
Hoi!

Wat leuk dat je, net als wij, je eigen moestuin gaat beginnen. Als je dit boek (voor)leest, 

weet je precies hoe je je eigen groente en fruit kunt kweken. Spannend hè!

Alle plantjes in je moestuin, het maakt niet uit welke, hebben altijd een paar dingen nodig 

om goed te kunnen groeien. 

ZONLICHT
Planten zijn dol op licht en 

warmte. En zonlicht geeft het 

ze allebei!

Lucht
Plantjes hebben lucht nodig 

zodat ze kunnen ademen.

Water
Planten houden van water. Zorg dus 

dat ze geen dorst hebben! (Pas wel 

op dat je ze niet te veel geeft, plant-

jes houden niet van zwemmen of nat-

te voeten.)

Voeding
Wij eten een lekkere boterham met 

kaas. Planten houden van compost of 

mest. 

Ruimte
Als de plantjes te dicht op el-

kaar staan, hebben ze last van 

elkaar. Zorg dus altijd voor een 

beetje ruimte.

Zorg en aandacht
Het allerbelangrijkste!

Alles wat je zorg en aandacht 

geeft, groeit.

Als je zorgt dat je moestuin dit allemaal heeft, dan kan het niet mislukken. Heel veel 

moestuinplezier! 

Liefs,

Fien & Teun
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1 . Voorzaaien   2. Groeien   3. Verpotten   4. Oogsten

Het wachten begint! Zorg dat je 

zaadje altijd alles heeft wat op 

pagina 7 staat. Dan zal je zaadje 

uitgroeien tot een plant. Hoe dat 

eruitziet, zie je hierboven!

Wordt je plantje te groot voor 

het potje waar hij in staat? Dan is 

het tijd om hem te verpotten. Dat 

kan in een grotere pot of, als het 

buiten al warm genoeg is, in je 

eigen moestuin.

Tijd om zelf aan de slag te gaan! Om een moestuin te beginnen, volg je altijd dezelfde stappen.

Aan de slag!

Heb je geduld en geef je je 
moestuin zonlicht, water, voeding, 

lucht en ruimte? Dan kun je na 
een tijdje alle groenten uit je 

moestuin halen. Oogsten noem 
je dat!

Sommige plantjes houden 
ervan om binnen te beginnen 
met groeien, voordat ze naar 
buiten gaan. Daar is het soms 

nog te koud, of er zijn vogels die 
de zaadjes opeten voordat ze 

kunnen groeien.
Dat binnen beginnen met zaaien, 

noem je voorzaaien. En dat is 
niet alleen handig, maar ook heel 

leuk!

GroeienGroeien

2

VoorzaaienVoorzaaien
1

VerpottenVerpotten
3

OogstenOogsten
4
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Handig! 
Eierdozen kunnen met karton en al de 
grond in. De eierdoos vergaat vanzelf!

Hoe maak je het?Hoe maak je het?

     Fien pakt een eierdoos en knipt 
de bovenkant eraf. Ze heeft alleen 
de onderkant met de ‘ei’-vormpjes 
nodig; dit worden de potjes waarin ze 
gaat zaaien. 

11

     Ze schept met een lepel (of klein 
schepje) het gemixte zand in de 
eierdoos. Ze zorgt ervoor dat 1 cm 
ongevuld blijft. Teun legt in elk vakje 
een zaadje. ‘Als het hele kleine 
zaadjes zijn, kun je er ook 3 per vakje 
in doen,’ zegt papa. 

44

     Teun versiert de doos met 
waterverf. Dat ziet er mooi uit op de 
vensterbank! 

22

     Fien schept nog wat gemixte grond 
over de zaadjes en drukt het een klein 
beetje aan.

55

     Fien mengt een beetje potgrond 
met tuinaarde in een emmer. 
33

DIY Kweekbakjes

     Teun geeft de zaadjes wat water 
met de gieter. (Het kan ook met een 
kleine plantenspuit.)

66
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Een kleine moestuin is perfect 

voor jonge kinderen. Het is 

niet veel werk en gemakkelijk 

te onderhouden. In een 

moestuinbak zoals hier heb 

je weinig last van onkruid en 

ongedierte. En je kunt er toch 

veel verschillende soorten 

groenten in kwijt.

Een moestuin aanleggen kan natuurlijk gewoon ergens 
in de tuin. Heb je geen tuin of (te) weinig ruimte? Dan 
maak je je eigen moestuinbak!

Hoe maak je het?Hoe maak je het?

     Fien legt de theedoek in het 
kistje, zodat de bodem en de 
zijkanten bedekt zijn. Als de doek 
niet vast blijft zitten, kan mama de 
doek vastnieten of -lijmen.

11

     Fien en Teun zoeken een 
mooi, zonnig plekje voor hun 
moestuinkist. Bijvoorbeeld de 
tuin, het balkon, of het dak van de 
schuur.

44

     Teun doet de hydrokorrels in de 
kist, het moet een laag van 5 cm 
zijn. De hydrokorrels zorgen ervoor 
dat de aarde vochtig blijft.

22

     Nu kunnen Fien en Teun 
beginnen met zaaien!
55

     Fien doet nu de bemeste 
potgrond in de kist. 
33

DIY De moestuinbak
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Wat heb je nodig?

- Lege petflesjes (bijvoorbeeld lege 

waterflesjes), één per plantje

- Schaar
- Priem
- Touw (bv. van waslijn)

- Potgrond
- Zaadjes
- Gieter

     Mama knipt een 
opening in de fles ter 
grootte van het etiket 
(zoals op het voorbeeld). 
Via dit gat kun je later 
de fles met potgrond en 
zaadjes/plantjes vullen.

11

     Fien en Teun herhalen 
deze stappen voor alle 
flesjes die ze willen 
gebruiken. Behalve bij 
de bovenste fles, daar 
mogen de touwtjes aan de 
bovenkant bij elkaar worden 
geknoopt. Zo kan de 
verticale tuin straks worden 
opgehangen.

44

     Mama houdt de fles 
stevig vast. Fien prikt er 
gaatjes in. Twee gaatjes 
boven in de fles en twee 
onderin. Hier wordt het 
touw doorheen geregen. 

22

     Nu mogen Fien en 
Teun de flessen vullen 
met potgrond. Gewoon 
met hun handen. Dat is 
het gemakkelijkst.

55

     Teun haalt het touw 
door de gaatjes en maakt 
een knoopje in het touw 
aan de onderkant van de 
fles. Zo kan de fles niet 
naar beneden glijden. 

33

     Als de flessen gevuld 
zijn met zand, stopt 
Teun er zaadjes in. 
Daarna bedekt hij de 
zaadjes met een beetje 
potgrond.

66

     Fien giet met een 
gieter een beetje water 
over de aarde. 

77

     Mama hangt de 
verticale flessenmoestuin 
met een touw aan een 
haakje in de muur. Nu is 
de hangende moestuin 
klaar!

88

Hoe maak je het?Hoe maak je het?

DIY De verticale moestuin
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