel zon? En van waar komt de wind? Is er randbeplanting nodig? Hoe je dit met je leerlingen doet, kun je lezen in 
de fiche ‘De standplaats nagaan’. 
• Als er een perceel is afgebakend, laat de kinderen de percelen dan uittekenen. Dit doen ze eerst op papier. Vervolgens kun-
nen ze dit omzetten in de realiteit. Hoe je dit concreet aanpakt, lees je in de fiche ‘Eerste hulp bij moestuinen’.

Een voorbeeldoefening 
In de Sint-Lambertusschool in Muizen kregen de leerlingen van het vierde leerjaar de afmetingen van het kippenhok dat 
de school wilde bouwen. Ze moesten eerst een plan van het kippenhok tekenen op schaal en vervolgens berekenen hoeveel 
meter draad ze nodig hadden voor de afspanning (= omtrek) en hoeveel palen. Zo konden ze precies berekenen hoeveel de 
afspanning zou kosten. 

Tips
Deze les is niet alleen nuttig tijdens de planningsfase. Ook als de school al een moestuin heeft, kun je de kinderen een platte-
grond van het schoolterrein leren maken.
• In de plaats van meteen te meten, kun je de kinderen ook eerst afstanden laten schatten.
• Van zodra je plattegrond van het schoolterrein klaar is, kun je die voor allerlei spelletjes gebruiken. Geef de kinderen bijv. 
bladeren, bloemen, stukjes schors, etc. Zij moeten op het schoolterrein uitzoeken waar deze voorwerpen vandaan komen. Die 
locaties duiden ze dan aan op hun plattegrond. Je kunt hetzelfde doen met foto’s van stukjes van het schoolterrein. 
• Knutsel met de kinderen een kompas. Wrijf met een naald over een magneet om de naald magnetisch te maken (zo’n vijftig 
keer en steeds in dezelfde richting wrijven). Kleef de naald met plakband op een stukje kurk. Laat dan de kurk met de naald 
op water drijven. De naald zal als een kompasnaald het noorden aanwijzen. 

Eindtermen 
Wereldoriëntatie
Ruimte
6.3. De leerlingen kunnen bij een oriëntatie in de werkelijkheid de windstreken bepalen aan de hand van de zonnestand of 
een kompas.
6.11. De leerlingen kunnen een atlas raadplegen en kunnen enkele soorten kaarten hanteren gebruik makend van de 
legende, windrichting en schaal.

Wiskunde
Meten
2.1. De leerlingen kennen de belangrijkste grootheden en maateenheden met betrekking tot lengte, oppervlakte, inhoud, 
gewicht, tijd, snelheid, temperatuur en hoekgrootte en ze kunnen daarbij de relatie leggen tussen de grootheid en de maat-
eenheid.
2.4. De leerlingen kunnen de functie van de begrippen ‘schaal’ en ‘gemiddelde’ aan de hand van concrete voorbeelden ver-
woorden.
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Meetkunde
3.7. De leerlingen zijn in staat zich ruimtelijk te oriënteren op basis van plattegronden, foto’s en gegevens over afstand en 
richting.
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De standplaats nagaan 

Inleiding
In de les ‘Aan de slag met meter en kompas - Het terrein opmeten’ heb je met de kinderen een plattegrond van het schoolter-
rein gemaakt. Op deze plattegrond duid je vervolgens de standplaatseigenschappen aan. De standplaats wordt grotendeels 
bepaald door de bodemsoort en het (micro)klimaat. Planten stellen eisen aan hun standplaats. Staat een plant niet op de 
juiste plaats, dan zal hij niet goed groeien. In een ecologisch ontwerp kies je planten in functie van de standplaats en niet 
omgekeerd. Je past de standplaats dus niet aan de gekozen planten aan. Om te weten welke groenvormen en planten op je 
schoolterrein kunnen groeien, moet je dus eerst iets meer weten over de bodem en het microklimaat (lichtinval, temperatuur, 
vochtigheidsgraad en wind) op het terrein. De nodige achtergrondinformatie om de standplaats na te gaan vind je in deel 2 
‘Moestuin’.
De lokale omstandigheden op je schoolterrein nagaan – bodem en lichtinval – is een ideale gelegenheid om eens met je klas 
op onderzoek uit te trekken.

Het ideale moment
Duur
• De bodem onderzoeken: 1 à 2 uur
• De lichtinval onderzoeken: 4 x 30 min observatie en 1 uur nabespreking
Seizoen
• De bodem onderzoeken kun je in elk seizoen, maar beter niet in de winter als de bodem bevroren is.
• De lichtinval ga je het best na rond 21 september of 21 maart.

Het benodigde materiaal
• Bodem onderzoeken:
 - plastic zakken of onderleggers
 - spade
 - emmer of bakje
 - klei en zand
• Lichtinval onderzoeken (per groepje):
 - plattegrond van het schoolterrein
 - transparant papier

Werkwijze
Inleiding voor de kinderen
Iedere plant heeft zijn plaatsje waar hij graag vertoeft. Sommige planten staan graag met hun voeten in het water, terwijl 
andere planten zich goed voelen in een droge woestijn. Er zijn planten die graag zonnebaden, andere verbranden net wanneer 
ze te veel zon krijgen. Het is onze taak om planten te kiezen die zich goed voelen op ons schoolterrein. Daarom moeten we 
eerst de bodem onderzoeken, nagaan waar er veel zon is en waar schaduw, kijken of we een vochtig plekje op het schoolter-
rein hebben… Als we dat allemaal weten, kunnen we planten kiezen die graag op die plekken zullen groeien.

De bodem onderzoeken
Om de bodem te onderzoeken ga je als volgt te werk: 
• Schep met de kinderen grond van het schoolterrein in een emmer of bakje. Graaf tot onder de humushoudende laag om een 
bodemstaal te nemen. Die bodemstaal kun je in de klas of op een geschikte plaats buiten onderzoeken. Leg plastic onderleg-
gers op de banken om te vermijden dat de klas in een modderpoel verandert. 
• Doe samen met de kinderen de kneedproef om het bodemtype te bepalen. Die gaat als volgt: neem wat grond in je handen 
en maak hem vochtig (de grond mag net niet aan je vingers kleven). De vorm die je aan het natte materiaal kunt geven, geeft 
informatie over het bodemtype. Begin bij vorm 1 en zie hoe ver je komt; geraak je bijv. tot vorm 5 dan heb je een leembodem.
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vorm 1: bergje zand

vorm 2: dropje (bergje waar je wat ‘model’ in kunt brengen) (leemachtig) zand

vorm 3: rolletjes (ongeveer 10 cm lang) met scheuren zand-leem

vorm 4: rolletje (ongeveer 10 cm lang) zonder scheuren leem

vorm 5: hoefijzer met scheuren (kleiachtig) leem

vorm 6: hoefijzer zonder scheuren (leemachtig) klei

vorm 7: cirkel klei

• Zorg ervoor dat je in de klas wat zand en klei in voorraad hebt. De kinderen kunnen de test niet alleen met het bodemstaal 
van het schoolterrein doen, maar ook met het zand en de klei. Zo kunnen ze duidelijk het verschil zien tussen de verschil-
lende bodemtypes. 
• Laat de kinderen met de klei een knutselwerkje boetseren.

Eigenschappen
Nu weten jullie welke bodem jullie in de schooltuin hebben, maar wat hebben jullie nu aan die kennis? Door de juiste vragen 
te stellen aan de leerlingen kun je ze zelf laten ontdekken wat dit betekent voor de moestuin. 

Kleibodem
Dit is zware en compacte grond. Mogelijk is de wortelgroei moeizaam. De bodem is lastig te bewerken en warmt traag op 
zodat je pas laat kunt beginnen met zaaien. Maar hij houdt goed voedingsstoffen en water vast zodat de planten zelden een 
tekort hebben.

Leembodem
De eigenschappen zijn vergelijkbaar met die van een kleibodem, maar ze zijn veel minder uitgesproken. Erg geschikt voor de 
moestuin.

Zand-leembodem
Een tamelijk lichte bodem, snel opgewarmd, houdt minder goed voedingsstoffen vast. Ook de zand-leembodem is een erg 
geschikte bodem voor de moestuin.

Zandbodem
Dit is een lichte en zure bodem. Hij houdt weinig voedingsstoffen en water vast en is gevoelig voor erosie. Er is dus een gro-
tere kans op uitspoeling van plantenvoedingsstoffen. Zandbodem warmt snel op zodat je vroeg kunt zaaien. Je loopt wel een 
risico op schade door lentenachtvorst. 

Dit zijn de eigenschappen van de verschillende bodems. Het organisch materiaal beïnvloedt verder deze eigenschappen. Min-
der goede eigenschappen van het bodemtype worden gecompenseerd door de goede eigenschappen van organisch materiaal. 
(voor meer info zie de groentefiches)

De lichtinval onderzoeken
Om de lichtinval te onderzoeken ga je na welke delen van het terrein in de zon (meer dan 6 uur zon per dag), in halfschaduw 
(tussen 3 en 6 uur zon per dag) en helemaal in de schaduw (minder dan 3 uur zon per dag) liggen. Dat doe je als volgt:
• Ga de lichtinval bij voorkeur na op een zonnige dag rond 21 maart of 21 september. De dagen zijn dan 12 uur lang. Als je bijv. 
op 21 juni – de langste dag van het jaar – de lichtinval zou bepalen, krijg je een vertekend beeld. 
• Bepaal op de gekozen dag samen met de kinderen een aantal keren de schaduwzones: rond 9 u, 11 u, 13 u, 15 u en 17 u (dit 
zul je misschien zelf na de schooluren moeten doen).
• Om de schaduwzones te bepalen, heeft elk kind of groepje een plattegrond van het schoolterrein en transparant papier no-
dig. Maak het transparant papier bovenop de plattegrond vast, bijv. met paperclips. In de linkerbovenhoek laat je de kinderen 
het uur van de waarneming noteren. Zo weten ze achteraf nog wat de boven- en onderkant van hun papier is. De kinderen 
verkennen het schoolterrein en arceren op het transparant papier de zones met schaduw. Voor elke waarneming nemen ze 
een nieuw transparant papier en gebruiken ze, voor de duidelijkheid, een verschillende arcering (bijv. van rechtsboven naar 



Pagina 59

linksonder, van boven naar beneden en van linksboven naar rechtsonder) en een andere kleur. Als je schoolterrein helemaal 
verhard is, kun je de schaduwzones met krijt op de grond arceren. De kinderen zouden de arceringen ook meteen op hun plat-
tegrond kunnen aanduiden, maar met verschillende lagen transparant papier werken is overzichtelijker voor hen.
• Bespreek dan aan de hand van de arceringen klassikaal welke zones in de zon, halfschaduw of schaduw liggen. Zones met 
twee of minder arceringen krijgen meer dan 6 uur zon per dag en liggen dus in de zon. Zones met drie arceringen krijgen 3 
tot 6 uur zon per dag en liggen in halfschaduw. Zones met meer dan drie arceringen krijgen minder dan 3 uur zon per dag en 
liggen dus in de schaduw.
• Laat de kinderen op hun plattegrond de zones met zon, halfschaduw en schaduw inkleuren. 

Tips
Door op verschillende momenten van de dag de schaduwzones te bepalen, merken de kinderen dat de schaduw ‘van plaats’ 
verandert. Je kunt hier verder mee werken door een zonnewijzer te knutselen. Dat is heel eenvoudig: steek een lange stok (on-
geveer 1 m lang) in de grond, of zet de stok vast in een fles of omgekeerde bloempot als je hem niet in de grond kunt steken. 
De zonnewijzer moet in de zon staan. Teken een cirkel rond de stok met de stok als middelpunt van de cirkel. Elk uur (bijv. 
eerst om 9 u, dan om 10 u…) trekken de kinderen een streepje of leggen ze een steen op de plaats waar de schaduw van de 
stok de cirkel snijdt en schrijven ze het uur erbij. De volgende dagen kunnen de kinderen het uur aflezen op hun zelfgemaakte 
klok. Daarna zal ‘het horloge’ niet meer de juiste tijd aangeven. Je kunt deze gelegenheid aangrijpen om de bewegingen van de 
aarde, de zon en de maan aan bod te laten komen.

Eindtermen 
Wereldoriëntatie
Natuur
1.1. De leerlingen kunnen gericht waarnemen met al hun zintuigen en kunnen waarnemingen op een systematische ma-
nier noteren.
1.3. De leerlingen kunnen in een beperkte verzameling van organismen en gangbare materialen gelijkenissen en verschillen 
ontdekken en op basis van minstens één criterium een eigen ordening aanbrengen en verantwoorden.
1.13. De leerlingen kunnen tonen hoe de aarde om zichzelf en de aarde, de zon en de maan ten opzichte van elkaar bewe-
gen.

Wiskunde
Meetkunde
3.7. De leerlingen zijn in staat zich ruimtelijk te oriënteren op basis van plattegronden, foto’s en gegevens over afstand en 
richting.
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Hoe worden kleine plantjes groot? 
– experimenteren met kiemplantjes

Inleiding
Zaadjes in de grond stoppen, miniplantjes zien verschijnen en die iele steeltjes met enkele blaadjes uiteindelijk zien uitgroei-
en tot grote, stevige planten … het is voor de meeste kinderen een nieuwe ervaring. Werken met kiemplantjes in de klas is 
voor hen een ideale gelegenheid om dit wonderlijke proces van dichtbij te volgen. Sommige groenten (o.a. pompoen, courget-
te en maïs) zaai je eerst binnen en plant je pas later buiten uit. Maar ook als je geen moestuin hebt, kun je bijv. zonnebloemen 
en pompoenen binnen zaaien. Later zet je ze dan buiten in bloembakken. Of je kunt gewoon kiemplantjes in de klas kweken 
(bijv. tuinkers en gele mosterd) om samen met de kinderen heerlijke belegde broodjes te maken. Aanleidingen genoeg dus om 
eens aandacht te besteden aan kiemplantjes in de klas. Met enkele eenvoudige experimentjes onderzoeken de kinderen de 
invloed van verschillende factoren op het kiemproces.

Het ideale moment
• Duur
- De proefopstelling maken: 1 à 2 u
- Voor elke observatie: 15 minuten
• Seizoen
Je kunt in elk seizoen binnen kweken. Experimenteren met tuinkers is ideaal in de winter, als er weinig activiteiten buiten 
zijn. April/mei is de periode om binnen courgette, pompoen, suikermaïs en zonnebloemen te zaaien. 

Het benodigde materiaal
• Doorzichtige plastic bakjes (minstens vier)
• Doorzichtige plastic deksels of folie
• Keukenpapier
• Zaadjes van tuinkers
• Kopieën van het werkblad 

Werkwijze
Inleiding voor de kinderen
Voor we de zaadjes van onze pompoenen, courgettes en zonnebloemen zaaien, bekijken we eerst eens wat zo’n zaadje al-
lemaal nodig heeft om uit te groeien tot een gezonde, nieuwe plant. 
Wat hebben wij, mensen, allemaal nodig om te groeien of om gezond te blijven? Wat moet je de planten regelmatig geven om 
te voorkomen dat ze dood gaan? (water) Waarom staan de meeste planten binnen op de vensterbank? (licht) Wat zou zo’n 
zaadje nu nodig hebben om te kiemen en uit te groeien tot een nieuw plantje? 

Experimenteren met kiemplantjes
Om te experimenteren met kiemplantjes gebruik je het best tuinkers. De invloed van water, licht en temperatuur kun je bij 
tuinkers gemakkelijk nagaan. Misschien komen de kinderen tijdens het inleidende klasgesprek met nog andere factoren op de 
proppen, die je eveneens kunt nagaan als dat praktisch haalbaar is. Om de invloed van water, licht en temperatuur na te gaan, 
heb je de volgende opstellingen nodig.

Opstelling 1: Water, licht en warmte 
• Gebruik bij voorkeur doorzichtige plastic bakjes, bijv. van bij de slager. Je kunt aan de kinderen vragen dat ze thuis plastic 
bakjes verzamelen en deze meebrengen naar school. 
• Breng in een bakje een laag keukenpapier aan van minstens 0,5 cm dik. Giet water over het papier, laat het intrekken en giet 
het resterende water weg. Het natte keukenpapier volstaat als voedingsbodem. De nodige voedingsstoffen voor het kiem-
plantje zitten immers in het zaad zelf.
• Spreid het zaad regelmatig en dik uit over het natte keukenpapier. 
• Zet een doorzichtig deksel op het doosje of sluit het af met plastic folie. Doorprik de folie of het deksel een tiental keer. 
• Plaats het bakje op een vensterbank waar veel licht binnenvalt, maar niet in de zon. 
• Na het kiemen (ongeveer na vijf dagen) verwijder je het deksel of folie. Indien nodig geef je water bij. Het substraat (= keu-
kenpapier) moet vochtig zijn, maar overtollig water giet je weg.
• Opstelling 1 doet dienst als controle. In de drie volgende opstellingen laat je telkens één factor (water, licht of temperatuur) 
variëren ten opzichte van de controleopstelling. Zo stellen de kinderen de invloed vast van elk van de verschillende factoren. 
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Opstelling 2: Weinig water 
• Breng in een plastic bakje een laag keukenpapier aan van minstens 0,5 cm dik. Maak het keukenpapier slechts licht vochtig 
met een plantenspuit. 
• Spreid het zaad regelmatig en dik uit over het keukenpapier. 
• Zet een doorzichtig deksel op het doosje of sluit het af met plasticfolie. Doorprik de folie of het deksel een tiental keer. 
• Plaats het bakje op een vensterbank waar veel licht binnenvalt, maar niet in de zon. 
•Verwijder het deksel of de folie op hetzelfde moment dat je het deksel bij opstelling 1 verwijdert (na ongeveer vijf dagen). 
Geef geen water bij. 

Opstelling 3: Weinig licht 
• Breng in een plastic bakje een laag keukenpapier aan van minstens 0,5 cm dik. Giet water over het papier, laat het intrekken 
en giet het resterende water weg. 
• Spreid het zaad regelmatig en dik uit over het keukenpapier. 
• Zet een doorzichtig deksel op het doosje of sluit het af met plasticfolie. Doorprik de folie of het deksel een tiental keer. 
• Plaats het bakje in een gesloten kast in de klas. Let er wel op dat de temperatuur in de kast ongeveer dezelfde is als in de 
klas. Plaats het bakje dus zeker niet in de koelkast. Je wilt immers alleen de invloed van licht onderzoeken. 
• Verwijder het deksel of de folie op hetzelfde moment dat je het deksel bij opstelling 1 verwijdert (na ongeveer vijf dagen). 
Geef water bij indien nodig. Giet overtollig water weg.

Opstelling 4: Weinig warmte
• Breng in een plastic bakje een laag keukenpapier aan van minstens 0,5 cm dik. Giet water over het papier, laat het intrekken 
en giet het resterende water weg. 
• Spreid het zaad regelmatig en dik uit over het keukenpapier. 
• Zet een doorzichtig deksel op het doosje of sluit het af met plasticfolie. Doorprik de folie of het deksel een tiental keer. 
• Plaats het bakje in een lokaal waar het gevoelig kouder is dan in de klas, bijv. een onverwarmd lokaal of in de gang. Plaats 
het bakje wel waar veel licht binnenvalt, je wilt immers alleen de invloed van de temperatuur onderzoeken. Als je geen koud 
plekje vindt, dan kun je het bakje 's avonds in de koelkast plaatsen. 
• Verwijder het deksel of de folie op hetzelfde moment dat je het deksel bij opstelling 1 verwijdert (na ongeveer vijf dagen). 
Geef water bij indien nodig. Giet het overtollig water weg.

Praktisch
Verdeel de klas in vier groepjes en laat ieder groepje één opstelling maken. Laat de kinderen om de paar dagen de kiemplant-
jes meten, en dat gedurende twee weken. De kinderen kunnen de resultaten noteren in de tabel op het werkblad. 
Een andere manier van werken: verdeel de klas in groepjes en laat elk groepje de vier opstellingen maken. Elk groepje heeft 
zo zijn eigen onafhankelijke experiment. Loopt er bij een groepje iets mis, dan kun je deze opstelling toch nog bij de andere 
groepjes bekijken. Laat de kinderen de kiemplantjes om de paar dagen meten en laat ze de gegevens noteren in de tabel op 
het werkblad.

Na veertien dagen kunnen de kiemplantjes van tuinkers worden gebruikt om de boterhammen van de kinderen mee op te 
fleuren. De kinderen weten nu dat water, licht en warmte belangrijk zijn om gezonde kiemplantjes te krijgen. Deze kennis is 
nuttig als je binnen bijv. pompoenen en zonnebloemen gaat zaaien.

Tips
• Tuinkers kan in verschillende vormen worden gezaaid. Zo kan elk kind tuinkers in de vorm van de eerste letter van zijn/haar 
voornaam zaaien. Een gemakkelijke manier om figuren te zaaien: knip een figuur of letter uit een papier. Leg dat papier op de 
voedingsbodem (keukenpapier, compost…) en zaai waar de figuur is uitgeknipt.
• Elk kind kan een zaadje van een zonnebloem planten in een versierd bloempotje. Het kleine plantje is een mooi moederdag-
cadeau en de moeders kunnen het plantje thuis in de tuin planten. 
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Eindtermen 
Wereldoriëntatie
Natuur
1.1. De leerlingen kunnen minstens één natuurlijk verschijnsel dat ze waarnemen via een eenvoudig onderzoekje toetsen 
aan een hypothese.
1.2. De leerlingen kunnen, onder begeleiding, minstens één natuurlijk verschijnsel dat ze waarnemen via een eenvoudig 
onderzoek toetsen aan een hypothese. 
1.16. De leerlingen kunnen met enkele voorbeelden aantonen dat energie nodig is voor het functioneren van levende en 
niet-levende systemen en kunnen daarvan de energiebronnen benoemen.
1.22. De leerlingen kunnen bij de verzorging van dieren en planten uit hun omgeving zelfstandig basishandelingen uitvoe-
ren.
1.26.* De leerlingen tonen respect en zorg voor de natuur vanuit het besef dat de mens voor zijn levensbehoeften afhanke-
lijk is van het natuurlijk leefmilieu.
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Werkblad: experimenteren met kiemplantjes

Controle Weinig water Weinig licht Weinig warmte

Gezaaid op:
………………

Gemeten op:
………………

De plantjes zijn onge-
veer ……… cm groot.

De plantjes zijn onge-
veer ……… cm groot.

De plantjes zijn onge-
veer ……… cm groot.

De plantjes zijn onge-
veer ……… cm groot.

Gemeten op:
………………

De plantjes zijn onge-
veer ……… cm groot.

De plantjes zijn onge-
veer ……… cm groot.

De plantjes zijn onge-
veer ……… cm groot.

De plantjes zijn onge-
veer ……… cm groot.

Gemeten op:
………………

De plantjes zijn onge-
veer ……… cm groot.

De plantjes zijn onge-
veer ……… cm groot.

De plantjes zijn onge-
veer ……… cm groot.

De plantjes zijn onge-
veer ……… cm groot.

Gemeten op:
………………

De plantjes zijn onge-
veer ……… cm groot.

De plantjes zijn onge-
veer ……… cm groot.

De plantjes zijn onge-
veer ……… cm groot.

De plantjes zijn onge-
veer ……… cm groot.

Conclusie In het bakje met 
weinig water zijn de 
plantjes kleiner/ onge-
veer even groot/groter 
dan de plantjes in het 
controlebakje.

In het bakje met 
weinig water zijn er 
minder/evenveel/meer 
kiemplantjes dan in 
het controlebakje.

In het bakje met 
weinig licht zijn de 
plantjes kleiner/ onge-
veer even groot/groter 
dan de plantjes in het 
controlebakje.

In het bakje met 
weinig licht zijn er 
minder/evenveel/meer 
kiemplantjes dan in 
het controlebakje.

In het bakje met 
weinig warmte zijn de 
plantjes kleiner/ onge-
veer even groot/groter 
dan de plantjes in het 
controlebakje.

In het bakje met 
weinig warmte zijn er 
minder/evenveel/meer 
kiemplantjes dan in 
het controlebakje.

Opmerkingen
(bijv. Zien de plantjes 
er anders uit dan bij de 
controle?)
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Eerste hulp bij moestuinen 
– De moestuin in percelen indelen en een werkkalender opstellen

Inleiding
Een moestuin vraagt heel wat planning en werk, maar in ruil daarvoor krijg je een boeiende omgeving waarin je samen met 
de kinderen aan de slag kunt. Het is belangrijk dat de kinderen zo veel mogelijk zelf kunnen doen: het terrein omspitten, 
zaaien, planten, onkruid wieden, oogsten… De kinderen zullen hun zelfgekweekte groenten veel lekkerder vinden dan die uit 
de winkel. 
In deze les geven we aan hoe je samen met de kinderen de moestuin in percelen kunt verdelen en een werkkalender kunt 
opstellen. 

Het ideale moment
• Duur:
- een moestuin in percelen indelen: 1 à 2 uur
- een werkkalender opstellen: 1 à 2 uur
• Seizoen:
- een moestuin in percelen indelen kan vóór de winter of in het vroege voorjaar
- een werkkalender stel je het best in de winter op, voor eind januari

Het benodigde materiaal
• Indelen in percelen (per groepje): touw en stokjes, rol- of vouwmeter
• Werkkalender opstellen (per groepje): groot vel papier, kopieën van de zelfontworpen pictogrammen

Werkwijze
De moestuin in percelen indelen
Als je een nieuwe moestuin aanlegt, moet je die in percelen indelen. Dat kan voor de winter, nadat je het terrein tot tuingrond 
hebt omgevormd en voor je een wintermulchlaag aanbrengt. Het kan ook nog in het voorjaar, nadat je de wintermulchlaag 
hebt weggenomen ( februari - maart). Voor de kinderen is het een goede meet- en rekenoefening om de percelen zelf 'uit te 
zetten' (= afbakenen met touw en paaltjes). 
• Verdeel de klas in groepjes; elk groepje zal een perceel uitzetten.
• Teken het schema van de moestuin met de indeling in percelen op het bord, met de juiste afmetingen erbij. Geef elk perceel 
ook een nummer of een naam zodat elk groepje weet welk perceel het moet uitzetten (zie tekening).
• Duid voor elk perceel een oriëntatiepunt aan op het schema (bijv . pijltjes op de tekening) en zorg dat die punten op het 
terrein ook al aangeduid staan met een stokje. Zorg ervoor dat op het schema ook enkele referentiepunten van op het terrein 
staan (bijv. een muur, een pad).

1 2 3 4 5 6
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◀

◀

▶ ◀

◀◀

• Laat de kinderen per groepje het schema van de moestuin overtekenen. Ieder groepje heeft nu voldoende informatie (een 
schets met de afmetingen en een oriëntatiepunt) om zijn perceel uit te zetten.
• Wijs de kinderen er zeker op dat de groepjes ook onderling moeten samenwerken. Als één groepje fout meet, heeft dat 
immers gevolgen voor de andere percelen. Laat de kinderen zelf ideeën naar voor brengen over hoe ze de opdracht kunnen 
aanpakken. De volgende vragen kunnen daarbij helpen: Van waar gaan we beginnen meten? Kan elk groepje tegelijk starten? 
Wat doen we eerst? En daarna?  
• De kinderen moeten nu, met behulp van de schets en een rol- of vouwmeter, hun perceel afbakenen. Daarvoor gebruiken ze 
touw en paaltjes om de touwen aan vast te maken.
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Een werkkalender voor de moestuin opstellen
Hoe het werk in de moestuin verdeeld wordt, verschilt van school tot school. Het is mogelijk dat binnen een school elke klas 
verantwoordelijk is voor een perceel. In andere scholen heeft elke klas een klein stukje grond ter beschikking op elk perceel. 
Soms werkt er maar een klas in de moestuin en is de klas verdeeld in groepjes. Elk groepje is dan verantwoordelijk voor een 
perceel. Hoe het werk ook verdeeld wordt, je moet altijd een werkkalender opstellen voor de percelen (of stukjes van percelen) 
waarvoor je met je klas verantwoordelijk bent. Een werkkalender geeft voor elke groente aan wat er elke maand moet gebeu-
ren. Je kunt met de kinderen de werkkalender in een leuke vorm gieten. 
• Een werkkalender stel je elk jaar opnieuw op. Het beste tijdstip daarvoor is de winter, voor het einde van januari, zodat je 
goed op tijd weet wat er moet gebeuren in de moestuin. Houd er in de loop van het jaar wel rekening mee dat weersomstan-
digheden de kalender kunnen vervroegen of vertragen. Denk er ook aan dat sommige groenten pas het volgende schooljaar 
geoogst kunnen worden.
• Kies samen met de kinderen welke groenten er geteeld zullen worden. Per perceel kunnen de kinderen kiezen tussen een 
aantal groenten (voor meer info: zie ‘Deel 3: de moestuin’). Zo kunnen ze voor het perceel van de vruchtgewassen kiezen tus-
sen bijv. courgette, pompoen en suikermaïs. Je kunt voor de keuze van de groenten een democratische verkiezing houden.
• Voor de groenten die je met je klas gaat telen schrijf je per maand de taken op het bord. Een overzicht van de taken per 
groente en per maand vind je op de werkkalender en in de wegwijsfiches.
• De kinderen kunnen zelf pictogrammen ontwerpen voor de meest voorkomende taken: buiten zaaien, binnen zaaien, plan-
ten, oogsten en onkruid wieden. De pictogrammen kan je kopiëren en gebruiken om deze taken op de werkkalender aan te 
duiden.
• Verdeel de klas in groepjes en wijs aan ieder groepje één groente toe. Elk groepje krijgt een groot stuk papier (bijv. A1-
formaat) om de werkkalender van hun groente op te maken. De gegevens die zeker op de kalender moeten: de naam van de 
groente en elke maand van het jaar. Laat elk groepje zelf zijn kalenderblad ontwerpen; er moet wel bij elke maand voldoende 
plaats overblijven om de taken erbij te schrijven en/of de pictogrammen te plakken. Laat de kinderen eerst een ontwerpje 
maken op een klein blad papier, voor ze met het grote papier aan de slag mogen. Ze kunnen hun kalender versieren met 
tekeningen, foto’s, etc.
• Een andere manier om een werkkalender op te stellen is om een poster per maand te maken, in de plaats van per groente. Je 
laat dan twaalf groepjes elk een maand voor hun rekening nemen. Per maand zet je voor elke groente die je met je klas teelt, 
de taken die moeten worden uitgevoerd. Elke maand hang je het juiste kalenderblad in de klas.
Speciale gebeurtenissen en waarnemingen in de moestuin kun je op de kalender aanvullen.
Op basis van de werkkalender kunnen eventueel bepaalde taken (Wie doet wat?) worden verdeeld en aangevuld op de werk-
kalender.

Leerlingeninitiatief in de moestuin
In de basisschool Gravenbos in Gistel werken de leerlingen van het vijfde leerjaar hard in hun moestuin. In groepjes van vijf 
zijn ze verantwoordelijk voor een perceeltje van 2 op 4 m. Meester Luc stelt enkel het zaaiplan op dat bepaalt welk gewas-
type op welk perceel komt, de rest doen de kinderen. Groenten kiezen, zaden aankopen, een werkkalender opstellen, het 
perceel zaaiklaar maken, zaaien, onkruid wieden: de kinderen zijn er allemaal zelf voor verantwoordelijk. Om het werk in 
goede banen te leiden bestaat elk groepje uit een aanvoerder, materiaalmeester, verslaggever, bemiddelaar en tijdbewaker. 
In het kader van de lessen wereldoriëntatie werken de leerlingen meestal enkele uren per week in de moestuin. Ze moeten 
ook een logboek bijhouden met o.a. verslagen van hun activiteiten in de moestuin, eventuele problemen en een balans met 
hun onkosten en inkomsten (bijv. als ze eigen oogst verkopen).

Tips
• In de Sint-Lambertusschool in Muizen hebben de kinderen met de hulp van vier mama’s op een creatieve namiddag werk-
pakken (in salopetvorm) gemaakt. De moeders hadden hun naaimachine bij en de kinderen tekenden het patroon over op 
de stof, knipten de vorm uit, leerden stikken… Als de kinderen in de tuin werken trekken ze deze pakken aan en worden hun 
kleren niet vuil.
• Je kunt elk kind bijv. zijn eigen slaplantje laten planten en verzorgen. Op het einde van het schooljaar kun je de ouders de 
krop sla van hun kind meegeven op het oudercontact.
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Eindtermen
Wereldoriëntatie
Technologie
2.9. De leerlingen kunnen een probleem, ontstaan vanuit een behoefte, technisch oplossen door verschillende stappen van 
het technisch proces te doorlopen.
2.12. De leerlingen kunnen keuzes maken bij het gebruiken of realiseren van een technisch systeem, rekening houdend met 
de behoefte, met de vereisten en met de beschikbare hulpmiddelen.
2.13. De leerlingen kunnen een eenvoudige werktekening of handleiding stap voor stap uitvoeren.
2.16.* De leerlingen zijn bereid hygiënisch, nauwkeurig, veilig en zorgzaam te werken.
Tijd
5.3. De leerlingen kunnen in een kleine groep voor een welomschreven opdracht een taakverdeling en een planning in de 
tijd opmaken.

Wiskunde
Meten
2.1. De leerlingen kennen de belangrijkste grootheden en maateenheden met betrekking tot lengte, oppervlakte, inhoud, 
gewicht, tijd, snelheid, temperatuur en hoekgrootte en ze kunnen daarbij de relatie leggen tussen de grootheid en de maat-
eenheid.
Meetkunde
3.7. De leerlingen zijn in staat zich ruimtelijk te oriënteren op basis van plattegronden, foto’s en gegevens over afstand en 
richting.
Strategieën en probleemoplossende vaardigheden
4.2. De leerlingen zijn in staat om de geleerde begrippen, inzichten, procedures, met betrekking tot getallen, meten en 
meetkunde, zoals in de respectievelijke eindtermen vermeld, efficiënt te hanteren in betekenisvolle toepassingssituaties, 
zowel binnen als buiten de klas.

* Attitudes
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Het wel en wee van (on)kruid 

Inleiding
Het is onvermijdelijk dat er op het schoolterrein spontaan planten de kop opsteken. Zaden van planten worden o.a. met de 
wind aangevoerd of zitten gewoon in de bodem te wachten op een kansje om te kiemen. Een veelgebruikte term voor die 
spontane plantengroei is ‘onkruid’. Voor je het ‘onkruid’ aanpakt, kun je je eens afvragen of die ‘on’ wel van toepassing is. Dit 
onderwerp is uitstekende gespreksstof voor een klasgesprek: verdient de spontane plantengroei op het schoolterrein wel 
zomaar de naam ‘onkruid’ (ongewenst kruid)?
Met een eenvoudig experiment gaan de kinderen na hoe ze ‘ongewenste’ plantjes te slim af kunnen zijn. Onkruid wieden is 
een klassieker, en een ideaal karweitje om samen met de kinderen te doen. Maar er zijn nog andere, minder arbeidsintensieve 
methoden die het proberen waard zijn.

Het ideale moment
• Duur: 
- Experimenteren met ‘onkruid’ – testveldjes klaarmaken: 1 à 2 uur
- Experimenteren met ‘onkruid’ – tweewekelijkse observatie: 30 minuten tot 1 uur
• Seizoen: lente en zomer

Het benodigde materiaal
• Touw en houten stokjes
• Spade
• Houthaksel of materiaal voor een mulchlaagje

Werkwijze
Een klasgesprek over ‘onkruid’
De term ‘onkruid’ slaat op planten die op een bepaalde plaats niet gewenst zijn. Maar 'niet gewenst' is natuurlijk een subjectief 
begrip. Welke planten ‘onkruid’ zijn en welke niet, is dus geen vaststaand feit. Voor een boer zijn klaprozen en korenbloemen 
in zijn veld onkruid, voor de wandelaar zijn deze planten een streling voor het oog. Welke plantjes zijn op school ongewenst – 
en dus onkruid – en welke niet? Een interessante vraag om samen met de kinderen over na te denken.
• Leg de kinderen de definitie van ‘onkruid’ uit aan de hand van een voorbeeld. 
• Voorbeeld: We zaaien in onze moestuin radijsjes. Na ongeveer een week verschijnen er kleine radijsplantjes. Maar niet alleen 
onze radijsjes groeien goed, er verschijnen ook andere plantjes. Die groeien zelfs zo snel, dat ze de radijsjes dreigen te over-
woekeren. Ze pakken licht en voedsel van de radijsjes af. Als we lekkere radijsjes willen, moeten we deze plantjes, die spon-
taan tevoorschijn komen, verwijderen. 
• Aan de andere kant van de speelplaats ligt een berg aarde. Die is daar blijven liggen na het uitgraven van een zandbak voor 
de kleuters. Stilletjesaan beginnen er planten te groeien op de berg. Eigenlijk is dat wel spannend: er staan verschillende soor-
ten plantjes, zelfs met mooie bloemen, en er komen er steeds meer bij. Niemand heeft ‘last’ van deze planten, integendeel, ze 
hebben de hoop aarde in een mooie groene heuvel veranderd.
• Ga met de kinderen op het schoolterrein op zoek naar planten die er spontaan groeien. Als er op het schoolterrein geen 
spontane plantengroei te vinden is, kun je ook eens in de wijdere omgeving van de school kijken. Aan de hand van de volgen-
de vragen kun je bespreken of een plantje ‘onkruid’ en dus ongewenst is op die plaats. Is de plant een ‘gevaar’ voor mooiere of 
nuttigere planten in de buurt? Is het een mooi plantje? Is het een nuttig plantje? Mag het plantje daar van jou staan? Waarom 
wel of waarom niet? Op die manier ga je selectief wieden.

Experimenteren met ‘onkruid’
Gebruik zeker geen pesticiden om ongewenste kruidgroei te vermijden en te verwijderen. Pesticiden zijn schadelijk voor de 
gezondheid en vervuilen de bodem, de lucht en het water. Er zijn tal van andere mogelijkheden om het onkruid te verwijde-
ren.
Een mogelijkheid is de bodem bedekken, bijv. met houthaksel, mulch of beter nog met vaste planten. De natuur beschouwt 
een onbedekte bodem namelijk als iets waar snel verandering in moet komen. Een stuk bodem dat je zelf niet bedekt, zal 
gauw worden ingepalmd door spontane kruidgroei. Door een laag houthaksel of mulch aan te brengen, zorg je ervoor dat 
aanwaaiende zaden minder kans hebben om te ontkiemen. Zaden van lichtminnende soorten die zich al in de bodem bevin-
den, ontkiemen minder snel door een gebrek aan licht. 

Een gemakkelijk experiment doet de kinderen zelf ervaren hoe ze ongewenste kruidgroei in toom kunnen houden en welke 
methode daarvoor het minst arbeidsintensief is.
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Tips
• Het meest geschikte moment om met het experiment te starten is het voorjaar; zo kun je de testveldjes voldoende lang 
observeren. 
• Span drie testveldjes af met touw. De oppervlakte van de veldjes is niet zo belangrijk. Neem bijv. voor elk testveld een op-
pervlakte van 1 op 1 m. Als je plaats hebt, dan kun je ook grotere testvelden nemen. Of verdeel de klas in groepjes en laat elk 
groepje het experiment met drie testveldjes van 1 m² uitvoeren.
• Spit de testveldjes om. Steek hiervoor met een spade één steek diep (ongeveer 20 à 25 cm) en draai de steek om. Zo ’verstoor’ 
je de bodem.
• Met testveld 1 doe je niets. Daar laat je de natuur haar gang gaan. Op testveld 2 blijf je de spontane plantengroei de baas 
door het 'onkruid' met de hand uit te trekken (= wieden). Testveld 3 bedek je met houthaksel of een mulchlaagje. Voor een 
mulchlaag gebruik je stro, hooi, afgevallen bladeren of grasmaaisel. Let er wel op dat hier zo weinig mogelijk zaden of onkrui-
den in zitten. Ideaal is een laag van ongeveer 2 cm dik.
• Ga om de twee weken naar de testveldjes kijken. Testveld 2 wordt gewied indien nodig. Als er bij testveld 3 onkruid door de 
mulchlaag of het houthaksel groeit, wied je dit ook.
• Laat de kinderen na elke observatie van de testveldjes een kort verslag schrijven. Mogelijke vragen voor het verslag zijn: Op 
welk testveldje staat het meeste ‘onkruid’ (1, 2 of 3)? Op welk testveldje (2 of 3) heb je het meeste ‘onkruid’ moeten wieden? Je 
kunt ook om de twee weken een foto nemen om de evolutie te volgen.
• In de les ‘Zaadjes op reis – De verschillende manieren van zaadverspreiding’ leren de kinderen hoe planten op een bepaalde 
plaats terecht kunnen komen. Die les kan een goede aansluiting of inleiding zijn bij deze les. 

Eindtermen
Wereldoriëntatie
Natuur
1.1. De leerlingen kunnen gericht waarnemen met al hun zintuigen en kunnen waarnemingen op een systematische ma-
nier noteren.
1.2. De leerlingen kunnen minstens één natuurlijk verschijnsel dat ze waarnemen via een eenvoudig onderzoekje toetsen 
aan een hypothese.
1.4. De leerlingen kunnen illustreren dat de mens de aanwezigheid van planten en dieren in zijn omgeving beïnvloedt.
1.6. De leerlingen kunnen illustreren dat de mens de aanwezigheid van organismen beïnvloedt.
1.16. De leerlingen kunnen met enkele voorbeelden aantonen dat energie nodig is voor het functioneren van levende en 
niet-levende systemen en kunnen daarvan de energiebronnen benoemen.
1.26.* De leerlingen tonen respect en zorg voor de natuur vanuit het besef dat de mens voor zijn levensbehoeften afhanke-
lijk is van het natuurlijke leefmilieu.
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Zaadjes op reis – de verschillende manieren van zaadverspreiding

Inleiding
Mensen kunnen lopen, fietsen, de bus nemen etc. om zich van een plaats naar een andere te begeven. Planten kunnen dat 
niet. Toch komen op de vreemdste plaatsen planten tevoorschijn, dus ook planten moeten zich op de een of andere manier 
kunnen ‘verplaatsen’. Nieuwe planten ontstaan uit zaden. Planten hebben verschillende manieren om hun zaden ‘op reis’ te 
sturen. Met enkele kleine proefjes kunnen de kinderen de verschillende manieren van zaadverspreiding zelf ontdekken. Van 
zodra ze daar inzicht in hebben, kunnen ze als volleerde detectives het schoolterrein afspeuren naar ‘verdachte’ plantjes en 
onderzoeken hoe die daar terechtgekomen zijn.

Het ideale moment
• Duur: 2 à 3 uur
• Seizoen: lente, zomer en herfst

Het benodigde materiaal
• Zaden en vruchten 
• Loepjes 
• Zoekkaarten 
• Plantenboek of natuurgids

Werkwijze
De verschillende manieren van zaadverpreiding
Verzamel zaden en vruchten (op het schoolterrein, in je eigen tuin, aan de oever van waterlopen, in wegbermen…). In de tabel 
staan enkele voorbeelden van veel voorkomende planten en wat de kinderen met de vruchten en zaden kunnen doen. Bij de 
achtergrondinformatie vind je uitleg over de verschillende manieren van zaadverspreiding en extra voorbeelden van planten.
Je kunt ook met de kinderen naar buiten gaan en de experimentjes ter plaatse doen. Dat zal afhangen van de hoeveelheid 
plantenmateriaal die te vinden is in de onmiddellijke omgeving van de school.

Soort Wat kun je ermee doen? Zaadverspreiding

Paardenbloem Wie kan in een keer alle pluisjes wegblazen? door de wind

Linde, es, esdoorn, berk Laat de kinderen enkele zaden omhoog gooien. 
Aan wat doet dit hen denken? Wie zijn zaadje 
vliegt het verst?

door de wind

Klaproos Laat de kinderen met een rijp doosvruchtje 
schudden boven een blad papier (zoals met een 
zoutvaatje).

door de wind

Groot springzaad (inheems, maar 
zeldzaam), reuzenbalsemien 
(exoot die hier goed gedijt langs 
waterlopen)

Laat de kinderen het vruchtje onderzoeken. Als 
ze in het puntje knijpen, zal het vruchtje open-
springen en worden de zaden weggeslingerd. 
Wie zijn zaden springen het verst?

door de plant zelf

Els, wilgenroosje, gele lis Drijven of zinken de zaadjes? door water

Kleefkruid, klit (lis) Laat de kinderen testen op welke oppervlakken 
de vruchtjes blijven kleven. Hoe komt het dat 
de vruchtjes blijven kleven? Hiervoor kunnen 
ze met een loep de weerhaakjes bekijken. Hoe 
zullen deze zaden worden verspreid?

door dieren (o.a. kat, hond)
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Eik, hazelaar, beuk, kastanje Welke dieren verzamelen nootjes? Wat doen ze 
daarmee? Zouden ze die allemaal terugvinden? 
Wat gebeurt er als ze de nootjes vergeten?

door dieren (o.a. eekhoorn, gaai)

Stinkende gouwe, smeerwortel, 
stijve klaverzuring

Laat de kinderen de zaden met een loep bekij-
ken. Waar zou dat witte propje voor kunnen 
dienen?

door dieren (mieren)

Lijsterbes, vlier Welke dieren eten de bessen op? Wat gebeurt er 
met een opgegeten bes?

door dieren (vogels)

Detectives op pad
De kinderen weten hoe ze moeten determineren en kennen nu ook de belangrijkste mechanismen van zaadverspreiding. Het 
zijn volleerde detectives om op onderzoek uit te sturen.
Laat de kinderen op het schoolterrein speuren naar plantjes die spontaan tevoorschijn zijn gekomen. Wat is dit voor plantje? 
Als de plant niet op de zoekkaarten staat, kun je de kinderen helpen door de plant op te zoeken in een uitgebreidere natuur-
gids. Hoe is die plant daar terechtgekomen? Soms zal naar het plantje kijken volstaan om te begrijpen hoe het daar is beland, 
in andere gevallen zal extra informatie uit een natuurgids nodig zijn. Als er op het schoolterrein maar weinig spontane plan-
tengroei is, onderzoek dan met de kinderen een wegberm in de buurt. 

Tips
• De detectives de schoolomgeving laten uitpluizen op zoek naar ‘verdachte’ planten kan een goede aansluiting of inleiding 
zijn op de les ‘Het wel en wee van (on)kruid’. In die les wordt behandeld of de plantjes gewenst zijn of niet, of ze mogen blijven 
staan of niet.
• Maak in de klas een tentoonstellingshoekje met alle gevonden zaden en vruchten. Je kunt de zaden bijv. ordenen per ver-
spreidingswijze. De kinderen kunnen ook later nog zaden en vruchten meebrengen. Laat ze dan telkens eerst onderzoeken 
hoe het zaad of de vrucht verspreid wordt, voor het materiaal aan de ‘tentoonstelling’ toe te voegen.
• Als op het schoolterrein bijv. een kastanje, eik of hazelaar staat, ga dan eens in de lente/zomer met de kinderen op zoek 
naar jonge boompjes. Als je zo’n jong boompje uitgraaft, zal vaak nog duidelijk te zien zijn dat het boompje uit een hazelnoot, 
kastanje of eikel is gegroeid. Plant deze jonge boompjes eventueel in bloempotten en neem ze mee naar de klas. Daar kun je 
de verdere ontwikkeling van de boompjes bestuderen. Na een tijdje kun je de boompjes terug uitplanten op het schoolterrein 
of ze door de kinderen mee naar huis laten nemen.
• Een interessant hulpmiddel bij deze les is de ‘Zoekkaart om vruchten aan bomen te herkennen’, te bestellen bij o.a. Natuur-
punt en JNM (winkel.natuurpunt.be of www.jnm.be/winkel).

Achtergrondinformatie: Zaadverspreiding in de natuur
De taak van zaden is kiemen en een nieuwe plant vormen. Om te kunnen kiemen, moet zaad terechtkomen op een gunstig 
plekje. Maar hoe belandt dat zaad op zo’n gunstig plekje? Planten hebben immers geen pootjes. Om een flinke afstand af te 
kunnen leggen zonder pootjes, hebben planten oplossingen gevonden. In plaats van zelf de afstand af te leggen, zijn er heel 
wat planten die hun zaad laten vervoeren. Elke plant heeft zo zijn eigen oplossing gevonden om zijn zaden te verspreiden. 

Verspreiding door de wind
In België zijn er heel wat windverspreiders. In een vlak, open landschap is wind een betrouwbaar transportmiddel. 

Pluisjes
Pluisjes helpen zaad om te zweven. Denk maar aan de pluisjes van de paardenbloem, klein hoefblad, wilg, distel, populier, wil-
genroosje, bosrank (en andere clematissoorten), lisdodde en riet.

Vleugels
Zaad met vleugels kan glijden als een zweefvliegtuig of draaien als een helikopterschroef. Denk maar aan zwarte els, iep, 
haagbeuk, esdoorn, linde, es en berk. 

Windstrooiers
Sommige planten vormen vruchten op lange en veerkrachtige stelen. De vruchten hebben kleine spleten waaroor de zaden 
beetje bij beetje vrijkomen, bijv. klaproos, slanke sleutelbloem, vlas en tuinjudaspenning
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Verspreiding door water
Sommige planten maken gebruik van water om hun zaden te verspreiden. De zaden zijn dan aangepast om goed te kunnen 
drijven. Vaak doen de pluisjes en vleugels van windverspreiders het ook goed in het water. Voorbeelden zijn lisdodde, riet, 
wilgenroosje en zwarte els.
Sommige planten gebruiken regendruppels of de druppels die van bomen afdruipen. Onder het gewicht van zo’n vallende 
druppel spetteren de zaden weg, bijv. bij blauw glidkruid, goudveil en dotterbloem.
In tropische gebieden legt de kokosnoot soms hele zeereizen af vooraleer ze een strand bereikt.

Verspreiding door de plant zelf
Het wegschieten van zaden door openspringende vruchtjes is geschikt om zaden te verspreiden over korte afstanden. Dit 
komt voor bij groot springzaad, kleine veldkers, ooievaarsbek, bingelkruid, bosviooltje, brem, wikke, lupine, erwten en bonen. 
Sommige planten begraven zelf hun zaden. Muurleeuwenbek zoekt met de vruchtsteel een geschikte rotsspleet om het 
vruchtje met het zaad af te zetten. De zaadjes van reigersbek boren zichzelf de grond in met behulp van een kurkentrekker-
achtig aanhangsel.

Verspreiding door dieren
Planten kunnen ook de pootjes van dieren gebruiken om hun zaden te verspreiden. 

Verspreiding op dieren
Sommige vruchtjes en zaden hebben weerhaakjes waarmee ze in de vacht van dieren blijven hangen, anderen blijven plakken 
met een plakmiddel. Weerhaakjes komen voor bij kleefkruid en nagelkruid. De zaden van vlas en weegbree zijn plakkerig. Niet 
alleen dieren, maar ook de mens helpt deze zaden mee te verspreiden. Ze blijven plakken aan o.a. kledij, schoenen en auto-
banden. Weegbree kwam niet voor in Noord-Amerika voor de Europeanen daar aankwamen. De Indianen noemden weegbree 
‘het voetspoor van de blanke’. Het zaad had een flinke bootreis overleefd, plakkend aan schoenen en aan de wielen van voer-
tuigen. Waar de blanke man langskwam, begon weegbree te groeien. 

Dieren die zaden verzamelen
Dieren als de eekhoorn en de gaai leggen een wintervoorraad aan van o.a. hazelnoten, eikels en beukennootjes. Ze verbergen 
de noten op veel verschillende plaatsen en soms vergeten ze weleens waar. Die noten worden dan niet opgegeten en kunnen 
kiemen. 

Zaden als voedsel voor dieren
Heel wat planten verleiden dieren met een lekkere vrucht. Dieren eten de vrucht op en verspreiden het zaad met hun uit-
werpselen. Voorbeelden zijn lijsterbes, meidoorn, braam, bosbes, zuurbes, duindoorn, liguster, vlier en klimop. Vogels worden 
aangetrokken door rode vruchten. Dat komt omdat rode vruchten goed contrasteren met groene bladeren. Vogels moeten 
vruchten herkennen met hun ogen want ze hebben niet zo’n goede neus. Ook vossen lusten vruchten die ze in het bos vinden 
en verspreiden zo zaden met hun uitwerpselen.
Om mieren aan te trekken hebben de zaden van sommige planten een voedselrijk aanhangsel. Dat aanhangsel – het zoge-
naamde mierenbroodje – is niet nodig om te kiemen, maar dient alleen om mieren te lokken. Het zaad wordt met het mie-
renbroodje naar het mierennest versleept. Het mierenbroodje is voedsel voor de mieren en het zaad komt op een afvalhoopje 
naast het mierennest terecht, waar het kan kiemen. Mierenbroodjes komen voor bij o.a. maarts viooltje, dovenetel, bosane-
moon, speenkruid, smeerwortel, stinkende gouwe, brem en klimopereprijs.

Eindtermen 
Wereldoriëntatie
Natuur
1.2. De leerlingen kennen in hun omgeving een paar biotopen en kunnen enkele veel voorkomende planten en dieren her-
kennen en benoemen.
1.3. De leerlingen kunnen bij organismen kenmerken aangeven waaruit hun aangepastheid blijkt aan hun voeding, aan 
bescherming tegen vijanden en aan omgevingsinvloeden.
1.12. De leerlingen kunnen gericht waarnemen met al hun zintuigen en kunnen waarnemingen op een systematische 
manier noteren.
1.13. De leerlingen kunnen minstens één natuurlijk verschijnsel dat ze waarnemen via een eenvoudig onderzoekje toetsen 
aan een hypothese.
Brongebruik
7. De leerlingen kunnen op hun niveau verschillende informatiebronnen raadplegen.
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Wat kriebelt daar? – over beestjes op het schoolterrein

Inleiding
De meeste kinderen kennen wel een egel, mol, konijn, roodborstje… dieren met een hoge aaibaarheidsfactor. In deze les gaan 
we op zoek naar de kleinere, dikwijls minder bekende ongewervelde bewoners van het schoolterrein: mieren, kevers, spinnen, 
bijen, vlinders, etc. Je zult ervan versteld staan hoeveel verschillende beestjes je kunt vinden. Voor de kinderen is naar beestjes 
zoeken op het schoolterrein al boeiend op zich, maar daarmee begint het pas, want er zijn mogelijkheden te over om met de 
gevonden dieren aan de slag te gaan: de naam van de gevonden beestjes zoeken, één beestje meer in detail bespreken (bijv. de 
honingbij), achterhalen wie wie eet en hiermee een voedselketen of voedselweb opstellen, huisjes ontwerpen voor de dieren, 
een kwartetspel maken… In deze les vind je tips om de kinderen grondig te laten kennismaken met de diertjes op het school-
terrein.

Het ideale moment
• Duur
- Beestjes verzamelen: 1 à 2 uur
- Een kwartet maken en het spel spelen: 2 à 3 uur
• Seizoen
Lente, zomer en herfst

Het benodigde materiaal
• Potjes 
• Loepjes 
• Zoekkaarten 
• Natuurgidsen en/of computer(s) met internetverbinding 
• Kwartetspel: stevig papier, foto’s en/of tekeningen van de verschillende beestjes 

Werkwijze
Beestjes verzamelen
Er zijn heel wat plaatsen in de schoolomgeving waar je met de kinderen naar beestjes kunt zoeken.
• In bomen en struiken leven heel wat kleine dieren. Leg een stuk licht gekleurd plastic of een (wit) laken onder een struik of 
boom en schud goed met de boom of struik. Je zult op het laken zeker beestjes aantreffen die uit de boom zijn gevallen. 
• Als er op het terrein dood hout ligt (bijv. een stuk boomstam), draai dit dan eens om of verschuif het een stukje. Dat geldt 
ook voor voorwerpen die al een ruime tijd op dezelfde plaats staan.
• In de compostbak of -hoop zijn er altijd beestjes te vinden. Er leven micro-organismen en kleine ongewervelden (bijv. wor-
men, pissebedden en springstaarten) die het organisch afval verteren tot compost. 
• Om bodemdieren te vinden, zoek je eerst in de strooisellaag. Dan spit je met een spade wat grond om. Ook in de omgespitte 
aarde zul je verschillende diertjes aantreffen.
• Een poel is een dankbare omgeving om beestjes te ‘vissen’. Tussen de waterplanten, op het wateroppervlak en in het slib op 
de bodem valt er heel wat leven te bespeuren.
• Het vliegende volkje (vlinders, bijen, zweefvliegen, etc.) laat zich niet zo gemakkelijk vangen. Je kunt deze dieren wel rustig 
observeren als ze van bloem tot bloem vliegen. Dan beschadig je zeker hun vleugels niet.

Verzamel de beestjes voorzichtig in potjes. Probeer verschillende soorten in verschillende potjes te zetten. Zo voorkom je dat 
een deel van de beestjes wordt opgegeten voor je de kans hebt om ze beter te bekijken. Kleine kriebelbeesten kun je met een 
koffielepeltje in een potje zetten. Zorg er steeds voor dat de dieren over voldoende lucht beschikken. Neem de diertjes mee 
naar de klas of een plekje buiten, waar de kinderen de dieren rustig kunnen bekijken. 
• Met behulp van zoekkaarten en eventueel nog enkele extra natuurgidsen, kunnen de kinderen de naam van de gevonden 
beestjes bepalen. Er bestaan zoekkaarten voor o.a. bodemdieren, waterdieren, vlinders, libellen, hommels, rupsen en nacht-
vlinders. Meer informatie over zoekkaarten en waar je ze kunt bestellen, vind je in de les ‘Wat is het? – Leren determineren’.
• Verdeel de klas in groepjes en laat elk groepje over een of meerdere dieren wat extra informatie opzoeken. Waar woont hun 
dier? Wat eet hun dier? Hoeveel poten heeft het? 
• Met de info die de kinderen over hun dieren hebben opgezocht, kun je proberen om op het bord een voedselweb te tekenen. 
Schrijf de naam van alle gevonden beestjes op het bord. Duid met pijlen aan wie wie of wat eet. Voeg ontbrekende elementen 
(sommige dieren eten planten of dood organisch materiaal) toe op het bord. 
• Pik enkele schakels uit het voedselweb uit en knutsel hier een mobiel van. Een mobiel maak je met takjes, touw en tekenin-
gen of foto’s van de verschillende elementen op stevig papier. Hang bijv. een wolfspin bovenaan; maak aan de wolfspin een 
rups vast (wolfspinnen eten o.a. rupsen); maak aan de rups een blaadje vast (rupsen lusten wel een sappig groen blaadje).
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Nadat je de beestjes uitvoerig hebt bestudeerd laat je ze natuurlijk weer ‘vrij’. Dat doe je het best op de plaats waar je ze 
gevonden hebt.

Een kwartetspel maken
Om de kinderen de verschillende dieren goed te leren kennen, kun je samen met hen een kwartetspel maken. Een kwartetspel 
bestaat uit verschillende reeksen (meestal acht of negen) van telkens vier bij elkaar horende kaarten (= een kwartet). Als on-
derwerp van één kwartet kun je bijv. vlinders nemen. Je hebt dan vier kaarten nodig met als onderwerp ‘vlinders’: bijv. konin-
ginnenpage, dagpauwoog, atalanta en klein koolwitje. Op elk kaartje van een kwartet staat telkens het onderwerp (vlinders), 
de titel van het kaartje (koninginnenpage) met liefst een foto of tekening en de vier titels bij het onderwerp van het kwartet 
(koninginnenpage, atalanta, dagpauwoog en klein koolwitje). 

Je kunt er ook voor kiezen om niet alleen een foto of een tekening op het kaartje te zetten, maar ook wat uitleg. Voor het 
kwartet van de vlinders zou dat kunnen zijn:
• Koninginnenpage: dit is een van de mooiste vlinders van België, met zijn ‘staarten’ aan de achtervleugels.
• Dagpauwoog: deze vlinder heeft duidelijke ‘oogvlekken’ op de vleugels.
• Atalanta: deze vlinder legt zijn eitjes op brandnetels.
• Klein koolwitje: de rupsen van deze vlinder zijn verlekkerd op koolbladeren.

‘Kwartetten’ wordt meestal met drie à vijf spelers gespeeld. Je zult de kaarten dus enkele keren moeten kopiëren om het spel 
met meerdere groepjes tegelijk te kunnen spelen. Let erop dat alle kaartjes ongeveer even groot zijn en ze er aan de achter-
zijde identiek uit zien. De spelregels:
• De deler schudt de kaarten en deelt ze een voor een uit. Het kan gebeuren dat sommige spelers een kaart meer krijgen. 
De spelers houden de kaarten in de hand zodat de rest ze niet kan zien. Soms kan een speler met de kaarten die hij/zij heeft 
gekregen, al een kwartet maken. De speler legt dit kwartet dan voor zich op tafel. 
• De speler die links van de deler zit (= speler 1) mag beginnen. Speler 1 mag van een kwartet waar hij/zij een of meerdere 
kaarten van heeft, een ontbrekende kaart vragen aan een van de andere spelers (naar keuze). Bijvoorbeeld: ‘Mag ik van het 
kwartet vlinders de kaart koninginnenpage?’ Als de andere speler de gevraagde kaart heeft, dan moet hij of zij die afgeven en 
blijft speler 1 aan de beurt. Speler 1 mag dus nog een kaart vragen, en dat aan een speler naar keuze. Zodra een speler de door 
speler 1 gevraagde kaart niet heeft, is de beurt van speler 1 voorbij. 
• De laatste speler waaraan een kaart werd gevraagd, is nu aan de beurt.
• Spelers moeten niet alleen opletten als ze zelf aan de beurt zijn, maar ook als de andere spelers kaarten vragen. Op die ma-
nier kunnen ze achterhalen waar de kaarten zitten die ze nodig hebben.
• Heeft een speler geen kaarten meer, dan ligt hij uit het spel en spelen de andere spelers verder. Als alle spelers hun kaarten 
kwijt zijn, is het spel afgelopen. De speler met de meeste kwartetten heeft gewonnen.

Onderwerpen voor kwartetten
Hier volgen enkele voorbeelden van kwartetten over beestjes. Je kunt de kinderen ook zelf onderwerpen voor een kwartet 
laten bedenken en ze die laten invullen met vier kaartjes. De mogelijkheden zijn eindeloos.
• Kriebelbeestjes: 1. Kruisspin, 2. Oorworm, 3. Mier en 4. Langpootmug
• Insecten van het water: 1. Schaatsenrijder, 2. Geelgerande waterkever, 3. Waterschorpioen en 4. Ruggezwemmer
• Diertjes met een geel-zwart jasje: 1. Honingbij, 2. Gewone wesp, 3. Hommel en 4. Zweefvlieg
• Lieveheersbeestjes: 1. Zevenstippelig lieveheersbeestje, 2. Tweestippelig lieveheersbeestje, 3. Veertienstippelig lieveheers-
beestje en 4. Aziatisch lieveheersbeestje 

Eindtermen 
Wereldoriëntatie
Natuur
1.1. De leerlingen kunnen gericht waarnemen met al hun zintuigen en kunnen waarnemingen op een systematische ma-
nier noteren.
1.4. De leerlingen kennen in hun omgeving een paar biotopen en kunnen enkele veel voorkomende planten en dieren her-
kennen en benoemen.
1.7. De leerlingen kunnen de wet van eten en gegeten worden illustreren aan de hand van een voedselketen.
Brongebruik
7. De leerlingen kunnen op hun niveau verschillende informatiebronnen raadplegen.



Pagina 74

O krinkelende winkelende waterding – Natuur en taal

Inleiding
O krinkelende winkelende waterding … Dit is de beginregel van een gedicht over een op het eerste gezicht klein onbeduidend 
waterdiertje, ‘het schrijverke’. Maar voor Guido Gezelle was dit schrijvertje en zijn snelle schrijden op het wateroppervlak 
een bron van inspiratie voor een van zijn bekendste gedichten. De natuur vormt niet alleen een rijke inspiratiebron voor heel 
wat gedichten, ook in sprookjes, verhalen, spreekwoorden en gezegden komen veel natuurelementen aan bod. Het groen op 
school biedt heel wat mogelijkheden om met taal aan de slag te gaan. De kinderen kunnen hun bewondering voor dingen die 
ze zien en beleven in het groen op school uitdrukken in een gedicht. Ook spelen met spreekwoorden over appels die niet ver 
van de boom vallen en gezichten als oorwormen, kan een leuke bedoening worden.

Het ideale moment
• Duur
- Spreekwoorden: 1 à 2 uur
- Poëzie: 2 à 3 uur
• Seizoen
- mogelijk in alle seizoenen, de winter is minder geschikt

Het benodigde materiaal
• Per groepje een woordenboek

Werkwijze
Spreekwoorden
Ongeveer alles wat je in het groen op school ziet, komt wel ergens terug in een spreekwoord of een gezegde: een gezicht als 
een oorworm trekken, er geen gras over laten groeien, iemand de kastanjes uit het vuur laten halen… Het groen op school 
biedt dus zeker genoeg inspiratie voor een speelse les over spreekwoorden en gezegden.
• Ga voor deze les op een mooie dag met de kinderen naar buiten, zodat ze hun inspiratie echt in het groen kunnen opdoen. 
• Verdeel de klas in groepjes. Vraag aan elk groepje om enkele spreekwoorden en gezegden die ze kennen op te schrijven. Het 
mogen wel alleen spreekwoorden zijn waarin iets van het groen op school voorkomt. Als ze de betekenis kennen, schrijven ze 
die er ook al bij.
• Geef elk groepje een onderwerp dat in het groen op school te vinden is (bijv. boom, appel, gras, oorworm). De kinderen 
schrijven eerst de spreekwoorden over hun onderwerp op die ze al kennen. Daarna zoeken ze spreekwoorden op in een 
woordenboek. Vraag de kinderen om ook de betekenis van de spreekwoorden op te schrijven. Laat ze bovendien zelf enkele 
spreekwoorden verzinnen over hun onderwerp. Bij de achtergrondinformatie vind je een tabel met veel voorkomende groe-
nelementen in de schoolomgeving en bijbehorende spreekwoorden en gezegden.
• Vervolgens beeldt elk groepje enkele spreekwoorden uit en moeten de andere groepjes die raden. Bespreek telkens de bete-
kenis van de spreekwoorden. Voor de zelf verzonnen spreekwoorden kan de klas zoeken naar de mogelijke betekenis.

Poëzie
De indrukken die kinderen opdoen in de natuur zijn een goede inspiratiebron om aan het dichten te slaan. De kinderen den-
ken na over hun eigen gevoelens en indrukken en proberen ze onder woorden te brengen.
• Lees samen met de kinderen een aantal gedichten over de natuur. Bij de achtergrondinformatie vind je enkele gedichten die 
door kinderen zijn geschreven (‘Slakkenhuis’ en ‘Mier’). Bespreek aan de hand van die voorbeelden enkele schrijftips met de 
kinderen. Laat de kinderen uit de voorbeelden het gedicht kiezen dat hen het meeste aanspreekt en laat hen ook uitleggen 
waarom dat zo is. 

Tips bij het schrijven van gedichten
• Een gedicht mag rijmen, maar dat is zeker niet noodzakelijk. Het hoeven trouwens niet altijd opeenvolgende regels te zijn 
die rijmen, er kunnen gerust enkele regels worden overgeslagen (bijv. bij ‘Slakkenhuis’).
• Breek een lange zin in stukjes en zet de stukjes onder elkaar (bijv. bij ‘Mier’). 
• Een gedicht hoeft niet lang te zijn, je kunt ook met enkele woorden en zinnen heel veel zeggen.
• Je hoeft geen moeilijke woorden te gebruiken en ingewikkelde zinnen te maken om ‘poëtisch’ te zijn.
• Geluiden kunnen op een leuke manier op papier worden gezet, zo is bijv. bzzzz, bzzzz een goede imitatie van het zoemen 
van een bij.
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• Om de kinderen een onderwerp te laten zoeken waar ze een gedicht over willen schrijven, ga je het best met hen naar 
buiten. Laat ze inspiratie opdoen door te ruiken, voelen, proeven, kijken en luisteren. Je kunt enkele gedichten voorlezen om 
de juiste sfeer te creëren. Met enkele vragen kun je de kinderen helpen een onderwerp te kiezen: Welk diertje of plantje zou je 
graag eens willen zijn voor een dag? Wat zou je dan willen doen? Misschien zijn de kinderen het sterkst onder de indruk van 
iets wat ze in de schoolomgeving doen, bijv. in de moestuin werken, onder een boom zitten… en willen ze daar over dichten. 
• Laat de kinderen hun onderwerp in het midden van een blad papier zetten en omcirkelen. Hier schrijven ze woorden of zin-
nen rond waaraan hun onderwerp hen doet denken. Sommige kinderen willen misschien een foto of wat informatie opzoeken 
over hun onderwerp.
• Een spelletje dat je kunt spelen: de kinderen lezen hun associaties luidop voor en de klas moet raden wat het onderwerp 
van het gedicht is. Dit kan de kinderen helpen om goede woorden en omschrijvingen te zoeken die ze in hun gedicht kunnen 
gebruiken.
• De kinderen schrijven nu een gedicht over hun onderwerp. Bij sommige kinderen zal dat vlot gaan, andere kinderen zul-
len wat hulp nodig hebben. Help de kinderen door hun woordkeuze te bespreken, wijs ze op overbodige woorden, leg uit dat 
rijmen mag maar zeker niet hoeft… 
• De kinderen lezen per twee hun gedichten aan elkaar voor. Het ene kind leest zijn gedicht voor, het andere kind vertelt dan 
in zijn /haar eigen woorden waar hij of zij denkt dat het gedicht over gaat. Zo wordt al snel duidelijk welke dingen niet duide-
lijk of moeilijk te begrijpen zijn. De kinderen kunnen hun gedicht eventueel nog aanvullen en verfijnen.
• Laat elk kind zijn gedicht voorlezen voor de klas.

Natuurlijk kan dat! Dichten is spelen met woorden. Dat kun je alleen doen, maar ook met een paar vrienden. 

Achtergrondinformatie
Spreekwoorden en gezegden

Onderwerp Spreekwoorden en gezegden

Aardappel Met een hete aardappel in de mond praten

Appel Een appeltje voor de dorst
Een appeltje met iemand te schillen hebben
Iets voor een appel en een ei verkopen
Appels met peren vergelijken
De appel valt niet ver van de boom
Een appelflauwte krijgen

Bij Een bezige bij

Boom Een boom van een kerel
Door de bomen het bos niet zien
Hoge bomen vangen veel wind
De kat uit de boom kijken

Boon Er voor spek en bonen bijzitten
Boontje komt om zijn loontje
Zijn eigen boontjes doppen
Een boontje voor iemand hebben
Een heilig boontje zijn
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Gras Er geen gras over laten groeien
Iemand het gras voor de voeten wegmaaien
Het gras is altijd groener aan de overkant
Hij is nog zo groen als gras

Kastanje Iemand de kastanjes uit het vuur laten halen

Mol Zo blind als een mol

Oorworm Een gezicht als een oorworm

Roos Slapen als een roos
Het is niet altijd rozengeur en maneschijn

Vlinder Vlinders in de buik hebben

Vogel Beter één vogel in de hand dan tien in de lucht
Een vogel voor de kat
De vogel is gevlogen
Iedere vogel zingt zoals hij gebekt is

Poëzie

Slakkenhuis

Ik ken iemand met een huis op zijn rug.
Hij loopt er mee te sjouwen
en is ook niet bepaald vlug.
Hij kruipt door mijn tuin 
en eet de blaadjes op.
Hij is niet groot,
maar ook weer niet klein.
Hij heeft sprieten op zijn kop.
Wie is dat nou,
die zijn huisje draagt
en meestal met gemak.
Ja, ja, geraden heb je het al
het is onze eigen slak.

Door: Ilse Nieuwland. Uit: “Het huis” en “De tuin”, gedichten door kinderen (1999, Wester-Amstel literair) 
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Mier

Voor een mier
is de vijver de Atlantische
oceaan,
voor een mier
is een blaadje een boot,
voor een mier
is een struik een boom,
voor een mier
is een wereldkaart de 
aarde.

Door: Rommert Dirks. Uit: www.skep.nl (Stichting kinderen en poëzie)

Het kleefkruid

Ik ben het aankijken niet waard, 
want ‘mooi zijn’ ligt niet in mijn aard.
Ook ben ik iedereen tot last:
ik hecht me overal aan vast.

Toch trekt mijn vagebond-bestaan
de meeste kinderen wel aan;
want als het om een grapje gaat,
dan weten ze waar het kleefkruid staat.

Door: Cicely Mary Barker. Uit: Ma er zit een dichter in mijn boom (1983, Davindsfonds Leuven)

De wonderbloem

Eerst een knopje op een steel.
Later wordt het groot en geel.
Net een stralend zonnetje,
tot het overal
zilveren pluisjes krijgen zal.
Net een lampionnetje.
Als je dan met één keer blazen
al die pluisjes weg kunt jagen,
word je minstens honderd jaar.
Werkelijk waar,
Probeer het maar!

Door: Frantisek Hrubin. Uit: Ma er zit een dichter in mijn boom (1983, Davindsfonds Leuven)

Kever

Kleine kever
wat ben je vlug.
Ik tel de vlekjes
op je rug.
Je kleine pootjes
kriebelen rond.
Waar zijn je oogjes?
Waar is je mond?

Door: Lie. Uit: Ma er zit een dichter in mijn boom (1983, Davindsfonds Leuven)



Pagina 78

Eindtermen 
Muzische vorming
Drama
3.2. De leerlingen kunnen spelvormen waarnemen en inzien dat de juiste verhouding tussen woord en beweging de expres-
sie kan vergroten.
3.6. De kinderen kunnen een aan de spelsituatie aangepaste en aangename spreektechniek ontwikkelen en verschillende 
verbale en non-verbale spelvormen improviseren.
Beweging
4.4. De kinderen kunnen bewegen op een creatieve manier en daarbij één of meerdere basiselementen van de beweging 
bespelen.
Attitudes
6.4.* De leerlingen kunnen vertrouwen op de eigen expressiemogelijkheden en durven hun creatieve uitingen te tonen.
6.5.* De leerlingen kunnen respect tonen voor uitingen van leeftijdsgenoten, behorend tot eigen en andere culturen.
Nederlands
Spreken
2.6. De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = structureren) het gepaste taalregister hanteren als ze van een behandeld 
onderwerp of een beleefd voorval een verbale/non-verbale interpretatie brengen, die begrepen wordt door leeftijdgenoten.

* Attitudes
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Kruidje-roer-me goed – koken met kruiden

Inleiding
In deze les gaan we aan de slag met kruiden. In de biologie slaat het woord ‘kruid’ op niet-verhoute planten. Maar hier gebrui-
ken we het woord ‘kruid’ voor planten die we in de keuken of als geneesmiddel gebruiken. De nodige achtergrondinformatie 
over kruiden vind je in de ‘Technische handleiding voor een groene school’.
Je kunt kruiden uit de schooltuin gebruiken, maar ook heel wat kruiden groeien spontaan op het schoolterrein of in de om-
geving van de school. Denk maar aan de madeliefjes en paardenbloemen in het grasveld en brandnetels in de wegberm. We 
hebben gekozen voor een breed gamma van eenvoudige, speelse recepten, die zeer geschikt zijn om samen met de kinderen 
klaar te maken.

Het ideale moment
• Duur: afhankelijk van het gekozen recept
• Seizoen: lente en zomer

Het benodigde materiaal
Het benodigde materiaal en de ingrediënten vind je terug bij elk recept.

Werkwijze
Hieronder vind je een opsomming van originele recepten om samen met de kinderen uit te proberen: het zijn eenvoudige re-
cepten, zodat de kinderen zo veel mogelijk zelf kunnen doen. Bij elk recept staat stap voor stap uitgelegd wat er moet gebeu-
ren. Enkele belangrijke opmerkingen voor je van start gaat: verzamel alleen onbespoten planten en pluk zeker geen planten 
op vervuilde plaatsen (langs een drukke weg, naast een veld dat bespoten is, dicht bij een stort). Kinderen moeten ook leren 
dat ze zeker niet mogen eten van planten die ze niet kennen! We verwijzen hiervoor ook naar de bijlage over giftige planten in 
de technische handleiding.

Kruidenthee
Om thee te maken, kun je zowel verse als gedroogde kruiden gebruiken. Van verse kruiden heb je wel een dubbele dosis nodig. 
Een goede kruidenthee maak je zo:
• Gebruik een stenen of glazen theepot, dus beter geen metalen. Spoel de pot even met heet water. 
• Doe de kruiden rechtstreeks in de theepot. In een thee-ei zitten de kruiden te dicht bijeengepakt en dan kan het water er 
niet goed bij. Neem als dosis 1 koffielepel gedroogde kruiden per kop of per 150 ml; bij verse planten neem je het dubbele.
• Giet kokend water over de kruiden. Dek de theepot af en laat 5 à 10 minuten trekken. Giet daarna de thee door een zeefje. 
De thee kan je in een thermos warm houden.

Lindebloesemthee
• Pluk de lindebloesems als ze net open gaan (eind juni, begin juli). Dat lukt nog net op het einde van het schooljaar. Pluk de 
bloesems en het schutblad.
• Je kunt de bloesems eerst drogen op een groot stuk papier of laken in een goed verluchte kamer, maar niet in de zon. Na 
ongeveer veertien dagen – als ze kraken in je hand – zijn de lindebloesems droog.
• Je kunt thee maken met verse of gedroogde bloesems, zoals hierboven beschreven.

Kamillethee
• Er bestaat verwarring rond kamille omdat er als tuinplant twee soorten bestaan: echte kamille (Matricaria recutita of 
Matricaria chamomilla) en roomse kamille (Chamaemelum nobile of Anthemis nobilis). Ze hebben dezelfde geneeskrachtige 
waarde, maar de echte kamille wordt het vaakst gebruikt, omdat hij krachtiger is. Voor thee kun je beide soorten gebruiken. 
• Echte kamille is een eenjarige plant die tot 60 cm hoog wordt. De stengels zijn onbehaard en het bloemhoofdje is hol als je 
het doorsnijdt. Echte kamille bloeit van mei tot september. Roomse kamille is een vaste plant die maar tot 35 cm hoog wordt, 
met behaarde stengels. 
• In het wild komen bij ons drie soorten kamille voor: echte kamille, reukloze kamille en schijfkamille. Je kunt van alledrie 
thee maken, maar vooral echte kamille is sterk aromatisch.
• Van kamille pluk je enkel de bloemetjes. Maak er thee van zoals hierboven beschreven.

De bladeren van munt, salie en citroenmelisse en de bloemen van vlier en lavendel zijn ook erg geschikt om thee van te ma-
ken. 
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Siroop en limonade
Siroop kun je voor van alles gebruiken: om lekkere limonade te maken en om op pannenkoeken te smeren bijv. Het basisre-
cept voor bloemensiroop is als volgt:
• Neem een glazen bokaal en vul die voor ¾ met bloemen. Snijd de bloemen zo fijn mogelijk.
• Snijd een onbespoten citroen in stukken (je kunt de citroen ook eerst schillen) en voeg die bij de bloemen.
• Overgiet alles met koud water, sluit de bokaal af en laat 24 uur trekken op een warme plaats, maar niet in de zon.
• Giet het mengsel door een zeef. Duw met een vork het vocht uit de bloemen.
• Meet de hoeveelheid sap en voeg de helft suiker toe: bij 1 l sap voeg je0,5 kg suiker. Breng het mengsel aan de kook. Als de 
eerste bubbels verschijnen, neem je de pot van het vuur. 
• Giet de hete vloeistof in bokalen of flessen totdat die boordevol zijn. Sluit af met een metalen schroefdeksel. Door de bo-
kalen of flessen omgekeerd te laten afkoelen worden ze hermetisch afgesloten. Daardoor kun je de siroop een jaar bewaren, 
zolang de bokaal niet geopend is geweest. Heb je een fles of bokaal siroop geopend, dan kun je de siroop nog veertien dagen in 
de koelkast bewaren.
• Door aan plat water of bruisend water siroop toe te voegen, krijg je lekkere limonade. Hoe meer siroop, hoe zoeter de limo-
nade. Van 1 bokaal siroop (van ongeveer 1 l) kun je voor een klas van 20 à 25 kinderen limonade maken.

Je kunt siroop maken van de bloemen van de volgende kruiden: madeliefje, paardenbloem, roos (snijd bij rozen eerst het on-
derste, lichter gekleurde deel van de bloemen af), (maarts) viooltje, klein hoefblad, meidoorn, lindebloesems en vlierbloesems 
(je mag de hele bloemschermen gebruiken). Bij citroenmelisse gebruik je de bladeren om siroop te maken.

Betoverende ijsblokjes
Vrolijk drankjes op met ijsblokjes waarin een bloemetje gevangen zit. Ga als volgt te werk:
• Gebruik alleen eetbare bloemen! Het resultaat is het mooist met kleine bloemetjes. Enkele mogelijkheden zijn de bloemen 
van basilicum, bernagie, hondsdraf, kamille, lavendel, madeliefje, meidoorn, munt, roos, salie, tijm, viooltje en vergeet-mij-
nietje.
• Vul de bakjes voor de ijsblokjes voor de helft met water en plaats er per ijsblokje een of meerdere bloemen in.
• Plaats de bakjes voor een nacht in de diepvriezer. Dan vul je de rest van de bakjes met water en zet je ze opnieuw in de diep-
vriezer. Zo komen de bloemen mooi in het midden van de ijsblokjes te zitten.

Soep
Als er op school een moestuin is, dan zul je heel wat groenten hebben waarvan je soep kunt maken. Maar het moet niet altijd 
de traditionele courgette– of pompoensoep zijn. Hier volgen twee recepten voor niet zo alledaagse soepen. 

Soep met Oost-Indische kers
Benodigdheden (voor 12 personen):
• ongeveer 200 blaadjes van de Oost-Indische kers (laat met een klas van 20 kinderen elk kind ongeveer 10 blaadjes plukken)
• 3 preistengels
• 5 takjes groene selder
• 5 wortelen

Ga als volgt te werk:
• Snijd de blaadjes en de groenten fijn.
• Kook de fijngesneden groenten en blaadjes in ongeveer 3 l groentebouillon. Je kunt de soep ook mixen.

Brandnetelsoep
Benodigdheden (voor 4 personen):
• 3 pijpuitjes
• 50 g brandneteltoppen (bovenste 3 à 5 blaadjes)
• 2 grote wortelen
• enkele takjes peterselie
• 1 l groentebouillon

Ga als volgt te werk:
• Trek handschoenen aan om de brandneteltoppen te plukken of trek een plastic zakje over je hand.
• Snijd de pijpuitjes in dunne ringen. Snijd de wortelen in kleine stukjes of rasp ze fijn met een rasp. Snijd de peterselie en de 
brandneteltoppen fijn.
• Fruit de uitjes in een pan en voeg er de wortelen en de peterselie aan toe. Laat even stoven.
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• Voeg de groentebouillon en de brandneteltoppen toe.
• Breng aan de kook en laat nog 10 à 15 minuten zachtjes doorkoken.
• Je kunt de soep ook mixen; veel kinderen eten soep zo liever. 

Zalven
Heel wat kruiden zijn niet alleen lekker, maar hebben ook geneeskrachtige eigenschappen. We hebben hier gekozen voor een 
gemakkelijk te bereiden zalf die de kinderen ook zelf zonder gevaar kunnen gebruiken.

Goudsbloemzalf
Goudsbloemzalf werkt voedend voor een ruwe en droge huid en is dus ideaal als handcrème. De zalf werkt ook verzachtend 
bij kloofjes in de lippen. 
Ga als volgt te werk:
• Gebruik alleen de bloemblaadjes. Kinderen vinden het een leuke bezigheid om bloemen te plukken en de bloemblaadjes eraf 
te trekken. Je hebt 50 à 100 g nodig. Stop de blaadjes in een glazen pot. Goudsbloem bloeit van juni tot en met september.
• Voeg ongeveer ¼ l olijfolie toe. De precieze hoeveelheden zijn niet exact te voorspellen, maar zorg ervoor dat alle blaadjes 
ondergedompeld zijn in de olie.
• Sluit de pot goed af en laat het mengsel gedurende drie weken trekken op een warme plaats. 
• Giet het mengsel door een zeef. Per 4 el van de gezeefde goudsbloemolie voeg je 7 g bijenwas toe in een vuurvast potje. 
• Verwarm dit potje au bain-marie tot alles gesmolten is. 
• Klop de zalf nu op tot ze is afgekoeld. 

Je kunt op dezelfde manier te werk gaan om brandnetelzalf te maken, een probaat middel tegen eczeem. Voor brandnetelzalf 
gebruik je de bladeren van de brandnetels. 
Als je de zalven in mooie potjes stopt, zijn ze een leuk cadeautje voor moederdag.

Azijn en olie
Ook ideaal als moederdagcadeautje: mooie flesjes met zelfgemaakte kruidenazijn of kruidenolie. Een breed gamma van krui-
den komt hiervoor in aanmerking. Er zitten zeker wel enkele kruiden tussen die in jouw schoolomgeving voorkomen.

Olie
De werkwijze om kruidenolie te maken:
• Vul een glazen pot losjes (dus zonder te ‘proppen’) met vers geplukte kruiden.
• Voeg onverwarmde olie toe tot de pot vol is. Gebruik geen olie die van zichzelf al een sterke smaak heeft. Maïs– of zonne-
bloemolie zijn ideaal.
• Sluit de pot af met een linnen lapje en laat twee weken op een zonnige plaats staan. Dagelijks doorroeren.
• Zeef de olie door het lapje en giet in flesjes. Plak een mooi etiket op de flesjes. Je kunt in de flesjes ook een takje van het 
kruid stoppen als decoratie.
• Is de smaak van de olie niet sterk genoeg? Herhaal het hele proces dan nog eens met verse kruiden.

Kruiden die je kunt gebruiken zijn o.a. basilicum, knoflook, dille, venkel, majoraan, lavas, rozemarijn, dragon, tijm, lavendel-
bloemen en bloemblaadjes van goudsbloem en rozen. Je kunt natuurlijk ook verschillende kruiden mengen voor een lekkere 
Provençaalse olie (bijv. tijm, rozemarijn en wat lavendel).

Azijn
De werkwijze om kruidenazijn te maken is vergelijkbaar met die voor olie:
• Kneus de vers geplukte kruiden en vul hiermee een glazen pot.
• Voeg warme, maar niet te hete azijn toe tot de pot vol is. Appelazijn en wijnazijn zijn een goede basis voor kruidenazijn.
• Sluit de pot af met een zuurbestendig deksel en laat twee weken op een zonnige plaats staan. Schud de pot dagelijks.
• Zeef de azijn en giet in flesjes. Plak op de flesjes een mooi etiket. Je kunt in de flesjes ook een takje van het kruid stoppen als 
decoratie.
• Is de smaak van de azijn niet sterk genoeg? Herhaal het hele proces dan nog eens met verse kruiden.
 
Kruiden die in aanmerking komen zijn o.a. basilicum, laurier, kervel, dille, gember, venkel, knoflook, dragon, citroenmelisse, 
marjolein, munt, rozemarijn en tijm. Ook de bloemen van de volgende kruiden zijn geschikt: vlier, lavendel, Oost-Indische 
kers, sleutelbloem, roos, rozemarijn, tijm, viooltjes en bieslook.
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Bakken met kruiden

Citroenmelissecake
Benodigdheden: 175 ml melk, 1 el fijngehakte citroenmelisse, 1 el fijngehakte citroentijm, 225 g zelfrijzende bloem, ¼ tl zout, 
100 g boter, 225 g suiker, 2 eieren, 1 el geraspte citroenschil, 3 el citroensap en 125 g poedersuiker.

Recept
• Beboter een cakevorm van ca. 20 cm lang en verwarm de oven op 165 °Celsius.
• Verhit de melk met de kruiden en laat trekken tot de melk weer is afgekoeld. Zeef de kruiden uit de melk.
• Meng in een kom de bloem met het zout. Roer in een andere kom de boter schuimig met de suiker. Klop tot de massa goed 
luchtig is. Voeg dan een voor een de eieren en de geraspte citroenschil toe. Meng al roerend het bloemmengsel en de kruiden-
melk erbij en roer tot een egale massa.
• Giet het beslag in de cakevorm en bak gedurende ca. 50 minuten. Ga na of de cake gaar is door er een breinaald in te prik-
ken: komt de naald er droog uit, dan is de cake gaar.
• Voor het glazuur meng je 3 eetlepels citroensap met 125 g gezeefde poedersuiker. Giet het glazuur over de cake en laat de 
cake verder afkoelen.

Lavendelkoekjes
Benodigdheden (voor ongeveer 20 koekjes): 115 g zachte boter, 50 g rietsuiker, 175 g bloem, 2 el verse lavendelbloempjes of 1 el 
gedroogde lavendel.

Recept
• Klop de boter en de suiker tot een schuimig mengsel.
• Roer er de bloem en de lavendel door en maak van het mengsel een zachte bal.
• Bedek het deeg en zet het 15 minuten koel weg.
• Verwarm de oven op 200 °Celsius. Rol het deeg uit op een met bloem bestoven oppervlak en druk er met een vormpje koek-
jes uit. Leg ze op de bakplaat en bak ze in ca. 10 minuten goudbruin.
• Laat de koekjes nog 5 minuten hard worden voor je ze met een spatel op een rooster legt om af te koelen.

Meer info over kruiden
De bovenstaande recepten werden verzameld uit de volgende werken: 
• Kruiden en hun geneeskracht. Info uit de kruidencursus van Christine Van den Bossche. 
• Kruiden en bloemen op je bord. Info uit de kruidencursus van Els Pouseele. 
• Gekruid en geroerd. Daniëlle Houbrechts, 2002, uitgeverij Lannoo.

Eindtermen 
Wereldoriëntatie
Natuur
1.4. De leerlingen kennen in hun omgeving een paar biotopen en kunnen veel voorkomende planten en dieren herkennen 
en benoemen.
Technologie
2.13. De leerlingen kunnen een eenvoudige werktekening of handleiding stap voor stap uitvoeren.
2.16.* De leerlingen zijn bereid hygiënisch, nauwkeurig, veilig en zorgzaam te werken.

*Attitudes


