
 

 

 

 

 

 

In de vrije natuur is de weg van een klein zaadje naar 
een grote boom een heus hindernissen-parcours! 
Zaadjes en jonge plantjes worden immers vaak 
platgetrapt, opgegeten, of ze worden overwoekerd 
door andere planten. In een beschutte omgeving gaat 
het opkweken van zaden vaak beter. Het merendeel 
van de duizenden bomen die elk jaar worden 
aangeplant, komen dan ook uit de boomkwekerij. 

Maar ook jij kan een handje helpen: 
kweek je eigen boompje(s) in de klas! 

 

  

 

 

 

Zaaifiche ‘Met de boom de klas in’ 

Opkweek van zaad tot boom in de klas 

Elzenzaad 

Dit zakje bevat zaadjes van de zwarte els. Elzenzaad groeit in 

elzenproppen. Die proppen zien er leuk uit, net als dennenappeltjes, 

maar dan in het klein. Als de kleine elzenzaadjes rijp zijn, waaien ze uit 

de proppen. 
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Aan de slag! 

Dit heb je nodig: bokaal, water, zeef, zaaibak of bloembak, teelaarde,  

gieter met fijne broes of vernevelaar, bloempotten van  

minimum 15 cm hoogte, (elzen)zaadjes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Elzenzaden weken 

Start. 

- Giet de zaden in een bokaal met water. 

- Bewaar de bokaal op kamertemperatuur en op een eerder donkere 

plaats. 

- Ververs het water elke dag. Gebruik een zeefje. 

 

2. Zaaien 

Als de eerste zaadjes, in de bokaal, kiemen. Na ong. 14 dagen. 

- Vul een zaaibak of bloembak met teelaarde en druk aan. 

- Giet de bokaal met zaadjes leeg in een zeef. 

- Verspreid de zaadjes in de zaaibak. Ongeveer één zaadje om de twee 

centimeters. 

- Bedek de zaadjes met een fijn laagje aarde (ca. 2 mm) en druk aan. 

- Geef water. 

Gebruik een gieter met een fijne broes of een vernevelaar. 

3. Kiemproces stimuleren 

Na het zaaien. 

- Zet de zaaibak op een plaats met constante kamertemperatuur en in het 

licht. Zet de zaaibak niet in de directe zon of op de verwarming. 

- Blijf regelmatig water geven. 

Gebruik een gieter met een fijne broes of een vernevelaar om te voorkomen 

dat de tere zaailingen breken. 

- De eerste kiemplantjes verschijnen. 

 

4. Verspenen 

Als de plantjes een paar centimeter groot zijn. 

- Maak de aarde rond de tere plantjes voorzichtig los met een stokje. 

- Herplant ieder plantje in een grotere pot (minstens 15 cm hoog) met aarde. 

- Water en licht blijven belangrijk. 

5. Naar buiten! 

Als de plantjes stevig groeien. 

- Zet de plantjes op een koelere plaats, zodat ze wennen aan de 

buitentemperatuur. 

6. Uitplanten in volle grond 

Vanaf november. 

Hopelijk kunnen de leerlingen de schoolomgeving vergroenen door hun 

boompje in de volle grond uit te planten. 

Niet tijdens vriesweer planten. 
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