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1 Welk product werd het eerst in het Westland in een kas gekweekt? 
 

…………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
2 Welke producten worden er tegenwoordig in het Westland in de kassen gekweekt?  

Schrijf er minstens 3 op. 
 

…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 



 
 
3 In de tuinbouw wordt veel gebruik gemaakt van computers. Er kan van alles mee 

geregeld worden, zoals:  
 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
 



4 Vroeger zette men de plantjes gewoon in de aarde in de kas. Nu laten tuinders hun 
planten vaak in steenwolblokjes groeien. Noem een aantal voordelen van het kweken in 
steenwolblokjes. Weet je ook een nadeel? 

 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

 
 
5 In de steenwolblokjes zit een slangetje vast geprikt. Wat krijgt de plant via dit slangetje? 
 

…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 

 
6 Op welke manier kunnen deze steenwolblokjes opnieuw gebruikt worden?  
 

…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 



7 Waarom worden kassen geïsoleerd? Kun je ook nadelen van isoleren bedenken?  
 

…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
 

 
 

8 Waarom worden sommige planten eigenlijk in een kas gekweekt? 
  

…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
 
 
 

De volgende vragen zijn buiten op de tuin en in de kas! 
 
 
 
 



9 Noem een aantal verschillen tussen onze kas en de kas van een professionele tuinder. 
 

…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 

 
10 Wat is de temperatuur op dit moment in de kas? Is deze hetzelfde als buiten? Hoe komt 

dit? 
 

…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

 
 

11 Loop naar het muurtje op de tuin. Voel met je hand aan het lichte en daarna aan het 
donkere deel. Wat is het verschil? 
 
…………………………………………………………………………………………………….. 

 
12 Waarom werden de duivenmuren vroeger bijna nooit wit geverfd ondanks dat dit meer 

licht geeft voor de planten dan een donkere muur? 
 

…………………………………………………………………………………………………….. 



   
 
 
13 Meet de hoogte van de planten buiten en vergelijk die met de hoogte van de planten in 

de kas. Wat valt je op en hoe zou dat komen? 
 

…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 

 



Deze kas ziet er de volgende lessen héél anders uit. Teken hieronder hoe de kas er nu uit 
ziet. De volgende keer dat je weer op de tuin bent moet je maar eens kijken hoe de kas er 
dan uit ziet!  
 

 



Wat zijn de groeivoorwaarden voor een plant?  
Vul de antwoorden in het diagram in. Als je de juiste woorden hebt ingevuld, zie 
je in de grijze vlakken een woord. Welk woord is dat? 

 
1. Een ander woord voor gas en licht is… 
2. In de winter ontbreekt bij volle grondteelt… 
3. Bij de tuinder staan de planten in de kas in… 
4. In het bassin naast de kas zit… 
5. Als de planten te dicht op elkaar staan is er een tekort aan… 
6. De druppelaar geeft niet alleen water aan de plant, maar ook… 
7. Planten buiten krijgen licht en warmte van de... 

 
   1.          
    2.        

3.            
   4.         
    5.        
    6.        
    7.        
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