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Dat is een goede keuze!
Dit boekje is speciaal
voor jou. Wil je knutselen,
puzzelen, tekenen, genieten
van leuke plaatjes? Wil je
wat meer weten over de
boerderij? Of wil je de kennis van
je ouders testen? Dan zit je goed.
In dit boekje staan een heleboel
leuke doedingen, tips, weetjes en
ideetjes. Leuk voor in de
vakantie. Leuk als je je
thuis zit te vervelen. Leuk
om zelf te doen en met
anderen. Niet leuk als je
nergens zin in hebt.
Veel plezier ermee. O ja, en vergeet

niet bij 'Vraag het je vader of je

moeder' de kennis van je vader en

moeder te testen!
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Met een koe sta je soms voor een raadsel. 
Vul deze puzzel in en vind het negende woord.

1. Koeien zijn gek op deze lange plant met kolven
2. Waar komt bij de koe de melk uit?
3. Zo noem je jonge koeien
4. Deze automaat melkt koeien
5. Hier staan de koeien in de winter
6. Zo noem je een vaderkoe
7. Dit vindt de koe het allerallerlekkerst
8. Zo noem je een bult gemaaid gras voor wintervoer

Weet je de antwoorden?

Het negende woord is:

Kijk, denk, knutsel

Kijk voor het antwoord op www.nederlandbloeit.nl/spelletjes.
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Kleur op het veld
De bloembollenkweker zorgt in het voorjaar voor een kleurrijke akker, want dan bloeien de tulpen,

hyacinten en narcissen. In een bloembol zit al het voedsel dat de plant nodig heeft om te groeien

en te bloeien. Sommige bloembollen bloeien niet in het voorjaar, maar in de zomer, zoals de lelie en

de gladiool. Die noem je zomerbollen. Geef jij de bollenvelden kleur?

Tuinders zijn de kleurenkwekers van het platteland. En de stad! Ze kweken duizenden soorten snij-

bloemen en bloeiende potplanten in allerlei kleuren en vormen. Ook groentetelers kunnen er wat

van. Er is één groente in Nederland die in tien verschillende kleuren wordt gekweekt. Weet jij welke?
Het is er een met superveel vitamine C en hij is familie van de peper. 

Dat kan alleen maar de                                                      zijn. 

Weet je ook in welke kleuren die groente er is?

Als je er zes weet, ben je aardig op weg. 

Kleur op het bord

Meer leuke kleurtekeningen staan op www.nederlandbloeit.nl/spelletjes. Kijk voor het antwoord op www.nederlandbloeit.nl/spelletjes.



Een boomkweker kweekt bomen, struiken en andere planten voor in de tuin.
Sommige kwekers hebben meer dan vijfhonderd soorten. Een boomkweker heeft
in zijn bedrijf vaak een moer- of moederhoek. Van de planten die daar staan,
snijdt hij stekjes, die hij laat uitgroeien tot nieuwe planten. Er staan bijvoorbeeld
rozenstruiken, buxusplanten, heideplanten, coniferen, hortensia’s, lavendel of
een appelboom. Soms staat er één moederplant van een soort, soms zijn het er
meer. Weet jij hoe deze planten heten?

Planten uit de
moederhoek Vogelverschrikkers zijn er om vogels af te schrikken. Vooral in het voorjaar is dat nodig. Sommige 

vogels zijn namelijk gek op ontkiemend zaad en jonge planten die op de akkers staan. Andere zijn
gek op fruit. Fruittelers hebben daarom in hun boomgaard vaak ook een vogelverschrikker en lawaai-
makers (een knalapparaat of rammelende blikken in de boom) om deze fruitpikkers te verjagen. 
Vogelverschrikkers zien er vaak uit als rare snuiters. Maak deze af.

Vogelverschrikkersss

IDEE: De boer maakt zijn vogelverschrikkers zelf. Hij gebruikt daarvoor oude kleding, plastic, een
oude hoed, touw, blikjes, stro, gras en wat hij zo meer tegenkomt dat bruikbaar is. Leuk om zelf zo’n
vogelverschrikker  te maken en te gebruiken als versiering voor een feest: het vogelverschrikkers-
feest. Met een vogelverschrikkerspeurtocht met leuke opdrachten.
TIP: Laat je gasten verkleed als vogelverschrikker komen, dan vallen ze niet zo op...! 
Of vraag of ze een vogelverschrikker meebrengen!

Kijk voor het antwoord op www.nederlandbloeit.nl/spelletjes. Op www.nederlandbloeit.nl/spelletjes staan nog veel meer knutseltips.



Een ei is voedsel, dat je heel lang vers kunt bewaren. Uit een ei dat bevrucht is,
groeit een kuiken. Eieren in de winkel zijn niet bevrucht. Die kun je zo opeten. 
Er zitten allerlei gezonde voedingsstoffen in die je lichaam nodig heeft. 
Hieronder zie je wat er in een bevrucht ei gebeurt. Wat is de goede volgorde?

Beroemd in 
het buitenland

Kijk voor het antwoord op www.nederlandbloeit.nl/spelletjes. Kijk voor het antwoord op www.nederlandbloeit.nl/spelletjes. 

Nederland is in het buitenland beroemd om zijn koeien, tulpen, kaas, molens en
klompen. Als een buitenlander die ziet, denkt hij meteen aan Nederland. 
Aan welk Europees land denk jij bij deze afbeeldingen?

Wist je dat? Tweederde van wat de 
Nederlandse boeren en tuinders telen, 
gaat naar het buitenland. Wij zijn na 
Amerika de grootste exporteur van 
landbouwproducten ter wereld.

Eitje voor een
karweitje
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Zo teken je een koe
en een varken

Landbouw
in de spiegel

Kijk voor meer leuke activiteiten op www.nederlandbloeit.nl. Kijk op www.nederlandbloeit.nl. Daar vind je adressen.

Gemakkelijk toch? Probeer het maar eens.

Met deze puzzel is iets misgegaan. 
Hij staat boordevol woorden die met land- en 
tuinbouw te maken hebben. Er is één probleem. 
De woorden gaan van links naar rechts en van onder naar boven. Dit zijn de woorden:
tomaat, boerderij, stier, lammeren, hen, bok, trekker, kas, weiland, graan, bij, paprika,
roos, varken, potplant, mest, peer, spruitje, aardbei, varkens, piepers, big, tulp, 
tuinder, hek, kat. Zie je ze? Deze puzzel is alleen voor zeer knappe koppen. 

Wil je op bezoek bij een boer of tuinder bij jou in de buurt?



Rekenenmet
boter en brood

Zoekkoe in de wei
Als je een boerenbedrijf hebt, moet je niet alleen verstand van planten en dieren
hebben, maar je moet ook goed kunnen rekenen. Kun jij dat ook?

Kijk voor het antwoord op www.nederlandbloeit.nl/spelletjes. Kijk voor het antwoord op www.nederlandbloeit.nl/spelletjes. 

Boter
In melk zitten allerlei stoffen die je lichaam
nodig heeft om te groeien en gezond en sterk
te worden. Ook vet heb je nodig. Melk van de
koe bevat ruim 4 procent vet. 
Voor één kilo boter is 25 liter melk nodig. Een
koe kan in haar leven wel 100.000 liter melk
geven. Hoeveel pakjes boter zijn dat? 

Dat zijn                            pakjes.

Graan in je brood
Van één tarweplant kun je tussen de 45 en 60 graankorrels
oogsten. Voor één boterham zijn 360 tarwekorrels nodig. 
Hoeveel tarweplanten zijn dat?

Voor één boterham heb je zo’n                          tot       

graanplanten nodig. 

In een heel brood zitten 24 boterhammen.
Hoeveel korrels graan zitten er in dat brood?

korrels.

Een weiland is niet alleen een graas- en ligplek voor koeien. Ook vogels als de kievit,
de wulp, de grutto, de scholekster en de tureluur kom je er tegen. Ze zoeken er
voedsel, bouwen er in het voorjaar een nest en brengen er hun jongen groot. In
sommige weilanden wordt gras geoogst voor wintervoer. Door sommige lopen 
wandelpaden waar je overheen mag. Elk weiland is anders. Kijk maar. Zoek de tien
verschillen.

Hoeveel liter melk heb je voor 180.000 kilo boter nodig?
Hiervoor heb je                                liter melk nodig.

Voor 65 miljoen kilo (65.000.000) heb je liter nodig.



Hier zie je allemaal dieren die de boer en tuinder helpen bij het beschermen van de oogst. Uilen en
valken zijn de vrienden van de fruitteler. Ze schrikken de vogels af die van het fruit willen eten en
jagen op muizen. In de kas bestrijden roofmijten, roofwantsen en sluipwespen de schadelijke 
insecten. De roofmijt herken je aan zijn dikke lijf en harige poten. De roofwants heeft een zwarte
kop met een scherpe angel. De sluipwesp ziet er met zijn slanke lichaam uit als een wesp. De timalia
is gek op de rupsen in de kas. De gekko, een hagedis, eet de trips (een schadelijk insect). Ook lieve-
heersbeestjes behoren tot de vriendenclub van de tuinder (en de akkerbouwer), want ze zijn gek op
de luizen die de plant belagen. Ook bijen maken boeren en tuinders blij, want ze zorgen voor de 
bestuiving. Hierdoor kan aan een plant een vrucht groeien. En bijen maken honing! 
Weet jij wat, wat is?

Nederland Bloeit Helpers
van de boerderijHoeveel woorden kun jij maken van de letters Nederland Bloeit? Schrijf ze hier op.

Meer weten over Nederland Bloeit?
Kijk op www.nederlandbloeit.nl. 
Op de site vind je meer spel- en 
doetips. Ook kun je er zien welke 
activiteiten bij de boer en tuinder 
bij jou in de buurt te beleven zijn.

Ontmoet, ontdek en ervaar agrarisch Nederland. 
Ga naar www.nederlandbloeit.nl en maak kans op 

te gekke prijzen. Kijk voor het juiste antwoord op www.nederlandbloeit.nl/spelletjes.



Boerendoolhof
Meervoudig wereldkampioene Marianne Vos is de topper binnen de Nederland
Bloeit-dameswielerploeg. Topsporters weten dat gezonde voeding belangrijk is en
Nederlandse boeren en tuinders zorgen daarvoor. Maar dat is niet het enige. Bij
sommige boerderijen kun je kamperen of kaas, groente, aardappelen en fruit of 
andere lekkernij kopen. Maar hoe kom je daar het snelst? Wijs jij Marianne de weg?

Ook op zoek naar een boerderij om te bezoeken of iets te kopen? Op www.nederlandbloeit.nl vind je ze.



Blij met een speelei
Eieren worden al sinds mensenheugenis gebruikt om spelletjes mee te doen. 
Wie heeft er niet eieren gezocht met Pasen? Ook dat is een spelletje. Wat dacht 
je van deze twee eispelletjes? Je moet wel een tegenspeler hebben. Anders is het
minder leuk.

Rare plantennamen
De planten van de potplantenkweker hebben soms opmerkelijke namen, zoals levend steentje, 
fluweelplant, kindje op moeders schoot, vrouwenhaar, garnalenplant, gatenplant, luciferplantje,
pantoffelplant, hertshoornvaren, vrouwentongen, vingerplant, parapluplant. Ze heten zo, omdat 
ze er op lijken. Hier zie je ze. Kun jij ontdekken welke plant wordt bedoeld?

De eierloop
Dit is een wedstrijdje voor snelle lopers. Maak eerst een hindernis-
baan met paaltjes waar je doorheen moet slingeren en een
loopplank op twee bakstenen. Span tussen twee paaltjes touw-
tjes waar je onderdoor en/of overheen moet. Daarna een vers ei
op een lepel leggen en... lopen maar. Helemaal leuk wordt
het als je ook nog een ondiep slootje in je hindernisbaan
opneemt. Let op: je moet wel met het hele ei
aankomen bij de finish. Anders heb je verloren.

Eierrollen
Knikkeren met hardgekookte eieren. Wie rolt als eerste zijn ei in het
kuiltje? Dat valt nog niet mee...

Draaiei
Draai een vers ei op een schotel. Leg je vinger er
heel even op en laat het ei meteen weer los. Wat
doet het ei? Doe hetzelfde met een gekookt ei.
Wat gebeurt er dan? Maakt het gekookte ei 
dezelfde bewegingen als het verse ei?

Kijk voor het juiste antwoord op www.nederlandbloeit.nl/spelletjes.Kijk  op www.nederlandbloeit.nl/spelletjes. 

Zo ziet een scharrelstal met
legnesten er van binnen uit



Vraag het je vader of
je moeder
Misschien weet je vader of moeder het antwoord op deze vragen? Doe de test met ze.

Vragen
1. Welke plant bloeit en heeft rokken?
2. Hoeveel magen heeft een koe?
3. Hoe lang heeft een kip nodig om een ei te leggen
4. Waarom wil de fruitteler kleine appelbomen in zijn boomgaard? 
5. Waarom heeft een ei een harde schaal
6. Hoeveel soorten kool ken jij? Noem er tien.
7. Wat is steenwol?
8. Wat zijn ijstulpen?
9. Welke boeren en tuinders werken met een robot? 

10. Hoeveel graszaadjes gaan er in een lucifersdoosje? 

En? Is je vader/moeder een slimmerik? Hoeveel vragen heeft hij/zij er goed?                   goed.

Antwoorden
1. Een ui en een bloembol hebben rokken. Rokken zijn dikke vliezen (eigenlijk zijn het bladeren) die je één voor

één kunt afpellen.
2. Vier: de pens, de netmaag, de boekmaag en de lebmaag. Daarom heet een koe een herkauwer. Ze slikt het

gras en ander ruwvoer (maïs, hooi) door en kauwt het en herkauwt het daarna om het goed verteerbaar te
maken. De pens is een soort voorraadmaag. In de netmaag worden er balletjes van gemaakt. In de boekmaag
wordt het vocht eruit gehaald. De lebmaag is de ‘gewone’ maag. Ook een schaap is een herkauwer. Een kip en
een varken hebben maar één maag. 

3. Een kip doet over het leggen van één ei 25 uur. Ze legt er vijf per week.
4. Kleine bomen zijn gemakkelijker te verzorgen dan grote. Er passen zo meer bomen in de boomgaard. Maar 

het belangrijkste is dat deze ‘laagstambomen’ al vanaf hun tweede jaar appels of peren geven. Bij de hoge
fruitbomen duurt dat wel tien jaar.

5. Om de zachte inhoud te beschermen.
6. Bloemkool, broccoli, savooiekool, rode kool, witte kool, spitskool, spruitjes, boerenkool, Chinese kool, koolrabi. 

Zuurkool is bewerkte witte kool.
7. Steenwol is geen echte wol. Het wordt gemaakt van vulkaangesteente. Dat wordt gesmolten. Hiervan worden

draden getrokken. Die worden samengeperst tot luchtige blokken of matten. Tuinders gebruiken die om er in
hun kas planten op te laten groeien. De planten hebben goed houvast op die matten. Het water en de mest-
stoffen krijgen ze via een slangetje en een druppelaar. Wat de plant niet gebruikt, wordt opgevangen en 
opnieuw gebruikt.

8. Tulpen gaan pas bloeien na een koudeperiode. Als je in een kas bollen eerst een tijdje koud
zet en daarna in een warmere omgeving gaan ze bloeien en kan de teler de bloem 
verkopen. Dat noem je een ijstulp. Met deze truc kun je deze voorjaarsbloem in 
elk seizoen laten bloeien.

9. De melkveehouder werkt met een melkrobot. Die melkt de koeien. De potplanten-
teler heeft robots die stekjes in potten met aarde zet en die de potten in de kas
verplaatst en uit elkaar zet, zodat ze elkaar in de groei niet kunnen belemmeren.
Ook zijn er tuinders met een spuit robot. Die spuit in hun kas precies op die plek
waar de planten aangetast zijn door een ziekte. Zo zijn er ook plukrobots 
ontwikkeld. Er is er onder meer eentje voor de oogst van komkommers.

10. Drieduizend zaadjes. Voor elk zaadje dat de boer in het voorjaar zaait, kan hij
er in het najaar 200 oogsten. In een goed jaar zijn dat er 800 miljoen van één
hectare. Wist je trouwens dat er in Nederland zoveel weiland is dat je daarmee
van de provincies Friesland, Groningen en Drenthe één groot weiland kunt
maken?

Zo groeit een plant
op steenwol

de pens

de netmaag

de boekmaag

de lebmaag

De magen van de koe



Meer land- en tuinbouwweetjes staan op www.nederlandbloeit.nl. Kijk voor het juiste antwoord op www.nederlandbloeit.nl/spelletjes.

Weet jij hoe een koe
een haas vangt?

Welk deel van de
groenteplant eet ik?

Goeie vraag. Wie het weet, mag het zeggen. ‘Je weet nooit hoe een koe een haas
vangt.’ Dat is dus een verrassing. En wat dacht je van ‘Boter op je hoofd’? Als dat
van iemand gezegd wordt, wil dat zeggen dat hij zelf ook schuldig is. ‘Boter op je
hoofd’ is een uitdrukking. ‘Je weet nooit hoe een koe een haas vangt’ is een ge-
zegde. Zo zijn er heel veel uitdrukkingen en gezegdes die met de land- en tuinbouw
te maken hebben. Wedstrijdje doen wie de meeste weet? Speel het spel met je opa,
oma, vriend, vriendin, broer of zus. Om beurten mag iemand een spreekwoord 
zeggen. Als je er in jouw beurt geen weet, doe je niet meer mee. Wie overblijft, wint.

Om je op weg te helpen: Denk bij spreekwoorden en gezegdes aan bijvoorbeeld de
koe, de kip, het varken, de boer, een roos, een ui, een appel, graan, hooi, gras, het
schaap, en groenten als erwten, kool en bonen.

Van de groenteplanten die de boer en tuinder telen, eet je de knol (radijsjes, rode bieten, koolraap),
de bol (ui), de wortel (winterpeen en ‘worteltjes’) het blad (sla, witlof, spinazie), de stengel (prei, 
asperge), de bloem (bloemkool, broccoli), de vrucht (tomaat, paprika, komkommer, fruit) of het
zaad (boontjes, erwten). Hier zie je groenten die buiten worden geteeld. Weet jij van welke plant die
is? Zet in het rondje het nummer van het plantendeel.

Scores

Opa

Oma

Vriend/vriendin

Broer

Zus

Papa/mama



Meer boerderijvouwdieren: kijk op www.nederlandbloeit.nl/spelletjes.

Boerderijvouwdieren
Kun jij boerderijdieren vouwen? Hier zie je afbeeldingen van een koe, een varken 
en een schaap. Tip: Teken de afbeelding na, kleur hem en volg het vouw voorbeeld.
Met een beetje handigheid vouw je zo een pracht van een veestapel bij elkaar.



Meer plaatjes voor je boerderijdoos: kijk op www.nederlandbloeit.nl/spelletjes.  

Kijk hoe 
Nederland bloeit

Zo maak je een boerderijkijkdoos 
Neem een schoenendoos. Teken aan de buitenkant een boerderij met ramen en deu-
ren en kleur hem. Verf het deksel (het dak van je boerderij) rood. Knip er een gat in
en plak daar gekleurd papier. Maak aan de voorkant van je boerderij in het midden

een gat om doorheen te kijken. Geef de binnenkant ook een kleur-
tje. Bijvoorbeeld groen als een weiland, bruin als een 

geploegde akker of geel als een graanveld. Je kunt 
er ook een land weggetje bij tekenen. Teken aan de

binnenzijde van de doos aan de achterkant en aan
de zijkanten een horizon met wolkjes en blauwe
lucht. Knip de plaatjes uit, vouw het stripje en
plak ze in de doos.



Kijk voor het juiste antwoord op www.nederlandbloeit.nl/spelletjes.

Het lettervarken
Hieronder zie je woorden die met de varkenshouderij te
maken hebben. Erachter staat wat het is. Zie je de woor-
den in de puzzel staan? Streep het woord door als je
het gevonden hebt.

Boerderij op je bord
Hier zie je een grote schotel met allerlei producten uit de land- en tuinbouw. 
Weet jij wat je ziet... en van welke boerderij het product afkomstig is? Je kunt kiezen
uit: varkensbedrijf, fruitteeltbedrijf, vollegrondsgroentebedrijf, melkveebedrijf, 
champignonkwekerij, akkerbouwbedrijf, pluimveebedrijf, glastuinbouwbedrijf, 
witlofkwekerij. Op het bord liggen ook krentenbollen en een brood. Die komen 
natuurlijk niet rechtstreeks van de boerderij. Het graan wel. Trek lijntjes. 
Gebruik voor elk bedrijf een ander kleurpotlood.

brijvoer (Brijvoer is een smakelijk papvoer. Behalve graan
zitten er bijproducten in uit de voedingsindustrie.)
mest (De poep van het varken. Hierin zitten heel veel 
waardevolle meststoffen voor planten.)
gerst (Graansoort die in varkensvoer wordt verwerkt)
soja (Een peulvrucht, die heel veel eiwit bevat dat varkens
nodig hebben om te groeien en gezond te blijven. 
Soja groeit vooral in Noord- en Zuid-Amerika en in Azië.)
maïs (Graansoort die varkens ook lekker vinden)
kokosschroot (Resten van de kokosnoot, die veel vet 
bevatten. Het varken heeft dat nodig voor zijn energie.)
big (Jong varken)
zeug (Vrouwtjesvarken)
beer (Mannetjesvarken)
berig (Zo noem je een vrouwtjesvarken dat vruchtbaar is 

en door een mannetjesvarken bevrucht kan worden, zodat 
er biggen geboren kunnen worden.)
zeugenstal (Stal waarin zeugen leven)
toom (Zo noem je een groep varkens)
stro (Vloerbedekking in een stal) 
snuit (Daarmee ruikt, voelt en wroet een varken)
tapioca (Meel van de cassavewortel)
bierbostel (Een eiwitrijk restproduct dat overblijft van het
bier brouwen. In bierbostel zit gekiemd graan.)
speenvarken (Een big die nog moedermelk drinkt)
trog (De voerbak, waaruit varkens eten)
voerstation (Plek in de stal waar het varken brokjes voer kan
eten. De computer zorgt ervoor dat het precies genoeg is.)
wei (Voedzame vloeistof, die overblijft van het kaasmaken)
zeugenhouder (Varkenshouder die biggen fokt)

Onaangekondigd binnenlopen in een varkensboerderij? 
Ga naar www.nederlandbloeit.nl/recreatie om te kijken waar dit kan.

K S P E E N V A R K E N

I Z E U G E N S T A L O

Z E U G E N H O U D E R

W E I B R IJ V O E R I B

B E E R S N U I T W E I

S O J A T O O M Z E U G

O B I E R B O S T E L S

T A P I O C A B E R I G

V O E R S T A T I O N E

K O K O S S C H R O O T

T R O G M A I S M E S T

witlofkwekerij

varkensbedrijf

fruitteeltbedrijf
vollegrondsgroentebedrijf

melkveebedrijf

champignonkwekerij
akkerbouwbedrijf

pluimveebedrijf

glastuinbouwbedrijf



Groeten uit...
Maak je eigen briefkaart. Knip de afbeeldingen uit en plak ze op de briefkaart. 
Je kunt ze ook op een gekleurd kaartje van 15 x 10,5 centimeter plakken. Groen is
natuurlijk het allermooist. Zet achterop aan de rechterkant de naam en het adres
waar de briefkaart naartoe moet. Plak rechtsboven een postzegel. Zet op de linker-
helft je naam en wat je verder nog wilt opschrijven en... versturen maar.

Plak hier 
een 

postzegel

�

Meer losse knipelementen om een
briefkaart van te maken vind je op
www.nederlandbloeit.nl/spelletjes.
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