
- de natuur thuis -

Zelf aardappels kweken

Op de schooltuin beginnen we in een van de eerste buitenlessen met 
het ‘poten’ van de aardappel. De aardappel in de grond stoppen, heet poten. 
Je kunt ook thuis een aardappel in de grond stoppen en laten groeien. 
En daar heb je niet eens een tuin voor nodig! 
 

Locatie 
In de tuin of op het balkon
  
Nodig
• Stevige boodschappentas 

Let op! Gebruik niet je eigen 
schooltuintas; die heb je nog 
nodig om je oogst in mee te 
nemen.

• Aarde
• Aardappel 
• Water
• Schaar

1. Prik met de schaar kleine gaatjes in de onderkant van de tas.
2. Vul de boodschappentas met een laag aarde.
3. Gebruik een aardappel die al uitloopt (kijk op de foto). Wanneer je 

een aardappel een week laat liggen, gebeurt het uitlopen meestal al 
vanzelf. 

4. Maak een kuiltje in de laag aarde. Stop de aardappel in het kuiltje en 
bedek alles met aarde. Let op! Zorg dat de aardappel niet helemaal 
op de bodem van de tas ligt, maar ergens in het midden.

5. Maak de grond vochtig, maar let op dat de aardappel niet gaat  
drijven. 

6. Zet de tas op een zonnige plek in de tuin of op het balkon.
7. Zodra de aardappelplant groeit, doe je steeds een beetje extra aarde 

in de tas (dat heet ‘aanaarden’). Zorg er wel voor dat de  
bladeren van de plant boven de aarde uitsteken. 

8. Houd de grond steeds een beetje vochtig. 

Extra informatie voor thuis

Als je geen tuin of balkon hebt, kun je de tas ook binnen zetten in de buurt 
van een raam met veel zon. Zorg er dan wel voor dat er iets onder de 
boodschappentas ligt, zoals een groot bord, een schaal of vuilniszak om 
het water op te vangen dat uit de gaatjes in de boodschappentas loopt. 
En geef steeds een klein beetje water; dan neemt de aarde het meeste 
water op in plaats van dat het uit de tas loopt. 

Klik op het plaatje voor ‘Hoe groeit een 
aardappel’.

Doen

Bekijk ter inspiratie het filmpje ‘patat op je balkon’.

https://schooltv.nl/video/hoe-groeit-een-aardappel-het-groeiproces-van-de-aardappel/#q=%22aardappel%22
https://vimeo.com/423118869/c2e55c9d86
https://vimeo.com/423118869/c2e55c9d86


Opdracht in foto’s

Bood-schappen-tas

Aarde

Schaar

Water

Aard-appel die uitloopt 

-1-
Maak gaatjes

-2-
Laagje aarde

-3-
Aardappel in de tas

-4-
Bedek met aarde

-5-
Geef water

-6-
Zonnige plek

-7-
Een aardappelplant heeft 
ongeveer 100 dagen 
nodig om te groeien. 
Wanneer de plant na 100 
dagen doodgaat, weet je 
dat je de aardappels uit de 
grond kunt halen (rooien). 


