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Tuinbouw les 3 Oogst en oogstverwerking 
 

     
 
1 Wat moet de tuinder allemaal doen nadat de producten zijn geoogst en vóór ze naar de 

Greenery (veiling) worden vervoerd?  
 

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

 
2 Waarom worden tomaten pas rood als ze rijp zijn?  
 
 …………………………………………………………………………………………………….. 
  

             



3 Trek een pijl van de woorden hieronder naar de juiste plaats bij de bloem. 
 

 
 

Meeldraad  Kelkblad 
 

 
Vruchtbeginsel  Kroonblad 

 
 
Stamper 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 Noem enkele insecten die zorgen voor de bestuiving van bloemen. 
 

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

 

 



         
 

5 Kijk eens voorzichtig in de doos. Waarom zou een tomatenkweker graag dozen met 
hommels in zijn kas zetten? 

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

 
 
 

 
De volgende vragen zijn weer buiten op de tuin of in de kas! 

 
6 Zoek naar hommels op de tuin. Met behulp van de hommelkaart kun je bepalen welke 

soorten je ziet. Schrijf hiervan de namen op.  
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
Heb je ook gezien welke hommelsoort er in onze doos woont? 
…………………………………………………………………………………………………….. 

 
7 Tel het aantal tomaten aan één tomatenplant in de kas. Een tuinder heeft bijvoorbeeld 

200.000 tomatenplanten in zijn kas staan. Hoeveel tomaten hangen er in zijn kas? 
 
…………………………………………………………………………………………………….. 



Ook deze keer ziet de kas er weer anders uit. Teken hieronder hoe de kas er nu uit ziet. 
 
 

 



8 Pluk 3 lichtbruine zaaddozen uit de Afrikaantjes. Hoe lichter bruin de zaaddoos is hoe 
rijper de zaden zijn. Als je de zaaddozen voorzichtig tussen je vingers wrijft komen de 
zaden vanzelf te voorschijn. Deze zaden kun je in het papieren zakje doen dat je hebt 
gekregen. Het zakje met de zaden kun je gewoon thuis in je kamer bewaren. Volgend 
jaar in april of mei kun je ze zelf ergens buiten uitzaaien en heb je binnen een paar 
weken je eigen Afrikaantjes! 

 
 
9 Ons voedsel bevat veel vitamines. Een belangrijke daarvan is vitamine C. Wanneer je 

tussen de 10 en 13 jaar oud bent heb je 55 milligram vitamine C per dag nodig. Schrijf 
hieronder op wat jij gisteren hebt gegeten. Met behulp van de tabel kun je nu berekenen 
of je voldoende vitamine C binnen hebt gekregen.  

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

   
 Gisteren heb ik in totaal ………………. milligram vitamine C gegeten. 
 
 

        



  
 
Tuinsoep recept (voor 4 personen) 
 
Nodig:  soeppan 
  pollepel 
  snijplank en mes 
  vergiet 
 
Ingrediënten: 1 ½ liter water 

bouillonpoeder 
  2 wortels 
  handje sperziebonen 
  1 ui 
  1 prei 

6 tomaten 
  flinke handvol verschillende  

kruiden, zoals peterselie,  
selderij, basilicum, tijm enz.   
handje vermicelli 
 
 

Breng het water met het bouillonpoeder aan de kook (lees voor de hoeveelheid poeder de 
gebruiksaanwijzing op de verpakking). Was de groenten en de kruiden in het vergiet. Snij de 
groenten in kleine stukjes. Snij of knip de kruiden zéér fijn. Doe de fijngesneden groenten en 
kruiden in de pan met kokende bouillon en laat dit 10 minuten koken. Doe hierna de vermicelli 
erbij en laat alles nog 10 minuten zachtjes doorkoken. Vergeet niet om af en toe voorzichtig te 
roeren. Smullen maar! 
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