
Zaaien voor je eigen pluktuin
We gaan buiten naar binnen halen. Doe je mee? 
Met het doe-het-zelf pakket wat je op de tuin van R’Munt hebt opgehaald maak 
je jouw eigen pluktuintje, binnen voor het raam. Hoe leuk is dat, om je eigen 
groenten, kruiden en bloemen te zien opgroeien vanuit een zaadje. 
De kiemplanten kun je vervolgens uitplanten in de tuin van je (groot)ouders, op je 
balkon of in je voortuin. Natuurlijk mag je jouw plantjes ook komen uitplanten in 
de stadstuinen van Rotterdamse Munt.   

Aan de slag
1. Spaar 6 lege wc rolletjes of 2 keukenrollen. 
2. Zoek 2 plastic (diepvries) bakjes, een ovenschaal of een dienblad waar 12 
zaaipotjes op passen, of 2 keer 6 zaaipotjes.
3. Kijk naar het instructiefilmpje op 

https://rotterdamsemunt.nl/ smaakgroeitvoorkids/ 
4. Knip en vouw de wc rolletjes tot zaaipotjes zoals in het filmpje wordt 
voorgedaan, totaal 12 stuks.
5. Vul ze met potgrond. 
6. Zet ze in de bakjes, in de ovenschaal of op het dienblad 
7. Sorteer de zaadjes in 6 groepjes van zaadjes die bij elkaar horen.
8. Pak de zaailijst erbij en  zaai 2x 6 potjes met zaden. Dit doe je door een zaadje 
met je vinger of de achterkant van een potlood maximaal 1 cm in de aarde te 
drukken en er een beetje aarde los overheen te strooien. Kijk goed op de lijst 
hoeveel zaden er in 1 zaaipotje gaan. 

Let op! Onthoudt goed welke zaadjes in welke potjes je hebt gedaan, door het 
nummer van het zaadje op je zaaipotje te schrijven.
9. Klaar? Zet de bak op een zonnig plekje voor het raam en geef iedere dag een 
beetje water. De grond mag niet uitdrogen! 
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Zie jij welke plantjes eruit de zaadjes groeien? Zet de namen erbij op de 
zaailijst. Je kan er ook bij noteren hoeveel dagen het duurde voordat het zaadje 
ontkiemde.
Als het kiemplantje groot genoeg is, dan kun je het met zaaipotje (zonder 
plakband) uitplanten. 

Wist je dat...
...er uit een bloem een vrucht of pit groeit?
...zaadjes groeien in de vrucht van een plant?
...zaadjes in de natuur verspreid worden door de wind,  water, vogels, mensen en 
 allerlei dieren?
...het ene zaad er langer overdoet om te ontkiemen dan het andere zaad?
...dat zaden warmte en vocht nodig hebben om te kiemen, sommige ook licht?
...dat het kiemplantje altijd uit een steeltje met 2 kleine blaadjes bestaat?
...dat je tuinkers direct kunt eten als het zaad ontkiemt is?
...dat er in jouw pluktuinje ook zaad van tuinkers zit?
...dat tuinkers lekker is op een boterham met kaas?
...wij het leuk vinden als jij een foto van je raam-pluktuintje mailt naar 
educatie@rotterdamsemunt.nl
...wij die foto dan op onze website zetten?

Wil je meer weten over zaden, zaaien en moestuinieren?
Kijk dan naar

https://natuurwijzer.naturalis.nl/leerobjecten/is-er-zorg-na-de-geboorte-bij-planten
https://natuurwijzer.naturalis.nl/leerobjecten/hoe-ver-komen-pluisjes-van-de-
paardenbloem
https://schooltv.nl/video/een-eigen-mini-moestuin-een-moestuin-op-je-balkon
https://schooltv.nl/video/kiemen-zaden-kunnen-kiemen     



zaaipotje 1
2 zaden per potje
. . . dagen kiemtijd
plant:

zaaipotje 2
1 zaadje per potje
. . . dagen kiemtijd
plant:

zaaipotje 4
10-15 zaadjes per potje
. . . dagen kiemtijd
plant:

zaaipotje 3
1 zaadje per potje
. . . dagen kiemtijd
plant:

zaaipotje 5
4 zaadjes per potje
. . . dagen kiemtijd
plant:

zaaipotje 6
1-2 zaadjes per potje
. . . dagen kiemtijd
plant:

zaailijst



sperzieboon Oost  Indische kers
bloem en blad kun je opeten

tuinkers
deze hoef je niet uit te 

planten, 
kun je direct opeten

paprika

cosmea zonnebloem

... en deze planten groeien er uit jouw zaadjes


