
School
tuinen

Schooltuinen en Natuureducatie

- de natuur buiten - 

Zaadbollen maken
 
Bloemen maken zaadjes en uit die zaadjes kun je weer  
nieuwe planten met bloemen laten groeien. Hieronder  
leer je hoe je bolletjes maakt met zaadjes. Deze bolletjes  
kun je neergooien op een plek in jouw buurt waar je graag 
bloemen wil laten groeien.

Locatie  
Buiten waar je  
bloemen kunt vinden
  
Nodig
• Aarde of tuin-

grond
• Bloemzaden
• Klei* of water 
• Kom

1. Ga naar buiten naar een plek waar je veel wilde bloemen kunt vinden.  
Zoals een berm of een randje in het park. Of neem ze mee van de  
schooltuin.

2. Neem een klein zakje of bakje mee.
3. Ga op zoek naar uitgebloeide bloemen, zoals bijvoorbeeld ijzerhard, 

duizendblad, wilde peen, rode klaver, wilgenroosje, madeliefjes, kaas-
jeskruid, teunisbloem. Op de schooltuin: dille, venkel, zinnia, zonne- 
bloemen, cosmea, Rudbeckia, asters. In uitgebloeide bloemen zitten zaadjes. 

4. Pluk de uitgebloeide bloemknoppen. 
5. Vul thuis een kom voor de helft met aarde of tuingrond. 
6. Haal de bloemknoppen een beetje uit elkaar en gooi ze met een paar 

brokjes klei of wat water bij de aarde.
7. Kneed totdat de aarde, het zaad en de klei goed vermengd zijn. 
8. Maak van het mengsel 10 tot 15 balletjes zo groot als een stuiterbal.  

Laat de balletjes drogen.
9. Als de balletjes droog zijn ga je naar buiten en zoek je een stukje waar nog 

geen planten staan en waar je graag bloemen wil laten groeien. Daar gooi 
je de bloembommen neer. Of je wacht tot het voorjaar.

10. Wanneer het het juiste weer is, af en toe zon en af en toe regen zul je in het 
voorjaar de plantjes zien opkomen.

Extra informatie voor thuis

Klik op het plaatje om het filmpje te zien over Zaadbommen maken van het IVN 
Natuureducatie.

*Let op! 
In de meeste klei die je bij 
speelgoed- en hobbywinkels 
koopt, zitten chemische 
middelen. Natuurlijke klei 
heeft een witte, grijze, 
roodbruine kleur en ruikt een 
beetje naar aarde. Kun je geen 
goede klei vinden gebruik dan 
wat extra water om de ballen 
goed plakkerig te maken. 

Bekijk het filmpje van de  Aemstel Schooltuin.

Doen

https://vimeo.com/416071782/393f476887
https://www.youtube.com/watch?v=AqW1HZPLRd0

