
Mooie tulpen!  

 

 

Benodigdheden: 

- Een mooie bos tulpen 

- Een vaas 

- Klein beetje ( koud) water 

- Papier en kleurstiften/potloden 

- Bolletje 

 

 

Tulpenseizoen 

April! Dat is de tijd dat je overal tulpen ziet bloeien. Die tijd is maar hééél erg kort, en 

eigenlijk is t nu ook alweer voorbij. Gelukkig heb ik nog een mooi bosje voor je geplukt en 

bewaard. Wist je dat een tulp uit een bolletje groeit? Weet jij nog meer bloemen die uit een 

bol groeien? Zoals een narcis of een blauw druifje… Maar de tulp is mijn lievelingsbloem 

omdat ze in zoveel verschillende kleuren en vormen bestaan. 

 

Bollenstreek 

Zo noem je de plek waar veel bollen op het land groeien; de bollenvelden. Jullie wonen in 

Amsterdam. Ik woon in Hillegom en dat ligt in de bollenstreek. Veel mensen over de hele 

wereld komen daar naartoe om de mooie bollenvelden te bewonderen. Jammer genoeg mag 

je ze niet plukken. 

 

Annemiekes Pluktuin. 

Ik weet wel een plek waar je ze wel mag plukken. Kijk maar eens naar de foto, dat is op het 

land bij Annemiekes Pluktuin in Hillegom. Komen jullie volgend jaar daar ook plukken? 

  



Aan de slag! 

Ik denk dat je de bloemen al in een vaas heb gedaan. Heel goed!  

Je gaat nu een soort tekendagboek bijhouden van 1 week. Kies steeds 1 bloem per dag uit en 

kijk hoe hij elke dag veranderd. Teken en kleur maar.      

           

Dag 1 

 

 Dag 2 

Dag 3  Dag 4 



Dag 5  Dag 6 

Dag 7  Dag 8 

 

Nog een opdracht 

Snijd het bolletje voorzichtig met een mesje open.  

Zo ziet een bolletje er van de binnenkant dus uit.  

Deze bol kan je niet meer gebruiken voor volgend jaar, die mag je weggooien 



 

 

 

Laatste opdracht 

Kijk eens naar dit plaatje 

   

 

                                                                                                               Meeldraden                                                                                                             

                                                                                                                      Stamper 

 

 

 

 

Kijk eens naar de tulpen in de vaas. Kun je daar nu ook de stamper en meeldraden in vinden? 

Pak maar een stamper en een meeldraad met je vingers ( pas op je kleren)  

Zit er wat op je vingers? Dat is stuifmeel. Veel insecten en hommels kun je daarom vinden in 

tulpen en andere bloemen. Die verzamelen dat voor voedsel en honing. 

 

En verder voor deze week lekker genieten van de bloemen! 


