
 

 

Tuinbrief nummer 5, 13 april 2021 

 

Dag Elvire, Carice, Ilias, Anas, Ymke, Kyra, Faye, Mohamed Rida, Youssef, Abigel, Wende en 

Maes, 

 

Kennismaking 

Vandaag is er kennis gemaakt met Verena (Verena Willemse: http://wunderle.nl/). 

 

Wat komt er al naar boven in de bakken? 

Samen met Verena en Marjo zijn de bakken bekeken. Nadat vorige week al wat topjes van 

uien, aardappelen en erwtjes te zien waren, was er in sommige bakken nu ook al voorzichtig 

een tuinboon te ontwaren en piepkleine blaadjes van bietjes en radijsjes. 

 

Wat gebeurt er onder de grond? 

Verena heeft twee opdrachten om te kunnen zien wat er onder de grond met zaadjes, in dit 

geval een ui en een boon, gebeurt.   

 

Ui: zet een ui met zijn onderkant (wortelkant) in een potje met water zodat alleen de 

onderkant in het water staat. Laat een week staan, haal de ui eruit en snijd hem doormidden. 

Zie je al een nieuwe uienplant ontstaan? Je kunt ook een ui in het water laten staan en verder 

laten uitgroeien. 

 

Boon: doe wat wc-papier in een potje. Giet er wat water bij (let op: het wc-papier moet 

vochtig zijn maar er mag geen plas water onderin het potje staan). Stop de boon erbij. Plak 

een sticker op de zijkant met je naam. Zet de boon (zonder deksel!) op een fijn plekje waar 

het warm is. Zorg dat het wc-papier wat vochtig blijft. 

 

      
ui                 opdracht                                       bonen                                    kringloop    

 

Zaden van bomen 

 

Esdoorn: door de gevleugelde zaden van de esdoorn omhoog te gooien kun je zien hoe ze 

als een helikoptertje naar beneden dwarrelen. Soms, als de propellerachtige vleugels de 

thermiek vangen, blijven ze extra lang in de lucht. Het gaat hierbij om het voortbestaan van 

de soort. Door de zaden te voorzien van een grote vleugel zorgt de esdoorn ervoor dat de 

zaden ver weg kunnen vliegen en ver van zijn eigen wortels neerkomen om zich te 

ontwikkelen tot een nieuwe boom. Als de zaden onder de grote moederboom vallen krijgen 

de zaden weinig water, zonlicht en ruimte om zelf te groeien. 

Ieder maakt vervolgens een eigen helikopterzaadje. Eerst worden zij versierd met allerlei 

verschillende structuren. En daarna natuurlijk uitproberen hoe ver de wind ze meeneemt. 

 

http://wunderle.nl/


 

 

Eik: heeft juist erg lekkere eikels die onder andere de eekhoorn meeneemt naar een 

verstopplek om te bewaren en later op te eten. Als de eekhoorn de eikel vergeet kan hij 

uitgroeien tot een jong boompje.  

Zoals werd opgemerkt: de eekhoorn is eigenlijk een tuinder! 

 

   
esdoornzaad                                                                                                     eikels/eikenboom 

 

Voorzaaien    

 

Tomaten (nog een keer) 

a. Vul het bakje met aarde en maak de aarde nat 

b. Leg 3 tomatenzaadjes in elk bakje (later dun je uit/laat je de sterkste staan) 

c. Druk de zaadjes iets aan (1/2 vingerkootje) 

d. Strooi nog een beetje aarde over de zaadjes 

Zet het gehele het zaadbakje in/op een schaaltje om het gemakkelijk te kunnen verplaatsen. 

Eventueel kun je het bakje afdekken met plastic folie of bakje, dan droogt het niet zo snel uit. 

Als de zaadjes uitkomen kun je de sterkste laten staan (of de plantjes verpotten naar ieder 

een eigen potje). De steel mag dan best diep gepoot zodat alleen de blaadjes nog boven de 

aarde uitsteken. 

 

Courgette 

a. Vul het potje met aarde.  

b. Bevochtig en druk de aarde iets aan. 

c. Druk het courgettezaadje (een vingerkootje diep) in de aarde. 

d. Zet de courgette op een warme plek. 

e. Zorg dat de aarde vochtig blijft. 

De zaden hebben geen licht nodig. Na de opkomst van de eerste blaadjes zet je de zaailing 

op een licht en zonnig plekje maar niet direct in de felle zon. Tegen half mei, rond ijsheiligen, 

kun je de courgetteplantjes gaan afharden. Dat betekent dat je ze een paar dagen steeds iets 

langer buiten zet: eerst een paar uurtjes, dan steeds wat langer. Zo kunnen ze wennen aan de 

omstandigheden in de buitenlucht. In de avond en nacht haal je ze weer naar binnen. Als dat 

goed gaat, laat je ze ook ’s nachts buiten staan. En dan kunnen ze de grond in!  

Let op: een volgroeide courgette-plant heeft best veel ruimte nodig. 

 

               
  opkomende tomatenzaadjes                        Cherrytomaten      Courgetteplant 

 



 

 

Logboek 

 

Jullie hebben vandaag weer zoveel gedaan dat het misschien leuk is om jullie ervaringen van 

vandaag in jullie logboek te noteren/tekenen.  

En misschien meet je wel hoever je ‘helikopter’ vliegt. Of je meet de hoogte van je 

opkomende tomatenzaadjes? 

 

 

Tot volgende week! Wie weet gaat Verena dan insectenhotels met jullie maken! 

 

Hartelijke groet, Marjo, Verena en Hester 

 

 

    


