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Aan de slag 
met bollen

Activiteiten
• Neem een ui (bol) en een aard-

appel (knol) om goed te bekij-
ken, zowel van buiten als binnen 
(doorsnijden). Zie je verschil?  

• Op www.schooltv.nl staan veel 
filmpjes.  Zoek op: ‘Lesmateriaal 
bollen’, ‘Voorjaar in de klas’ en 
‘bollen en knollen’.

• Hoe groeit een plant uit een bol? 
Neem een bloempot en zet enke-
le bollen in de grond of koop 
een schaaltje bollen. Bekijk iede-
re dag hoe er een plant uit de 
bol groeit. Wat zie je eerst? Wat 
komt er dan? Wanneer zie je de 
bloemknop? Wanneer gaat deze 
open? Houd in een schema bij 
wat er gebeurt en wanneer. Meet 
de groei op en zet deze in een 
grafiek. Teken de plant. 

• Zet een hyacintenbol in een 
speciaal glas met water. Nu kun 
je ook de groei van de wortels 
observeren. 

• Leg een ui op de vensterbank 
en laat deze uitlopen zonder 
grond en water. Observeer wat 
er gebeurt (er verschijnen groe-
ne ‘slierten’, de bladeren). Wat 

gebeurt er met de bol? (die wordt 
zacht, alle voeding en vocht die 
erin zit wordt gebruikt voor de 
groei van de bladeren. Een bol 
die in de grond zit neemt via de 
wortels weer voedingsstoffen en 
water op).

• Een aantal bollen en knollen zijn 
ook voedsel voor mensen. Laat 
kinderen uien, tulpenbollen, 
aardappelen etc. proeven.  

• Plant bolletjes in de tuin thuis 
of op school, in plantsoenen en 
parken. Zoek informatie over 
bolletjes die kunnen verwilderen 
zoals verschillende stinzenplan-
ten. Zoals bij www.sterkebollen.
nl, daar vind je o.a. informatie 
over wat stinzenplanten zijn.

• Vraag medewerking van de 
school of de gemeente om bolle-
tjes aan te schaffen en plant die 
met de kinderen. Dit is een acti-
viteit voor het najaar. 

Educatief materiaal
Wil je je meer doen bijvoorbeeld op 
een school, op een kinderdagverblijf 
of in een heemtuin? Kijk dan eens 
op de volgende websites en gebruik 

wat je interessant en leuk vindt. 
Milieueducatie Den Haag: 
Activiteiten met bollen en knollen 
voor groep 1/2 en 5/6 en 7/8 van het 
basisonderwijs met werkbladen die 
je kunt downloaden en kopiëren. 
https://www.milieueducatieden-
haag.nl/site/Voorjaar/pagina/
Groep+1-2/Bollen+in+de+klas
NME-Achtkarspelen: 
Uitgebreid lesmaterialenpakket 
‘Voorjaar in de klas’ voor onder-, 
midden- en bovenbouw over het 
verzorgen, onderzoeken en obser-
veren van bloembollen. Ook leuke 
creatieve opdrachten en proefjes.  
http://www.uurnatuur.nl/doc/
bollen-en-knollen-in-de-klas.pdf
NME-Centrum De Klyster: 
Lesbrief bij gastles ‘Welterusten 
bloembolletjes’, natuur-in de klas 
activiteiten over bollen en knollen.  
Activiteiten waarmee je begint in 
het najaar en veel ideeën om in de 
lente te doen. Ook grappige knutsel-
ideeën. 
http://www.klyster.nl/lesbrieven/
bollen-en-knollen.pdf

Bij lente horen sneeuwklokjes, krokussen, 
winterakonieten, lenteklokjes, narcissen, tulpen, 
blauwe druifjes, lelietje-van-dalen en bos -
anemonen. Die planten groeien en bloeien zo 
vroeg omdat ze bollen, knollen of wortelstokken 
hebben. Daarin zitten alle voedingsstoffen die 
ze nodig hebben voor hun snelle groei. Ga met 
 kinderen aan de gang met bolletjes, er valt zoveel 
aan te ontdekken en mee te doen.   
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