
KINDERTUINEN  (BIJ HUIS EN BIJ SCHOOL) 
TIPS EN TRUCS 
De meeste kinderen vinden het hebben van een kindertuin fantastisch. Vieze handen, een 
drup aan je neus, lekker buiten zijn en wroeten in de grond. En: de allerlekkerste groenten 
en de allermooiste bloemen blijken zomaar in je eigen tuintje te groeien! 
In deze TIPS EN TRUCS lees je er van alles over. 
 
Een samenvatting van de inhoud. 
 
1.OM TE BEGINNEN 
Wat is er zo leuk aan een kindertuin en hoe groot kun je die tuin maken? Is er ruimte in 
de buurt van de school waar je wat mee kunt? Is er een hoek van de gewone grote 
mensentuin die geschikt is om een kindertuin aan te leggen? 
 
2. DE VOORBEREIDINGEN 
Als je een of meer kindertuinen wilt aanleggen waar moet je op letten? Aandacht voor de 
locatie (zon en schaduw, droogte en nattigheid, afrastering, grond en grondbewerking. 
Waar kies je voor en wat is een slimme keuze? Ploegen? Frezen? Spitten? 
 
3. AAN DE SLAG 
In dit hoofdstuk volop handige tips en trucs. Waar moet je op letten en waar moet je 
rekening mee houden bij het maken van plannen en de aanleg van een of meer 
kindertuinen? Lees over paden aanleggen, bemesting en compost maken en natuurlijk 
krijg je wat informatie over gereedschap. Een buitenplek om buitenlessen te geven? Een 
schuur voor opslag? Een buitenkraan om je handen te wassen en voor tijden van droogte? 
 
4. KIEZEN, ZAAIEN EN ETEN 
Als je zelf wilt zaaien is de keuze enorm groot. Wat zou je kunnen kiezen? Alleen 
groenten of ook bloemen voor vlinders en om in een vaas op tafel te zetten? Hoe moet je 
zaaien? Groeien en water geven. Oogsten: daar doe je het tenslotte voor!  
 

LET OP: er is een aparte uitgave waarin aandacht besteed wordt aan 
VRUCHTWISSELING. Vruchtwisseling betekent dat je groenten en bloemen 
niet steeds op dezelfde plek moet zaaien/planten. Ieder jaar schuiven ze een stukje 
op, pas na een aantal jaren groeien ze weer op dezelfde plek. Dankzij 
vruchtwisseling groeien planten beter en hebben ze (meestal) minder last van 
ziekten en plagen. 

 
5. KOMMER EN KWEL 
Zaaien, groeien en oogsten gaat niet altijd vanzelf, maar gelukkig blijft er meestal genoeg 
te oogsten over.  
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1. O M    T E    B E G I N N E N 
 
KINDERTUINEN BIJ SCHOOL (= schooltuinen) 
 
In de meeste grote(re) steden vind je wel schooltuincomplexen. De complexen worden 
meestal klassikaal bezocht. Regelmatig wordt er in het onderkomen een les verzorgd, er 
wordt op de tuin gewerkt en van de tuin geoogst.   
Zulke complexen zijn behoorlijk kostbaar. Er staat een onderkomen, er is begeleiding, 
leerlingen kunnen gebruik maken van allerlei materialen (lesmateriaal en 
gereedschappen, planten en zaden). De afrastering moet onderhouden worden, evenals de 
drainage, de paden, de beplanting … 
 
Hoewel de belangstelling voor moestuinieren en volkstuinen toeneemt staan de 
schooltuincomplexen her en der regelmatig ter discussie, vooral in financieel moeilijke 
tijden.  
Dat is voorspelbaar maar ook onvoorstelbaar.  
Natuurlijk is zo’n schooltuin veel méér dat een stukje grond van  vier tot tien m2 (een 
vierkante meter is 100 x 100 cm). Kinderen zien in het écht hoe groenten, kruiden en 
bloemen groeien, ze zien opeens onkruidjes opduiken: waar komen die vandaan? Ze 

maken kennis met 
bodemdieren zoals 
regenwormen, een 
mol en ander klein 
spul, wroeten met 
hun handen in de 
grond (en krijgen 
vieze handen!), 
zien vlinders en 
horen vogels, 
ruiken allerlei 
nieuwe geuren 
(mest, afgesneden 
groenten, vochtige 
aarde, gemaaid 
gras, bloemen). 
 

Nieuw schooltuincomplex? 
De kans dat bij jou in de stad of in het dorp, op jouw verzoek, door de gemeente een 
nieuw schooltuincomplex wordt gerealiseerd en beheerd is, gezien de kosten, heel erg 
klein. Er blijft maar één conclusie over: als je wilt dan moet je zelf het initiatief nemen 
(en aan de slag gaan). 
 

Misschien is er ruimte bij school, een onderkomen heb je al: het eigen klaslokaal. 
Kennis kan misschien ‘geleverd’ worden door vrijwilligers (volkstuinders?) en de 
zaden zijn de kosten niet.  
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TIPS EN TRUCS 
Deze ‘gebruiksaanwijzing’ met TIPS EN TRUCS helpt je op weg.  
Er wordt vooral aandacht besteed aan het opzetten en inrichten van de tuintjes. Geen 
ingewikkelde ‘toestanden’ maar puur de informatie die je nodig hebt om te kunnen 
beginnen met één of meerdere tuintjes. 
 
KINDERTUINEN BIJ HUIS 
De aanleg van een kindertuin in de tuin bij huis is de moeite waard.  
De kosten van zo’n thuistuin vallen erg mee: de grond is al aanwezig, er is waarschijnlijk 
geen extra afrastering nodig, gereedschap is er wellicht ook (hoewel de aankoop van wat 
kindergereedschap aan te bevelen is: kindergereedschap is voor kinderen veel 
gemakkelijker te hanteren) en uw gieter mogen ze vast óók wel gebruiken. 
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2. D E    V O O R B E R E I D I N G E N 
 
KENNIS 
 
‘Een zaadje in de grond duwen kan iedereen!’ Wanneer je er zo over denkt kun je 
misschien beter niet aan kindertuintjes beginnen, er komt meer bij kijken. Je moet in 
ieder geval (wat) kennis hebben van zaaien en planten (hoe en wanneer). 
Het is leuk om wat af te weten van bodemdiertjes, hoe planten groeien (voeding uit de 
bodem en voeding die via de groene plantendelen gemaakt worden), wanneer je kunt 
oogsten en wat je er dan mee kunt (kijk bijvoorbeeld eens op de site 
www.schooltuinrecepten.nl voor allerlei lekkere recepten!).  

 
 
 
 
 
Maar wat doet die slak op de sla en die 
rupsen op de kool?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Eén meevaller: op de verpakking van de zaden staat allerlei informatie: wanneer en hoe je 
moet zaaien en hoever de planten uit elkaar moeten komen te staan.  
 
 WEETJE 

Óf je kunt zaaien hangt uiteraard ook van het weer af. Als er maart als zaaimaand 
op de verpakking staat en het vriest buiten dat kun je niet zaaien. Later zaaien is 
vaak geen enkel probleem: door de betere groeiomstandigheden kiemen zaden 
gemakkelijker en groeien planten sneller. 

 
 TIP 

Misschien zijn er ouders van leerlingen die kennis van zaken hebben 
(volkstuinders!) en hun kennis in willen zetten of informeer eens bij het bestuur 
van een volkstuincomplex dat in de buurt ligt. 
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LOCATIE 
Aan de locatie van kindertuinen bij school of bij huis worden eisen gesteld. 
Licht 
Groenten, bloemen en kruiden groeien niet overal. Vrijwel alles wat je gaat zaaien of 
planten heeft een lichte plek en een paar uur of meer zon nodig.  
Vocht 
De grond mag, normaal gesproken, niet te droog en niet te nat zijn. Natuurlijk kan er best 
een plas blijven staan na een plensbui maar zo’n plas moet gemakkelijk de grond in 
zakken.  
Rommel 
Grond, waar veel puin en andere rommel in zit is ongeschikt tenzij je alle rommel uit de 
grond haalt.  
Zand en klei 
Puur zand is ongeschikt en alleen met heel veel moeite enigszins bruikbaar te maken 
maar de resultaten zullen vaak dan nóg teleurstellend zijn. Ook mag de grond niet te 
zwaar zijn. Zware grond is moeilijk te bewerken en na twee zonnige zomerdagen is hij 
keihard. De ideale kindertuingrond is rul en goed te bewerken, niet te nat en de grond is 
vruchtbaar (= bevat voedingstoffen).  
 
 
 TIP 

SCHOOL: ligt de locatie voor de aan te leggen kindertuintjes zó dat andere 
klassen er geen hinder van ondervinden als er buiten gewerkt wordt? 

  
GRONDONDERZOEK 
SCHOOL EN THUIS 
Als alles prima groeit in jouw eigen tuin bij huis dan mag je er van uitgaan dat het ook 
het geval is in de kindertuin. Zijn er twijfels over de kwaliteit van de grond bij school? In 
veel tuincentra kun je de grond laten onderzoeken. 
 
AFRASTERING 
THUIS 
Wat de kindertuin bij huis betreft wordt er vanuit gegaan dat de ‘grote’ tuin al afgerasterd 
is. Daarmee wordt diefstal en vandalisme buiten de deur gehouden. 
 
SCHOOL 
Schooltuinen moeten afgerasterd worden om de kans op vernielingen en diefstal zo klein 
mogelijk te maken. Is het complex niet afgerasterd dan kun je er van uitgaan dat er 
weinig tot niets van terecht komt. Je krijgt te maken met vernielzucht en diefstal (van 
oogstbare groenten en bloemen!) en daardoor worden animo en tuinplezier snel minder. 

 
Bij ‘afrasteren’ moet je denken aan een professioneel hekwerk waar niet of 
moeilijk overheen geklommen kan worden (hoogte rond de 180 cm).  
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TIP 
Er bestaan enorme prijsverschillen tussen de diverse leveranciers van 
afrasteringen. Vraag daarom een paar offertes aan. Slim om in het hekwerk een 
flinke poort op te nemen waar materieel en materialen doorheen kunnen. Maak 
die poort op een plek die gemakkelijk bereikbaar is. 

 
GRONDBEWERKING 
THUIS 
Omdat het maar om een kleine oppervlakte gaat kun je de tuin het beste spitten (lichte 
grond in het voorjaar, zware grond in het najaar. Dankzij vocht en vorst vriezen de zware 
klei kluiten stuk en krijg je een mooie, rulle grond). Haal tijdens het spitten alle  
 

 
‘rommel’die je tegenkomt gelijk uit de grond (puin, kapotte stenen potten, wortels van 
grote wortelonkruiden enzovoort). 
  
SCHOOL 
Wie weet is de plek, waar de tuintjes moeten komen, begroeid met onkruid. Als dat 
onkruid er al wat jaren staat zit de grond vol zaden. Bij ‘vol’moet je denken aan 
tienduizenden zaden per m3 ( = 100 x 100 x 100 cm of 1000 liter)! Dat betekent dat er 
vaak geschoffeld of gehakt moet worden om de groenten en bloemen niet te laten 
overwoekeren door het onkruid.  
Voor welke grondbewerking kies je VOOR je gaat beginnen?  
 
 
Frezen 
Vaak wordt de grond gefreesd. Een machine met messen slaat alles kapot en het meeste 
onkruid verdwijnt onder de grond. Na het frezen ziet de grond er prachtig uit maar schijn 
bedriegt. De wortels van wortelonkruiden zoals kweek, paardebloemen, klein hoefblad en 
zevenblad worden in stukjes geslagen en uit vrijwel ieder stukje kan weer een nieuwe 
plant groeien.   
De messen van de frees slaan de dieren, die in de bovenste 10, 15 cm leven, in stukken. 
Aan een worm, die in vijf stukjes gehakt is, heb je niks meer. Door het frezen lijkt de 
grond mooi en los maar de structuur (de samenhang tussen gronddeeltjes) is verdwenen 
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en vaak blijven er plassen achter na een plensbui omdat de messen de grond 
dichtgesmeerd hebben.  
 
Ploegen 
Soms is het mogelijk om de grond te laten ploegen (door een bevriende agrariër?). De 
onkruiden, waarmee de grond begroeid was, komen dan een behoorlijk stuk onder de 
grond te zitten waardoor de kans dat ze alsnog opkomen kleiner is. Wel kunnen 
bovengeploegde zaden gaan kiemen. Het is verstandig om voor het ploegen de begroeiing 
af te maaien/knippen en af te ruimen. 
 
Spitten (met de hand) 
Een hele klus maar spitten (met spa of spitvork) met de hand levert het beste resultaat op 
mits je tijdens het spitten alle ‘oude’plantenresten (wortels, stengels) opruimt. Ook dan 
zit de grond nog vol zaden die kunnen kiemen maar de structuur blijft beter, het 
bodemleven raakt wel van slag maar herstelt zich gemakkelijker. 
 
 TIP 

Er zijn vast wel wat ouders te vinden die een morgen willen komen spitten.  
Verwen ze een beetje met wat lekkers bij de koffie of thee en serveer een kop 
soep na een paar uur werken. Kortom: maak er een klein feestje van! 
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3. AAN DE SLAG 
 
INDELING VAN HET TERREIN  
 
THUIS 
Over de indeling van een kindertuintje bij huis valt niet veel te vertellen. De ruimte - 
behoefte is beperkt (maximaal 10 m2 per kind), de tuin is gemakkelijk te realiseren als je 
een stukje tuin ‘over’ hebt. 
 
SCHOOL 
Wanneer je een school - kindertuincomplex gaat opzetten en inrichten is het goed om aan 
de volgende zaken te denken: 

- de handigste ’tuingroep’ is groep zes. Na de zomervakantie maken ze, als groep 
zeven, het seizoen af; 

- verharde paden om de tuinen bereikbaar te maken; 
- paden van aangetrapte aarde tussen en op de tuintjes: na het seizoen wordt de 

grond weer bewerkt, die bewerking kan gemakkelijker uitgevoerd worden als niet 
overal tegelpaadjes liggen. Een losse plank als pad kan ook; 

- maak de tuintjes maximaal 7 - 10 m2 groot. De grootte is afhankelijk van de 
grootte van het terrein en het aantal kinderen dat je er wilt laten tuinieren. Stel dat 
het 300 m2 groot is dan moet je, grofweg, rekening houden met 1/3 deel (100 m2) 
dat nodig is voor paden, lesplek, schuurtje, composthopen en dergelijke en 2/3 
deel (200 m2) kun je gebruiken voor de tuinen. Telt de klas 30 leerlingen dan 
krijgen die een tuintje van iets minder dan 7 m2 (30 x 7 = 210 m2) 

- maak tuinbedden van ongeveer 65 - 80 cm breed zodat kinderen er wijdbeens 
overheen kunnen staan (gemakkelijk bij het zaaien, planten en de 
grondbewerking); 

- misschien is er een schuurtje nodig voor het gereedschap, oude potjes, de 
kruiwagen en dat soort zaken; 

- voor een buiten - tuinles is een verharde ruimte nodig (reken 2 m2/kind), 
misschien kan het ook op het schoolplein. De ‘banken’ zouden kunnen bestaan uit 
dikke boomstammen (via de gemeente?); 

- voor het afval heb je een compostplek nodig van een paar m2. Wil je dat niet of 
heb je er geen plek voor, dan kun je het groenafval kwijt in een groencontainer of 
iets dergelijks. 
 
TIP 

       Bij de gemeente is het vaak mogelijk om een tweede en/of een grotere     
       groencontainer aan te vragen. 
 
- een buitenkraan of zwengelpomp is handig bij het water geven en handen wassen; 
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- naast de tuintjes is er misschien een algemeen stuk tuin beschikbaar voor wat 

vruchtboompjes en –struiken (rode, witte - en zwarte bes, een doornloze braam, 
wat frambozen). Let er bij de aankoop van appels, peren en pruimen op dat de 
rassen elkaar kunnen bestuiven. Vooral appels hebben een andere appel als 
bestuiver nodig, sommige peren en pruimen zijn zelfbestuivend.  

 
TIP 
Vaak vind je op de plantenlabel daarover informatie. Het ene ras is vroeg, het 
andere middelvroeg of laat: zo kun je de oogst spreiden. 

 
Plattegrond en indeling 
Zet al je behoeften op papier en verwerk ze in een plattegrond/ontwerp. 
Maak een paar afdrukken waarop gekliederd en gekladderd kan worden. Op zo’n afdruk 
kun je ook aangeven wat waar komt. Lees ook het verhaal over vruchtwisseling! 
 
PADEN 
HUIS 
Voor één of twee kindertuinen bij huis kun je paden van oude tegels maken. 
 
SCHOOL 
Het is slim om de hoofdpaden te verharden. Daarvoor kun je oude, gebruikte 40 x 60 
tegels gebruiken. Door ze op zijn kop te leggen wordt het geen rommeltje van allerlei 
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verschillende soorten grindtegels (de onderkanten zijn allemaal grijs). Een hoofdpad, van 
waar af de tuinen ontsloten worden, zou twee tot drie tegels breed kunnen zijn. Doe het 
simpel: hark de ondergrond los en maak hem vlak, leg dan de tegels en sla ze recht en 
vast met een stratenmakerhamer (moker met rubberdop) of een zware rubberhamer. Beter 
is een pad met onder de tegels een zandbed van zo’n 10 centimeter. Gebruik een waterpas 
om de paden vlak te leggen. 
 
 WEETJE 

Grote tegels liggen stabieler dan kleine (bijvoorbeeld 30 x 30 tegels). Een pad dat 
gemaakt is met grote tegels heeft minder kieren waar onkruid in en doorheen kan 
groeien.  

 
 TIP 

Leg de tegels op of in ieder geval een stukje boven de grond zodat regen de tegels 
weer schoon kan spoelen.  

 
De paden op en tussen de tuintjes kunnen uit aangetrapte grond bestaan. Nadeel van deze 
paden is dat ze soms glad worden en dat er plassen in blijven staan. 
  
BEMESTING 
Over grondonderzoek in een tuincentrum heb je hiervoor al wat kunnen lezen. Liggen de 
tuinen op normale, niet te zanderige, niet te zware grond dan kun je toe met een 
bemesting van gedroogde koemestkorrels. De hoeveelheden per m2 staan op de 
verpakking. 
 WEETJE 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen organische mest (afkomstig van planten 
en/of dieren) en anorganische bemest of kunstmest (wordt gemaakt in de fabriek). 
De voeding uit de organische mest komt langzaam vrij, de organische stof 
(gedeeltelijk verteerde resten) die in de mest zit, houdt vocht vast, maakt de grond 
losser en is voeding voor het bodemleven (o.a. bacteriën, grotere en piepkleine 
dieren, schimmeltjes). Bodemleven breekt plantenafval af. De voeding waaruit dat 
afval opgebouwd is, komt zo weer beschikbaar voor de planten. 
  
Een gezond bodemleven is weer goed voor de groei en de gezondheid van de 
planten. Kunstmest voedt alleen de plant en doet verder niets. 

 
 TIP 

Gedroogde koemestkorrels worden verkocht in afsluitbare emmers en in zakken. 
Mits droog opgeslagen (emmer en zak goed afsluiten!) kun je ze langdurig 
bewaren. Ook (zelfgemaakte) compost is goed bruikbaar: er zit veel organische 
stof in, maar niet zoveel voeding. 

 
COMPOST MAKEN 
Van en uit een tuin komt veel plantaardig afval.  
Je kunt daar prima compost van maken.  
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Plek 
Maak of zet de compostbakken (maak er 
twee) op een beschaduwde plek zodat de 
hoop niet uitdroogt in de felle zon: droog 
materiaal wordt niet omgezet/afgebroken, 
voor de omzetting is vocht nodig. Al het 
plantmateriaal kan op de composthoop, 
maar geen wortels van wortelonkruiden 
zoals brandnetel, paardebloem, kweek en 
dergelijke. Doe die in de groencontainer.  
 
Opbouw 
Breng tussen iedere laag plantenmateriaal 
(15 – 20 cm dik) een laagje grond of 
paardenmest aan (5 cm dik). Maak de hoop 
maximaal een meter hoog. 
 
Tip 
Takken, harde stronken (koolsoorten!) 
verteren moeilijk, houd die apart, maak ze 
klein of voer ze af. 
 
 

Compostzeef 
Niet al het materiaal verteert even snel, maar na ongeveer een jaar is het meeste verteerd 
en kun je de compost gebruiken. Goede compost is rul en ruikt naar bosgrond. 
Zeef de onverteerde en halfverteerde stukken uit de compost met behulp van een 
compostzeef. Hiervoor heb je vier balkjes van 4 x 4 cm of dikker nodig, ze zijn  
ongeveer 100 cm lang. Maak van de balken een vierkant (lange schroeven gebruiken!) en 
timmer en een stukje kippengaas onder tegen aan met krammen. Schroef over het 
kippengaas vier latten van 2 x 4 cm (de schroeven komen in de balkjes) zodat het gaas 
niet meet losschiet. 
Maak (met behulp van schroeven!) om het vierkant een opstaande rand van zeg tien 
centimeter hoog (inclusief de balk heb je dus een plank van 14 cm breed nodig, de meeste 
tuinplanken zijn zo breed). Leg de zeef op een kruiwagen en doe er twee scheppen 
compost in. Door te schudden vallen de kleine compostdeeltjes door het gaas, de grote 
stukken blijven er bovenop liggen en vormen de onderlaag voor een nieuwe 
composthoop.  
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Compostbakken 
De eenvoudigste compostbak maak je van een paar pallets (vaak gratis bij de bouwmarkt, 
bestratings- en hoveniersbedrijf). Je hebt er in ieder geval vijf nodig: twee stuks vormen 
de achterkant, twee de zijkanten en de laatste komt in het midden te staan zodat je twee 
compostplekken hebt. Bevestig de pallets aan paaltjes (oude boompalen van de 
gemeente?). Zet alles in de waterbeits, dat staat leuker en het hout gaat iets langer mee. 
  
GEREEDSCHAP 
Gereedschap is te koop in alle soorten en maten.  

 
 
 
 
TIP 
De tuintjes zijn vaak zo klein en staan zo vol dat je er nauwelijks in kunt harken 
en schoffelen. Je hebt dan meer aan kleine spullen zoals een plantschopje, een 
kleine drietand om de grond een beetje los te maken voor je gaat zaaien en een 
schrepel. Een schrepel is een klein schoffeltje met een korte steel. Je kunt er heel 
gemakkelijk mee werken tussen planten, ook in een vol begroeid tuintje. 
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4. K I E Z E N,    Z A A I E N   E N    E T E N 
 
De paden zijn aangelegd, de tuinen zijn onkruidvrij en er kan gezaaid en geplant worden. 
Maar wat ga je zaaien en planten? 
 
ZADEN KIEZEN 
Er zijn volop bedrijven (zaadfirma’s) die zaden verkopen, 
gaat het je om een enkel plantje dan kun je die misschien 
beter halen in een tuincentrum (in een zakje zit vaak zaad 
voor tientallen tot honderden plantjes, maar wat moet je 
met 25 kroppen sla?  
 
 TIP 

Houd er rekening mee dat de kindertuinen bij school zes tot acht weken niet 
‘gebruikt’worden in de zomervakantie. Voor de tuintjes bij huis is die periode 
meestal (veel) korter. Zaai dus bij school geen soorten die je tijdens de 
zomervakantie moet oogsten. 

 
BIOLOGISCH OF NIET? 
Biologische zaden worden gekweekt zonder gebruik te maken van chemische 
bestrijdingsmiddelen en kunstmest.  

 
 
 
Wat kun je kiezen? 

- sterrenkers (kun je zaaien in de 
vorm van een gezichtje of de 
letters van je naam. Groeit snel 
en is al oogstbaar na een paar 
weken; 

- radijsjes (rood, rood en wit en 
in de vorm van lange, witte 
ijspegels). De smaak is pittig en 
soms scherp; 

- worteltjes (zomer- en 
winterwortelen, kunnen langer 
in de grond blijven staan, dus 
ook tijdens de vakantie). Kies 
ook eens voor de grappige, 
ronde Parijse worteltjes;  

- rucola (kiemt snel en is na een 
paar weken al oogstbaar); 
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- sla en andijvie (groeien snel, als ze oogstbaar 

zijn moeten ze geoogst worden, anders schieten 
ze door). Eventueel kun je een paar planten 
poten vlak voor de vakantie; 

 
 
 
 
 
 

 
- rode bieten, kunnen langer in de grond blijven staan en kunnen op die 

manier de vakantieperiode overbruggen. Kies ook eens voor de 
Chioggiabiet met lichte en donkere ringen in de biet; 

 
 
 
 
 

- een rijtje snijbiet in verschillende kleuren (regenboogmengsel, kan heel lang van 
geoogst worden als je het hart van de plant maar laat staan. Uit het hart groeien 
dan weer nieuwe bladeren); 

 
 
 
 
 
 
 

- bonen (stam = laag en stok = hoog. 
Zaaien na half mei omdat bonen veel 
warmte nodig hebben. Bonen die je 
half juni zaait kun je na de vakantie 
oogsten.  
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Kies ook eens voor gele boterbonen of paarse 
bonen (de gele bonen blijven geel tijdens het 
koken, de paarse worden groen: het zijn dus 
echte toverbonen!);   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-    een bloemenmengsel voor de snij; 
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- een bloemenmengsel voor vlinders en andere insecten; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- een paar hoge zonnebloemen (hebben 
een stevige steun, veel vocht en 
voeding nodig. De groei is zo sterk 
dat je bijna iedere dag kunt meten 
hoeveel de zonnebloem nu weer 
gegroeid is. 
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- twee of drie pootaardappels; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- plantuitjes en – sjalotjes: je plant ze klein en oogst ze groot. 

 
 
 
 
En als er plek over is op het complex: 
 

- sierkalebassen 
 (er zijn tientallen soorten!);  

- pompoenen voor het lekker. De 
reuzenpompoen kan tientallen kilo’s 
zwaar worden (de pompoen van de 
wereldkampioen uit de USA woog 
700 kg!); 
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- courgettes (geel of groen, langwerpig of rond);  
- een of meer buitenkomkommers. 

 

 
- WEETJE 
Buiten tomaten kweken is vaak geen succes. Tegen de tijd dat ze oogstbaar zijn 
worden ze bruin, hard en oneetbaar door de aardappelziekte. Alleen als het blad droog 
blijft gedurende het groeiseizoen (bijvoorbeeld in een kas) dan heb je geen last van 
deze schimmelziekte (de schimmelsporen kunnen niet kiemen zonder vocht) 

 
NAAMBORDJES 
Het is leuk om bij het tuintje op een bordje de naam van de trotse eigenaar te vermelden. 
Misschien een tekening met naam, sealen in plastic en aan een paaltje bevestigen? Zet 
ook bij de zaaisels de naam van wat je gezaaid hebt. Je kunt daarvoor etiketten kopen die 
je kunt beschrijven met niet - uitwasbare inkt, je kunt ook ‘etiketten’ knippen uit 
gebruikte koffiebekertjes of zoiets. 
 
 TIP 

Wanneer je de lege zaadverpakking gebruikt op de tuin om aan te geven waar wat 
staat moet je er rekening mee houden dat die zakjes opgegeten kunnen worden 
door slakken. Regen zorgt ervoor dat naam en afbeelding vies worden en 
verdwijnen. Je kunt ook op papier zetten wat je waar gezaaid hebt.   

 
LET OP 
Zaai de bloemen en groenten ieder jaar op een andere plek. Pas na vier jaar mag je 
ze weer op dezelfde plek zaaien. Vruchtwisseling noem je dat. Door de 
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vruchtwisseling hebben planten minder last van ziekten en groeien ze beter. (Lees 
ook het verhaal over vruchtwisseling).  

 
ZAAIEN 
De grond moet fijngemaakt en vlak zijn zonder onkruidjes. De grond mag niet te droog 
zijn. Fijne zaden, zoals die van worteltjes, kun je het beste mengen met wat droog zand. 
Op die manier zie je ook wáár je gezaaid hebt. Ook zaai je zo dunner: de plantjes komen 
minder dicht op elkaar te staan. 
 
 TIP 

Zaai op rijtjes en zet aan het begin en eind van het rijtje een stokje en een etiket 
zodat je weet wat wáár staat. 

 
 WEETJE 

Niet alle zaden kiemen even snel, sommige (rucola, radijs, sterrenkers) na een 
paar dagen, andere soorten na een paar weken. 

 
Buiten en binnen zaaien 
Op sommige verpakkingen staat dat je de zaden kunt voorzaaien. Je doet dat binnenshuis 
of in de klas. Begin er niet te vroeg mee (start half april of een weekje eerder). Zet de 
potten met zaden, en later de planten, licht maar niet te warm, anders groeien ze, zeker als 
ze ook vochtig gehouden worden, veel te hoog en te slap uit. In de 2e week van mei ga je 
ze afharden: overdag staan de planten buiten, ’s nachts binnen. Zo wennen ze aan de 

lagere buitentemperatuur. Na half mei is de 
meeste nachtvorst wel voorbij. Gaat het toch 
nog vriezen tijdens wolkeloze avonden met 
maximale warmte - uitstraling? Leg dan wat 
over de jonge planten ter bescherming. 
 
GROEIEN 
Iedere plant heeft een bepaalde groeiperiode 
nodig. Dat is de tijd tussen zaaien/planten en 
oogsten. Bij rucola is dat maar een week of 
wat, sla en andijvie groeien iets langer door 
en andere groenten zoals koolsoorten nog 
weer langer. Voor de kieming van zaden zijn 
vocht en warmte nodig. Planten halen 
voeding uit de bodem en maken die zelf in 
hun groene bladeren.  
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Tijdens de groei houd je de tuin onkruidvrij. Het beste kun je grotere onkruiden 
uittrekken en kleintjes omschoffelen met je schrepel, hak of schoffel. Onkruiden nemen 
vocht en voeding weg en geven soms, als ze groter zijn, schaduw waardoor je bloemen en 
groenten slechter groeien. 
 
WEETJE 
 Waar komen onkruiden vandaan?  

Sommige zaden worden meegenomen door de wind (pluis van de paardebloem, 
distel en het klein hoefblad). Andere zaden blijven hangen in de vacht van dieren 
(ook honden en katten), die ’s nachts jouw tuin bezoeken om daar die zaden weer 
kwijt te raken als ze hun vacht poetsen. En wie weet zitten er zaden in de modder 
onder je laarzen of schoenen. Vogels eten vruchten en poepen de zaden weer uit.  

 
Soms groeit daar een nieuwe plant uit. Verder zitten er zaden in de kluiten van 
planten die je van een andere krijgt. Ook zitten er in de grond nog zaden die ooit 
achtergelaten zijn door te laat geschoffeld onkruid dat gebloeid en zaad gedragen 
heeft. 

 
WATERGEVEN 
Planten, die vocht te kort komen, hangen slap. Je moet ze begieten: water geven met 
behulp van een gieter. De wortels nemen het vocht op en de bladeren worden weer stevig.  
Gebruik geen ijskoud water uit de kraan, maar water met de temperatuur van buiten. Dat 
kan heel simpel: zet de gevulde gieter in de zon. Zo heb je nooit koud water! 
Maak het zaaibedje vochtig voor je gaat zaaien. Gebruik een broes op de gieter zodat de 
waterstraal niet te hard is. 
  
OOGSTEN 
Recepten 
Veel ouders zijn gewend om kant en klare, schoongemaakte en gesneden groenten te 

kopen.  
 
En nu komen kleine Roos en Sam met een krop sla thuis waar ook nog en slakje en een 
paar luisjes opzitten. 
Wat moet je ermee? 
 
In het algemeen kun je stellen dat de groenten, ook al zijn ze niet bespoten, goed  
gewassen moeten worden. Haal kroppen uit elkaar, was/schrap de wortels en schil de 
bietjes na het koken. 
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 TIP 

Verzamel wat eenvoudige recepten waarin de groenten van de kindertuin 
verwerkt worden (www.schooltuinrecepten.nl). Geeft de groente, met een 
wasadvies en twee recepten, mee naar huis. Maak duidelijk dat een slakje niet 
vies is, het betekent vooral dat er geen gif of andere rommel op de groente zit. 
 
NOG EEN TIP 
Organiseer een oogstfeest met hapjes of een simpel maaltijdbuffet, gemaakt en 
samengesteld met producten uit de kindertuin. Zelf doen (door de kinderen met 
wat hulp op de achtergrond is natuurlijk helemaal top). 
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5. K O M M E R    E N    K W E L 
 
Al je het zo leest gaat het allemaal vanzelf. 
Helaas, was dat maar zo. 
Er zijn omstandigheden, die je vaak zelf niet in de hand hebt, maar die behoorlijk roet in 
het eten kunnen gooien: 

- te warm of te koud voorjaar,  
- een plotselinge hagelbui, 
- te nat of te droog tijdens het groeiseizoen, 
- vogels, slakken, rupsen, luizen en andere mee-eters die dat verse spul ook lekker 

vinden, 
- een mol die je net gezaaide plantjes opwipt door het graven van ondiepe gangen 
- geen onderhoud tijdens de zomervakantie waardoor de boel overwoekerd raakt. 

 
TIP 
Wat het laatst punt betreft: misschien zijn er wat ouders die de tuin kunnen 
onderhouden tijdens de zomerperiode. 

 
 
 

6. T E N S L O T T E 
 
En, weet je er nu alles van? 
Nou nee, dat niet. 
Maar je kunt wel beginnen met een of meer tuintjes en je haalt er ook nog wat vanaf als 
oogst! 
Al doende leert men! 
En zo is het maar net. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit is een uitgave van het Bultparkcomité in samenwerking met gemeente Lelystad. 
Met dank aan: Cor Hotting, Jos Pauws en Pieter Wielinga 
Tekst en illustraties: Peter Kouwenhoven – Bellefleur Produkties Lelystad. 
 
Uitgifte: Lelystad, maart 2014. 

Kindertuinen (bij huis en bij school)  Blad 22 


	KINDERTUINEN  (BIJ HUIS EN BIJ SCHOOL)
	TIPS EN TRUCS
	Een samenvatting van de inhoud.
	KINDERTUINEN BIJ SCHOOL (= schooltuinen)
	Nieuw schooltuincomplex?
	TIPS EN TRUCS
	KINDERTUINEN BIJ HUIS
	KENNIS
	Maar wat doet die slak op de sla en die rupsen op de kool?
	WEETJE
	TIP
	LOCATIE
	TIP
	GRONDONDERZOEK
	SCHOOL EN THUIS
	AFRASTERING
	THUIS
	SCHOOL
	TIP
	GRONDBEWERKING
	THUIS
	SCHOOL
	Frezen
	Ploegen
	TIP
	INDELING VAN HET TERREIN
	THUIS
	SCHOOL
	TIP
	TIP
	Plattegrond en indeling
	PADEN
	HUIS
	SCHOOL
	WEETJE
	TIP
	BEMESTING
	WEETJE
	TIP
	COMPOST MAKEN
	Plek
	Opbouw
	Tip
	Compostzeef
	Compostbakken
	GEREEDSCHAP
	Gereedschap is te koop in alle soorten en maten.
	TIP
	ZADEN KIEZEN
	TIP
	Wat kun je kiezen?
	NAAMBORDJES
	TIP
	LET OP
	ZAAIEN
	TIP
	WEETJE
	Buiten en binnen zaaien
	WEETJE
	Waar komen onkruiden vandaan?
	WATERGEVEN
	OOGSTEN
	Recepten
	TIP
	NOG EEN TIP
	TIP
	Met dank aan: Cor Hotting, Jos Pauws en Pieter Wielinga

