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Knutselend vergroenen!

en andere doe-tips voor een 
groen schoolplein

Vergroen het schoolplein simpel en samen met je leerlingen. Door leerlingen te betrekken stimuleer 
je nieuwsgierigheid naar groen. Knutselend vergroenen is een snelle, leuke en gemakkelijke manier 
om een groener schoolplein te krijgen. Hieronder staan een aantal leuke tips en ideeën om samen met 
leerlingen het plein te vergroenen. Heb je de smaak te pakken? Nog meer tips vind je op 
www.scharrelkids.nl bij beleef buiten!

Zaadbombardement 

Maak samen met de leerlingen zaadbommen en 
bombardeer een saaie open plek in de buurt! Geen 
geschikte plek in de buurt? Haal dan bijvoorbeeld 
op het plein een stoeptegel bij een muur eruit, zet 
deze omhoog en maak daarachter je geveltuintje. 
De grond rondom bomen kan ook gebombardeerd 
worden. Zaadbommen zijn kleine kleibolletjes met 
bloemenzaden erin. Als je deze kleibolletjes in het 
voorjaar op braakliggende stukken grond gooit dan 
groeien daar bloemen uit. Zo kan je op een leuke en 
makkelijke manier de natuur een handje helpen.

            Zaadbommen 

Benodigdhede
n

Compost, kleipoeder, bloemzaden, chilipoeder, 

water & kom. 

Stappenplan
-   Meng 2 delen kleipoeder, 4 delen    

     compost en een snufje chilipoeder.

     Dit poeder voorkomt dat vogels   

     en andere dieren er met de zaadjes  

     vandoor gaan.   

-   Voeg al roerend wat water toe. Kneed   

     het samen tot een plakkerig   

     deegachtig goedje. (niet te nat!)  

-   Maak van het deeg kleine balletjes 

     en voeg de bloemzaden toe.  

-   Laat ze een aantal dagen drogen en ze 

    zijn klaar voor het bombardement!

Kweekwedstrijd zonnebloemen

Organiseer de wedstrijd: ‘Wie kweekt de hoogste zonnebloem?’. 
Haal een rij tegels weg langs een muur of hek, regel 
zonnebloemzaadjes en de wedstrijd kan bijna beginnen. Laat 
leerlingen de zaden eerst binnen opkweken voordat ze de grond in 
gaan. Als je daarna het bovenste laagje zand onder de tegels met 
potgrond vervangt, groeien de zonnebloemen 
extra goed. Geef de zonnebloemhoofdjes na 
de wedstrijd een tweede leven. Hang ze in de 
winter op als vogelvoer, of gebruik ze om nieuwe 
zonnebloemen mee te kweken.



Mosgraffiti

Maak groene kunstwerken op de buitenmuur 
met mosgraffiti. Meng de ‘verf ’ door mos (2 
handjes vol), yoghurt (½ liter) en een theelepel 
suiker te mixen tot een romige, egale massa. 
Smeer de mix op een schaduwrijke muur die 
op een beetje vochtige plek staat, en laat de 
creativiteit van leerlingen de vrije loop. Voor een 
goed resultaat moet het mos vochtig blijven. 

Vlinderhuisjes bouwen

Wie houdt er niet van vlinders? Gelukkig zijn 
deze kleurige fladderaars vrij gemakkelijk naar het 
schoolplein te lokken. Knutsel een vlinderhuisje uit 
een melkpak of ga met hout aan de gang. Hang het 
huisje op een zonnige en beschutte plek, dan heb 
je een ideale schuilplaats voor slecht weer. Kijk op 
het knutselstappenplan hoe je het huisje maakt. Het 
vlinderhuisje werkt pas echt goed als je planten en 
struiken plant die aantrekkelijk zijn voor vlinders. 
Op de factsheet Planten op het plein staat een 
aantal geschikte soorten: https://ivn.nl/afdeling/
scharrelkids/aan-de-slag/buitenlokaal. 

Vlinderhuisje:
Benodigdheden
Yoghurt- of melkpak, groen papier, potlood, liniaal, schaar en/of stanleymes, allerlei bladeren, schors, touwtje & lijm.

Stappenplan
- Maak je yoghurt- of melkpak schoon met water.      Zorg ervoor dat hij helemaal schoon en droog is    om schimmel voorkomen.- Beplak het pak geheel met groen papier.- Knip uit de voorkant 3 spleetjes van 1 cm breed     en 5 cm lang. Knip op de achterkant een deurtje       van 5 bij 5 cm. 

- Beplak het pak met allerlei blaadjes. Zorg     ervoor dat de spleetjes niet bedekt worden en    dat het deurtje aan de achterkant nog open kan. -  Maak een gaatje in de boven kant van het pak        en haal er een touwtje doorheen. -  Plaats een stuk schors in  het pak via het deurtje.-  Hang op een zonnige plek in de buurt van     bloemen 
-  Het is nu wachten op de eerste bewoner!

Vogelvoederhuisje 

Met een beetje vogelvoer lok je verschillende vogels naar het plein. 
Een voederplek en vogelvoer is zo gemaakt. Een voederhuisje 
maak je van een zuivelpak. Een simpel plankje of een blik 
ophangen voldoet ook prima. Heb je wat meer tijd, maak dan 
voederhuisjes van hout. 
Een echt, maar tijdelijk droomhuis maak je van een uitgehold 
brood op een bezem. 

Insectenhotel 

Maak samen met leerlingen een insectenhotel en plaats 
het op een zonnig plekje op het plein. Zo bied je onderdak 
aan allerlei insecten, van oorwurmen tot bijen. Maak 
je insectenhotel van on-geïmpregneerd hout en andere 
natuurlijke materialen. De uitwerking van het hotel kan 
heel simpel maar ook heel complex met verschillende 
insectenafdelingen. Als je op internet zoekt naar 
‘insectenhotel’ vind je veel leuke voorbeelden.  



Winterschuilplaats lieveheersbeestjes 

Lieveheersbeestjes overwinteren graag op een droge plek, zodat ze 
geen last hebben van regen, wind en vorst. Je maakt een eenvoudige 
schuilplaats van een PET-fles en golfkarton. Knip de bovenkant van 
de fles af en vul de onderkant met golfkarton. Hang de schuilplaats 
iets schuin op met de opening naar beneden, zodat er geen water in 
kan lopen. 

Vogelvoer 

Het maken van vogelvoer is een leuke aansluitende activiteit op 
het maken van een vogelvoederhuisje, eventueel voor de jongere 
leerlingen. Rijg bijvoorbeeld pindakettingen, of maak vetbollen 
gevuld met zaden! 

Wilgenhut 

Met pas geknotte wilgentenen maak je een 
levende wilgenhut! Met wat vlechtwerk 
van leerlingen staat er zo een hut om in 
te ravotten. Let op: een levende wilgenhut 
kan alleen op een onbetegeld stuk worden 
gemaakt. De meeste wilgen worden in het 
vroege voorjaar geknot. Hét moment om 
samen met leerlingen een dag te klussen 
in de natuur! Je kan vaak ook je materiaal 
ophalen bij de gemeente. Gebruik verse 
takken, deze zijn erg buigzaam (makkelijk te 
vlechten) en ze zullen nog wortel schieten in 
de grond. Dan groeit je hut binnen een paar 
jaar dicht met verse twijgen. 

                 Wilgenhut     Benodigdhedenlange verse wilgentenen (pas geknot) 1,5-2m, 
binddraad

Stappenplan- Teken je plan uit op een stuk grond zonder tegels.   
   Een wigwamvorm is het makkelijkst te maken door 
   een grote cirkel uit te zetten. - Steek de tenen schuin, met de toppen naar binnen, in 

  de grond binnen de uitgetekende vorm. Zet de tenen 
  ongeveer 30cm uit elkaar. Laat ruimte over voor de  
  ingang!
- Buig de takken indien nodig naar elkaar toe en bindt 

   ze bij elkaar- Voor meer stevigheid kan je aan de onderkant wat 
   tenen horizontaal erin vlechten. - Geef de tenen voldoende water, zodat ze wortel 

   kunnen schieten. Na verloop van tijd komen er 
   blaadjes aan de takken en zelfs uitlopers. Vlecht de 

   uitlopers in de constructie. 
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