Hieronder vind je inspiratie, tips en voorbeelden
van ons programma, passend bij belangrijke
maatschappelijke thema’s.

Inspiratie
Inspiratie per thema

Onderzoekend leren
en wetenschap

Energie, afval,
duurzaamheid

Natuurlijke omgeving,
biodiversiteit

Kringlopen en
circulariteit

Leskisten

Lessen

• Ontdekken & Onderzoeken

Lessen

Lessen

• Expeditie Moendoes

• Buitengewone
bodembeestjes

• Alle tuin- en boerderijlessen

• Buitengewone
bodembeestjes

Doe-het-zelf-projecten

Leskisten

• Wetenschap in een wc-rol

• Avontuurlijke Eiwitten

• Buitengewone
Bodembeestjes

• Tuinverkenners

• Energie(k)

Materiaalprojecten

• Groene Vingers

Divers

• Liesje bloeit vlijtig

• Proef de Herfst

• Biomimicry

• Jungle op je tafel

• Bevrijd de bijen!

• Rupsen voor en vlinders na

Materiaalprojecten

• Programma’s van Weten
schapsknooppunt Utrecht

• Moestuin bij school

• Moestuin bij school

Leskisten

• Rupsen/vlinders

• Op minisafari

Leskisten

• Postertentoonstelling Junior
Global Goals

• ZOOM, Light on small

• Op minisafari

• Ecologische voetafdruk

• Vogels

• De zaak X

• Juniorklimaattocht

• Bomen, bos, hout en papier

• Ontdekken & Onderzoeken

• Keuzekisten

• (W)onderwaterwereld

Doe-het-zelf-projecten

• Eigen Lijf/Ander Lijf

• Bomen, het jaar door

Doe-het-zelf-projecten

• Moestuinpraatplaten

• Bomen, het jaar door

• Junior Klimaattocht

• Slakken

Lessen

Divers

• Alle tuinlessen

• Wildernis

Divers

Seizoenen, klimaat
en water

• Duiven in de stad

Leskisten

• Wilde bijen

• (W)onderwaterwereld

• Moestuinpraatplaten

• Weer & Klimaat

Divers

Doe-het-zelf-projecten

• Utrecht Bomenstad

• Junior Klimaattocht

• Alle Natuurwijsprogramma’s

• Bomen, het jaar door

• Natuurwerkweken
• Biomimicry
• Visdeurbel
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• Sarah’s Wereld
Doe-het-zelf-projecten

• Water om te drinken

• Kiemen, groeien, bloeien

• Zwerfafval
• Bomen, bos, hout en papier

Materiaalprojecten

• Winterquiz

• Energieke klas

• Drinkwatereducatie
Divers
• Excursie Waterschap
• Les je dorst

• Warmetruiendag
• Duurzame week Utrecht
• Groene Voetstappen
• Junior Global Goals
• Eco-schools
• PRISE

TIP Maak gebruik van de moestuincoaches in Utrecht!
www.jonglereneten.nl/moestuincoaches-utrecht
Hiervoor kun je als school ook de stimuleringsbijdrage
'Lekker naar buiten!' van Jong Leren Eten inzetten. Hou
de berichtgeving hierover in de gaten! Waarschijnlijk
kun je in maart 2023 een nieuw verzoek indienen.
www.jonglereneten.nl/stimuleringsbijdragelekker-naar-buiten
Tip
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Moestuin bij school
Dit hernieuwde materiaalproject van Utrecht Natuurlijk is
vorig jaar van start gegaan.
Van Utrecht Natuurlijk ontvang je zaden, aardappelen en
uien. Na de voorjaarsvakantie kun je de materialen op de
afgesproken dag ophalen. Dan kunnen jullie meteen aan de
slag met het opkweken van gewassen in de klas.
Op de zaai- en oogstkalender vind je wanneer en waar je een
bepaald gewas het beste kunt (voor)zaaien, uitplanten of
poten.

Moestuinpraatplaten

Vlogs

Gebruik de moestuin als een buitenleslokaal en een krachtige bron voor onderwijs. De moestuinpraatplaten kunnen je
hierbij op weg helpen (zie blz. 53).

Bij een aantal projecten, zoals Moestuin bij school, maken
we vlogs. De vlogbiblotheek zal in de loop van de tijd groeien. Kijk de vlogs samen met de kinderen op het digibord.

Zo wordt de moestuin een
buitenleslokaal en een krachtige
bron voor onderwijs.
Moestuincoaches

Je vind ze op de lesvoorbereidingspagina van het project
en Moestuin bij school heeft zelfs een eigen Playlist op het
Utrecht Natuurlijk Youtube kanaal:
• w ww.nmegids.nl/algemeen/lesaanbod/lesmateriaal.
php?code=22963
•	
w ww.youtube.com/playlist?list=PLIVHNU0CNLeqOQgeay5VIbEsXjNjAt9j6

Zelf nog niet zoveel moestuinervaring: schakel een
Utrechtse Moestuincoach in!
www.jonglereneten.nl/moestuincoaches-utrecht
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Maart
voorzaaien

sla, prei

direct volle

bieslook, radijs, snijbiet,

grond zaaien
poten

Tuinieren tot de herfstvakantie

maand

Moestuin
bij school

tuinboon, tuinkers

- Standaard -

aardappel

Maart

uitplanten

ui

voorzaaien

oogsten

-

direct volle

voorzaaien

pompoen,
April radijs,

sla
bieslook, radijs,
snijbiet,
tuinboon, tuinkers

grond zaaien

April

Mei

voorzaaien

basilicum, courgette, mais

direct volle

biet, goudsbloem,

grond zaaien

korenbloem, peterselie,

Juni
pompoen

direct volle

cosmea, koriander,

direct volle

oost-indische kers,

grond zaaien

radijs, zonnebloem

uitplanten

grond zaaien

radijs, snijbiet, tuinkers,
zomeraster
poten
uitplanten
oogsten

uitplanten

aardappel
prei, sla

poten

voorzaaien

basilicum, courgette (nà
15 mei!), mais

oogsten

oogsten

radijs, snijbiet, tuinkers

radijs, snijbiet, tuinkers

Juli

Augustus

uitplanten

September

oogsten

-

voorzaaien

-

voorzaaien

-

radijs, snijbiet, tuinkers,

direct volle

radijs, snijbiet, tuinkers,

direct volle

phacelia
Juli

uitplanten
oogsten

phacelia
aardappel, basilicum,

grond zaaien
uitplanten
oogsten

phacelia
basilicum, bieslook,

bieslook, biet,

biet, courgette, mais,

courgette, koriander,

peterselie, radijs,

peterselie, radijs, sla,

snijbiet, tuinkers

grond zaaien
uitplanten
oogsten

voorzaaien

peterselie,
pompoen,
uitplanten
prei, radijs, snijbiet,
oogsten aardappel
tuinkers

... sommige gewassen veel sneller kiemen en groeien dan andere. Tuinkers en
radijs kun je bijvoorbeeld meerdere keren per tuinseizoen zaaien en oogsten.

oogsten

bieslook, courgette,
peterselie, pompoen,
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voorzaaien
direct volle
grond zaaien
uitplanten

, basilicum,

oogsten
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courgette, koriander,

Wist je dat...
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biet, goudsbloe
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grond zaaien
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Om het tuinieren feestelijk af te sluiten...
Gebruik de receptkaarten die speciaal
voor dit Moestuin bij
schoolproject ontwikkeld zijn om samen te
koken met oogst uit de
tuin. Eet smakelijk!

Wat leuk dat jullie hebben gewerkt in de schooltuin!
Nu is het tijd om te oogsten. Er is niets leuker dan de
opbrengst van het harde werken samen te eten.
Maak bijvoorbeeld heerlijke...

Hummus met tuinbonen

gewerkt in de schooltuin!
Wat leuk dat jullie hebben
Er is niets leuker dan de
Nu is het tijd om te oogsten.
werken samen te eten.
opbrengst van het harde

Ingrediënten voor een schoolklas

Maak bijvoorbeeld heerlijke...

t
SaladebuffeIngrediënten
Groenten van de tuin
Ingrediënten voor een

• tuinbonen
schoolklas

... samen koken
ervoor zorgt dat
kinderen meer
proeven en meer
lekker vinden.

met aarda

en
7 Loop langs het buffet

... kinderen door te tuinieren ook leren met teleurstellingen om te gaan, de
natuur laat zich niet dwingen...
... ieder tuinseizoen anders is: tuinieren is samenwerken met de natuur!
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www.utrechtnatuurlijk.nl | info@utrechtnatuurlijk.nl

lekker bij het buffet,
Andere groenten zijn ook
mais.
bijvoorbeeld paprika of
Versier met eetbare bloemen.

| info@utrechtnatuurlijk.nl
www.utrechtnatuurlijk.nl

... kinderen door
te tuinieren ook
leren
met teleurstellingen
om te gaan, de
natuur laat zich
niet dwingen...
... ieder tuinseizo
en anders
tuinieren is samenwe is:
rken met
de natuur!

... samen koken ervoor zorgt dat kinderen meer proeven en meer lekker vinden.

Utrechtse
tuinsoep

2 Kook de tuinbonen 5 minuten en giet ze af.

3 Haal het buitenste grijze velletje er af met je vingers.
• peterselieZo maak je een saladebuffet
Je gebruikt alleen het groene boontje voor de
Ingrediënten
hummus.
Snij of scheur in
Dit heb
verder
sla en was de sla goed.
denodig
Oogst
1 je
Groenten van de tuin
4 Spoel de kikkererwten in een vergiet onder koud
250 gram
kikkererwten
en doe in een kom.
stukjes
• blaadjes sla (een
af. eraf.
(1 blikje uitgelekt)
het groen
goed. Snij water
zestromend
vergiet vol)
2 Oogst de radijs en was
25 ml sesamolie
Doe in een kommetje.
Pers de 1/2 citroen en de knoflook uit.
• radijsjes
Snijd de radijsjes door5midden.
25 ml olijfolie
ze in
het klokhuis eruit. Snijd
Kruiden van de tuin
1 citroen
3 Was de appels en haal6 Meng de knoflook, kikkererwten, de tuinbonen, de
een bakje.
stukjes en doe in sesamolie
• en de olijfolie met een keukenmachine tot
1 teenkleine
knoflook
stukjes.
kleinepuree.
ze in
een
gladde
peper en zout
4 Was de tomaten en snijd
Dit heb je verder nodig
tomaat.
met
Vul een bakje
7 Breng op smaak met citroensap, peper en zout en
3 appels
en snijd in dunne plakjes.
3 tomaten
5 Was de komkommer sprenkel nog wat fijn gehakte peterselie over de
hummus.
1 komkommer
Doe de plakjes in een kommetje.
1 fles sladressing
naast elkaar op een
6 Zet alle bakken en kommetjes
.
staat de fles sladressing
lange tafel. Aan het eind

Wist je dat...

... sommige gewassen
veel sneller
kiemen en groeien
dan andere.
Tuinkers en radijs
kun je bijvoorbe
eld
meerdere keren
per tuinseizoen
zaaien en oogsten.

Zo maak je hummus met tuinbonen
1 Haal de tuinbonen uit de peul.

Kruiden van de tuin
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