
naam groep

werkt samen met

nodig: pen

1. Ga naar punt 1 op de kaart. Dit is de vlinderkas.

2. Zoek de Aloe vera plant. Aloe vera is één van de 

oudste en langst bekende medicinale planten.

3. Kijk en voel aan een blad van deze plant en schrijf op wat je opvalt. 

4. Waar wordt deze plant voor gebruikt?

Wat ga je doen?
Vandaag ga je in de Hortus kijken naar planten die door de mens gebruikt

worden. Je gaat kijken naar medicinale planten (= geneeskrachtige planten),

eetbare planten, vezelplanten en verfplanten. Op de achterkant van deze

lesbrief staat een kaart van de Hortus. Die heb je steeds nodig!

Medicinale planten
De meeste medicinale planten kun je niet eten en sommige zijn zelfs giftig!

Kijk daarom met je ogen en niet met je handen. 

De planten uit de opdrachten kun je wel 

voorzichtig aanraken.

nuttige planten
lesbrief

basisschool groep 7  en 8

opdracht 1     Aloha Aloe



Ga naar punt 3 op de kaart. Dit is de palmenkas.

1. Ga in de kas op zoek naar de kaneelboom.

2. Aan de stam hangt een zakje met kaneelstokjes, 

ruik hier goed aan.

3. Waar wordt kaneel voor gebruikt?

4. Waar komt kaneel vandaan?

opdracht 2 Kruiden

Ga naar de Snippendaaltuin, dat is punt 2 op de kaart. 

1. Zoek in één van de middelste vakken de volgende planten:

BIESLOOK BASILICUM PETERSELIE

2. Vul bij de plaatjes de naam in van de plant.

3. Pluk van elke plant een klein blaadje. Ruik aan de blaadjes. 

4. Ruik samen met jouw klasgenoot om de beurt met je ogen dicht aan 

de blaadjes. Kun je raden welk kruid het is?

opdracht 3 Kaneel

Eetbare planten
Onze voorouders wisten veel over eetbare planten uit de natuur. Het is 

belangrijk om te weten welke delen van een plant eetbaar zijn. Van sommige

planten kun je alleen de vruchten eten, van anderen de wortels, de bladeren

of de takken. Keukenkruiden worden gebruikt om het eten lekkerder te maken.

De meeste keukenkruiden komen oorspronkelijk uit Zuid-Europa, maar worden

nu ook in Nederland geplant.

Ga nu eerst terug naar je begeleider voordat je verder gaat met opdracht 3!



Ga weer terug naar punt 1 op de kaart. Dit is de vlinderkas.

Vezelplanten
Sommige planten hebben langgerekte draden waar je goed 

mee kunt spinnen of weven. Deze draden noemen we vezels. 

Van deze planten kun je dus goed kleding maken. Er zijn ook

planten die hele stugge vezels hebben, daar kun je goed 

borstels, bezems en deurmatten van maken.

1. Ga de kas binnen en zoek de katoenplant.

2. Schrijf drie producten op die van katoen zijn gemaakt.

3. Kijk eens in het label van jouw trui of T-shirt. 

Zit daar ook katoen in?

Zo ja hoeveel procent?

4. Welke delen van de katoenplant worden gebruikt?

opdracht 4 Plantenkleding

In de vlinderkas is nog een andere vezelplant te vinden, dat is de sisalplant.

1. Zoek de sisal (wetenschappelijke naam is Agave sisilana).

2. Waar komt deze plant vandaan?

3. Waar wordt sisal voor gebruikt?

4. Uit welke delen van de plant worden de vezels gehaald?

opdracht 5 Sisal



Ga naar punt 4 op de kaart. Dit is in het halfrond.

Verfplanten
Om textiel te verven zijn drie hoofdkleuren nodig: 

rood, blauw en geel. Vóór de komst van synthetische

kleurstoffen werden deze kleuren uit planten bereid. 

Veel planten kunnen gebruikt worden voor het 

maken van kleurstof. 

Vlakbij de Ginkgo-boom in het halfrond staan planten 

die kleurstoffen bevatten. Bij die planten staan informatiebordjes.

Geef bij de volgende planten aan welke kleuren ze geven.

VERFBREM (Genista tinctoria)  Kleur

VALSE HENNEP (Datisca cannabina) Kleur

KARMOZIJNBES (Phytolacca sp.)  Kleur

Welk deel van de plant wordt gebruikt?

VERFBREM  Deel van de plant

VALSE HENNEP Deel van de plant

KARMOZIJNBES  Deel van de plant

Laat je antwoorden nakijken door je begeleider.

TOT ZIENS IN DE HORTUS!

opdracht 6 Kleuren
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