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Uitzetkaart  LENTE 2       De Groene Kracht  
 

Tips bij het uitzetten 
Om fouten te voorkomen kun je het best per kleur uitzetten.  
De benodigde materialen in het katoenen tasje doen om gemakkelijk mee te kunnen nemen, 
hier kun je ook de uitzetkaart in stoppen. 
De stokken per kleur meenemen. 
 
Gekleurde vlaggen, grondhaken en materialenbak seizoenspaden klein 
 
! Mochten er planten of materialen niet (meer) in de tuin aanwezig zijn, dan kun je de 

opdracht deels laten vervallen! Je zet dan een vlag minder uit in de tuin. Afbeeldingen 

van de planten die in deze les gebruikt worden kun je vinden in de werkmap bij de 

verschillende opdrachten.  

 
Rode Vlaggen 5 stuks (bomen opdracht) in de buurt van de nippels (punaises) 

Materiaal: geen 
5 vaste punten: 
1] berk einde van de dijk, richting eenjarige akkertjes  
2] esdoorn bij de stronkenhoek  
3] els aan het begin van de vlonder 
2] eik tegen de omheining achter de grote Amerikaanse eik 
3] beuk in bos 

 

Gele Vlaggen 6 stuks (allemaal eten) met een thermometer 

Materiaal:  2 witte bakken, 4 lepels en 2 loeppotjes 
         1 paraplu en 1 loeppotje 
         2 waterkijkers 

         
1 composthoop kruidentuin + 2 lepels en 1 loeppotje 
2 stronkenhoek +  2 lepels en 1loeppotje 
3 de wal voor het terras + 1 paraplu en 1 loeppotje 

 4  en 5   op twee verschillende hoeken van de vlonder   
                   bij iedere hoek een vlag  en een waterkijker 

       6  variabel:  akker bij de mosterd of phacelia  
   of in de kruidentuin 
 

Groene vlaggen 4 stuks (kiemplanten) 
Materiaal: geen 

 
2 vlaggen op   verschillende plaatsen uitzetten 

variabel: 1x esdoorn (stronkenhoek); 1x eik (bij kring) of 1x  beuk (bos) of els bij vijver  
2 vlaggen  bij  de mosterdkiemplanten op de akker op 2 plaatsen 
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Oranje vlaggen 6 stuks (bloemen en bestuiving) 

Materiaal: 
6 Oranje sterren (hang in de betreffende plek een ster) 
3 oranje kaarten met i erop( bij de insectenbloemen opdracht) voor aan de stok 
3 oranje kaarten met w erop (bij de windbloemen opdracht) voor aan de stok 
 
Gebruik indien nodig de kaart in de werkmap: 
 
1 :   kies 2 struiken: variabel vroeg in het jaar:   roggeakker sleedoorn (i) 
                     kop van de dijk meidoorn(i) 
        arm struweel krentenboom(i) 
     OF 
1:    kies 2 struiken: later in het jaar:  tussen natte heide en arm struweel: kers (i) 
                               oude hekje naar bos:  vogelkers(i) 

ter hoogte van het 1-jarigen akkertje: lijsterbes(i) 
 
2 :   kies 3 bomen: variabel vroeg in het jaar:   midden vlonder: els(w) 
        arm struweel: berk(w) 
         bij bord:  hazelaar (w) 

OF  
 2:   kies 3 bomen: later in het jaar:    bos: beuk(w) 
        achterpaadje kruidentuin:  taxus(w) 
        arm struweel: berk(w) 
 
3:   kies insectenbloemen op de grond                                   in de kruidentuin(i) 
     OF 
3:   kies insectenbloemen op de grond   bij de akkers of eenjarige akkers(i)
  

 
Blauwe vlaggen 5 stuks (weer) met een thermometer eraan 
Materiaal:  5 kaarten  met kompas erop  
         5 pijlen  
 
Plaats de vlaggen verspreid door de tuin zo dat de lucht zichtbaar is en de wind   
te voelen is 
Vlag zo plaatsen dat de thermometer niet in de zon hangt. 
Hang de kaart met kompas erop aan de stok 
Leg de pijl aan de voet van de stok (om windrichting mee aan te geven) 
 

 


