
 

 
Zaden verzamelen.  
 
Bloemen zoals de klaproos, vingerhoedskruid, koekoeksbloem of ridderspoor hebben zaaddoosjes.  
Dit zijn doosjes waar zaden in verstopt zitten. Wanneer de bloemen zijn uitgebloeid, kun je deze 
zaaddoosjes aan de plant tegenkomen.  
 
Zo doe je het: 

 Verzamel alleen zaaddoosjes die rijp en droog zijn.  

 Knip de zaaddoos van de plant. 

 Soms laten planten hun zaadjes zo makkelijk los, dat je het beste een paraplu op de kop 
onder de plant kunt houden. Tik zachtjes tegen de stengel en de zaadjes vallen in je paraplu.  

 
Als je de zaden hebt ‘geoogst’ moet je ze laten nadrogen.  
Spreid ze uit op een krant, in een bakje of op een dienblad en zet in huis.  
Let op! Niet in de zon leggen. Droog liever te lang, dan te kort.   
 
Een paar spelregels: 

 Wacht tot de bloem helemaal verdord en verdroogd is, voordat je de zaaddosjes oogst.  
Verzamel alleen zaden van planten in gebieden waar je toestemming voor hebt;  

 Zorg dat je ook zaden achterlaat voor de vogels (die eten er graag van en helpen op die 
manier ook met verspreiden, door ze ergens ander weer uit te poepen) 

 Laat de stengels van de planten staan, vooral een holle stengel is een goede overwinterplek 
voor insecten.  

 
Maak zelf een zakje voor het bewaren van de zaadjes:  
 
Nodig:  

 Mooie bladzijden uit een tijdschrift.  

 Liniaal  

 Schaar  

 Lijm  
 
Zo maak je het:  

1. Knip of scheur een mooie bladzijde uit een tijdschrift. 
2. Vouw de bladzijde dubbel met de print naar buiten.  
3. Knip nu van de korte kanten aan de bovenkant een randje af.  

De onderkant houdt zijn lengte en er ontstaat nu een randje die je om kunt vouwen.  
4. Van de lange kant vouw je van de bovenkant een randje naar binnen toe.  
5. Knip nu de hoekjes van de randjes die uitsteken, schuin af.  
6. Vouw deze randjes om en plak ze aan één korte en aan de lange zijde aan elkaar.  

Klaar! Schrijf op het envelopje welke bloemzaadjes je er in hebt gedaan.  
 

 


