
Het is prachtig om te zien hoe een klein zaadje verandert  
in een mooie plant. In de moestuin kun je dit goed zien.  

Misschien vind je het zelf ook wel leuk  
om plantjes te zaaien?

Zo groeien plantjes 
in de moestuin

Bonen

Radijsjes

Je stopt een boontje in de grond. Al gauw 
komen er aan de onderkant worteltjes. 

Die groeien dieper de grond in.
Bovenaan begint een klein plantje te groeien. 

Het stengeltje komt boven de aarde uit.
De plant wordt steeds groter en krijgt meer 

blaadjes en takjes. Als de plant groot is, groeien 
er boontjes aan. Die kun Je lekker Opeten!

Aardbeien
ZO GrOeit een aarDBeienplant:

ZO GrOeit een BOnenplant:

Het zaadje van de aardbei gaat in de grond.
Geef het af en toe water en er begint een klein 
plantje te groeien.
Als het groot is, krijgt het plantje witte bloemetjes. 
Die moet je niet plukken, hoor! De bloemetjes 
veranderen in aardbeien. Eerst zijn ze heel  
klein en groen. Pas als de aardbei groot is en  
knalrood, is hij lekker om 
te plukken en op te eten!

Je stopt een zaadje in de grond. 
Daar groeit een plantje uit.

Het plantje komt boven de grond, 
maar het radijsje niet. Onder de 

grond groeit een heel klein 
knolletje.

ZO GrOeien raDiJsJes:

De plant en het radijsje groeien en 
groeien. Als de radijsjes groot genoeg zijn, 

trek je ze aan de plant uit de grond. 
Dan kun je ze opeten. Als je het radijsje 

laat staan, komen er bloemen in.  
Daarna komen er zaadjes.

Die kun je volgend jaar  
opnieuw zaaien.



Bobby 
staat op

Zag je al het tuingereedschap waarover Bobby   vertelde?  Zoek maar goed met  
de zaklamp. Dan vind je het wel.

‘Oewah!’ Bobby gaapt hard. Hij rolt nog even lekker in de berg blaadjes waarin 
hij heeft geslapen.
‘Kom op, luilak,’ zegt Bobby tegen zichzelf. ‘Tijd om op te staan!’

Bobby slaapt in een hoekje van de schuur. Daar is het lekker warm.
Hij kruipt uit de berg en schudt de blaadjes uit zijn stekeltjes.
‘Hé,’ zegt hij dan. ‘Ik zie dat ik bezoek heb! Een kind met een zaklamp, wat leuk!  
Zal ik jou de schuur eens laten zien?’
Bobby wijst naar de muur. ‘Kijk, daar hangt gereedschap voor in de tuin. Schijn er 
maar op met je zaklamp. Met die schep kun je de aarde omspitten. Dan wordt de 
grond lekker luchtig. In omgespitte grond kun je zaadjes zaaien. De zaadjes hebben 
water nodig. Dat giet je erover met de gieter. Dan groeien er plantjes uit.
Maar er groeien ook andere plantjes in de tuin: onkruid. Met de schoffel kun je 
die omwoelen. Dan hebben de zaadjes meer ruimte om te groeien. Snap je het 
allemaal nog?’

Bobby loopt een stukje door de schuur. Hij komt langs een bak met wielen eronder.
‘Dit is de grasmaaier,’ legt hij uit. ‘Het is een gevaarlijk ding. Er zitten ronddraaiende 
messen aan. Daarmee kun je het gras korter maken. Het afgemaaide gras kun je op 
een hoopje vegen met een hark. En dan verzamel je het in de kruiwagen. Zo kun je 
het wegbrengen.’

Bobby loopt naar de deur van de schuur. ‘Ga je mee? Er is nog veel meer dat ik je wil 
laten zien!’



 

even wat eten 
‘Ik wil je eerst de moestuin laten zien,’ zegt Bobby. ‘Dan kunnen we  
meteen wat eten. Lust je aardbeien?’

Dan loopt Bobby verder. ‘Kijk, achter in de tuin staan de fruitbomen. Er groeien appels 
en peren aan.  
Ook de pruimen zijn heel lekker zoet. Die moet je echt proberen! Om fruit te kunnen 
plukken heb je een ladder nodig. Het groeit namelijk hoog in de boom.
Over hoog gesproken: heb je die gele bloemen gezien? Het zijn zonnebloemen. 
In het voorjaar stop je een zaadje in de grond. Daar komt een plantje uit dat groeit 
en groeit.
Een zonnebloem wordt wel drie keer zo groot als jij! En zie je hoe mooi hij is?’

Bobby kijkt blij om zich heen. ‘Er is hier zoveel moois te zien! Kijk daar, zie je die 
plantjes? Het zijn wortelplanten. Onder de grond groeit een oranje wortel. Als je 
de plant eruit trekt, zie je dat.
Er zijn nog meer groenten die onder de grond groeien. Uien bijvoorbeeld en bietjes.’

Maar er is nog meer. ‘Zie je die mooie kropjes daar? Dat is sla. De kroppen worden nog 
groter. Dan kun je ze met een mesje afsnijden en opeten. Aan de planten die ernaast 
staan, groeien komkommers. Die kun je goed eten samen met sla. En als je zin hebt, 
doe je er ook wat radijsjes bij.’ 

‘Vogels zijn ook dol op de moestuin,’ zegt Bobby. ‘Ze eten graag van de zaadjes of 
vruchten. Maar dat vinden de mensen meestal niet zo leuk. In een paar dagen eten ze 
alle kersen uit een boom!
Daarom staat die pop daar. Weet je wat dat is? Inderdaad, een vogelverschrikker. 
Denk je dat de vogels er bang voor zijn?’

Wat ziet de moestuin er mooi uit,           hè? kun je alles 
uit het verhaal vinden?


