
GOED GEBOERD. EEN (GROENTEN)TUIN ROND JE KAMP. 

KLEEDJE/AANBRENG 

Een grappige opa heeft een stukje van het speelplein gekregen om er een volkstuintje te maken. 

MATERIAAL                                  Voor een uitgebreid gamma aan speelmateriaal: bezoek www.materiaalmagazijn.be  
Zaadjes, zaadmatjes, schopjes, gieters, watte, kartonnen (schoen)dozen, aardappels. 

SPEELIMPULSEN           

Waterkers: Waterkers is lekker en je kan er grappige dingen mee doen. Koop het zaad in de tuinhandel of bij 

je groenteboer. Beleg de bodem van een schoendoos met watten en strooi het zaad hierop uit. Door zorgvuldig 

te begieten met water is de waterkers op een paar dagen volgroeid. Je kan ook een 'mal' maken: een stuk 

karton waarin een figuur of jouw naam is uitgesneden. Leg dat over de waterkers. Deze zal alleen door de 

opening in het karton groeien! 

 

Een aardappeldoolhof: Neem een aardappel die reeds 'schiet'. Leg hem in een schoendoos waarin aan het 

andere uiteinde een gaatje is gemaakt. De wortel zal naar het licht toegroeien. Zelfs als je in de doos een 

doolhof uitzet zal de wortel in alle bochten naar het licht toegroeien. 

 

Zomergroeiers: Een aantal bloemen- en plantensoorten hebben de eigenschap heel snel te groeien, en dan nog 

wel precies in het seizoen dat voor ons het belangrijkste is: de zomer. Bijvoorbeeld 

 

  dezonnebloem (goed ondersteunen met een stokje of langs een draad zaaien) 

 

  eenpompoenplantje (veel water geven en je krijgt kanjers van pompoenen) 

 

  courgettes(onder de veelvuldige bladeren groeien vreemde groene vruchten) 

 

  rabarber(de enorme bladeren hebben lekkere stengels). 

Vergeet geen vogelverschrikker te maken! 

 

Zaadmatjes: Ze worden in tuincentra en in grootwarenhuizen verkocht.Het zijn kleine rechthoekige matjes, 16 

op 8 centimeter waarin het zaad van verschillende bloemen wordt samengehouden. Leg de matjes 

eenvoudigweg in de aarde te leggen en bedek met wat aarde. Gewoon begieten en de bloemen groeien. 

 

BEGELEIDERSTIPS  

 

Kies een rustig plekje met veel zon. Door samen met kinderen te zaaien/planten en te verzorgen krijg je hun 

betrokkenheid. In de handel vind je een aantal boeken over tuinieren met kinderen. Vooral het boek 'de 

Familiemoestuin' van Modeste Herwig is een aanrader (Uitgeverij Kosmos Z&K). 

Dit maf speelidee is afkomstig van www.speelidee.be 

http://www.materiaalmagazijn.be/
http://www.speelidee.be/

