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In dit boek ga je op bezoek bij de boer. 
Die boer heeft land rond zijn boerderij.  
Op dat land laat hij planten groeien. 
Dit boek geeft je antwoord op de volgende vragen: 
 Wat is een akker? 
 Wat zijn gewassen? 
 Wat is ploegen? 
 Wat is eggen? 
 Wat is zaaien? 
 Wat is oogsten? 
 In welke soorten eten zit tarwe? 
 Waar worden aardappelen voor gebruikt? 
 Welk eten kun je maken van mais? 
 Wat zijn suikerbieten? 

1. Op bezoek bij de boer 



 

De boer en zijn land 
De boer en de boerin wonen op de 
boerderij. 
Rond de boerderij ligt het land van de 
boer. 
Zo’n stuk land noem je een akker (1). 
Akkers zijn de stukken land waarop 
de boer zijn planten laat groeien. 
Gewassen 
Elke akker heeft zijn eigen soort planten. 
Een andere naam voor zo’n plant is 
een gewas. 
Gewassen die een boer op een akker 
heeft zijn: 
A. Tarwe, 
B. Aardappels, 
C. Mais, 
D. Suikerbieten of 
E. Uien. 
 
 
 

2. De akker 
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Een gewas groeit vanzelf. 
Toch moet de boer de gewassen helpen. 
Hij verzorgt al zijn gewassen goed. 
Met al die planten verdient de boer zijn geld. 
Wat doet de boer allemaal op zijn akker? 
1. De boer ploegt. 
Een ploeg maakt de grond los.  
Ook spit een ploeg de grond om. 
Een rij messen trekt door de grond. 
De ploeg zit achter de tractor. 
In losse grond kan een gewas goed groeien. 
 
2. De boer egt. 
Op de akker liggen nu grote brokken grond. 
De boer doet de eg achter zijn tractor. 
De eg heeft puntige tanden. 
Het lijkt op een grote hark. 
De eg maakt de grote brokken fijn. 
De akker ziet er nu anders uit. 
 

3. Aan het werk 



3. De boer zaait. 
De boer haalt de zaaimachine uit de schuur. 
In de bak zit het zaad (1). 
De machine trekt een gleuf  in de grond. 
In de gleuf  laat de machine zaadjes vallen. 
Het zaadje ligt in de aarde. 
De machine bedekt het zaadje 
met grond. 
Uit het zaad groeit het gewas. 
 
 
4. De boer kijkt de akker na. 
Elke dag kijkt de boer naar zijn akker. 
Groeit er al iets? 
Ja, tussen de planten groeit onkruid (2). 
Dat moet weg. 
Soms zitten er beestjes op het gewas. 
Ze eten de plant op. 
De boer spuit gif  (4). 
De beestjes gaan dood. 

De boer doet zijn best. 
Hij wil dat elke plant gezond is. 
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Tarwe en mais 
Het gewas is klaar met groeien. 
De tarwe is goudgeel. 
De halm van de plant zit vol korrels (1). 
Die wil de boer hebben. 
Met een maaidorsmachine oogst de boer de 
tarwe (2). 
Oogsten is een gewas van de akker halen. 
Ook zit elke maiskolf  vol zaad. 
De oogst wordt verkocht. 
Rooien 
Aardappels, suikerbieten en uien moeten 
uit de grond. 
Het uit de grond halen heet rooien. 
De boer rooit de aardappels met een 
machine (3). 
Ook de aardappels, suikerbieten en  
uien worden verkocht. 
Zo verdient de boer zijn geld. 

 
 

4. De boer oogst. 

 



 

1. Tarwe 
De boer verbouwde tarwe. 
Hij verkoopt zijn tarwe. 
Hoe gaat het nu verder? 
De tarwekorrels (A) worden gemalen. 
De korrels worden meel (B). 
 
Wat wordt er allemaal van  
dat meel gemaakt? 
1. Brood, 
2. Gebak, 
3. Koekjes  
4. Pasta en 
5. Pizza 
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5. De boer zorgt voor eten 



2. De aardappel 
De boer verbouwde aardappelen. 
De aardappel is een knol. 
De knollen groeien aan de wortels van de 
plant (A). 
De aardappels worden gerooid. 
De boer verkoopt ze. 
 
Waar worden aardappelen voor gebruikt? 
1. In de keuken: gekookt, gebakken, 

gepoft of  als puree. 
2. Voor patat en chips. 
 
In een aardappel zit zetmeel (B). 
Zetmeel vind je in: 
3. Soep en saus 
4. Lijm 
5. Snoep 
6. Kleding (het maakt garen sterker). 
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3. De mais  
Mais is een hoog gewas. 
Aan de plant groeien maiskolven (A). 
Een kolf  zit vol zaden (B). 
Die zaden wil de boer. 
De boer verkoopt ze. 
Later worden de zaden gemalen. 
Het zaad wordt maismeel (C). 
Popcorn (D) wordt van het zaad gemaakt. 
 
Waar wordt maïsmeel voor gebruikt. 
1. Maisbrood, 
2. Cornflakes (maisvlokken). 
 
Ook zit er veel zetmeel in mais.  
Dat wordt gebruikt voor: 
3. Soepen en sauzen 
 
Maiskorrels zijn ook goed als: 
4. Veevoer 
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4. De suikerbiet 
De suikerbiet groeit onder de grond (A). 
De biet is de wortel van de plant. 
Je kunt die wortel niet zo eten.  
De biet is keihard. 
Een machine rooit de bieten.  
Dan gaan de bieten naar de fabriek. 
 
Wat kun je uit zo’n suikerbiet halen? 
1. Suiker: de biet wordt tot pap gekookt. 

Uit die pap wordt de suiker gehaald. 
2.Veevoer: de pap zonder suiker noem je 

pulp. Van de pulp worden 
brokken voor het vee gemaakt . 

 
Suiker vind je overal.  
Het gaat in de koffie, de thee 
en de yoghurt. 
Fabrieken stoppen suiker bijna 
overal in (3). 
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6. Filmpjes 

De tractor en de ploeg Van suikerbiet tot .... 

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/de-tractor-en-de-

ploeg-grote-machines/#q=landbouw 

Huisje Boompje Beestje 
De aardappel 

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/huisje-boompje-

beestje-de-aardappel/#q=landbouw 

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/van-suikerbiet-tot
-bijna-al-onze-suiker-wordt-gemaakt-van-

suikerbieten/#q=landbouw 

https://schooltv.nl/video/de-tractor-en-de-ploeg-grote-machines/#q=landbouw
https://schooltv.nl/video/de-tractor-en-de-ploeg-grote-machines/#q=landbouw
https://schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-de-aardappel/#q=landbouw
https://schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-de-aardappel/#q=landbouw
https://schooltv.nl/video/van-suikerbiet-tot-bijna-al-onze-suiker-wordt-gemaakt-van-suikerbieten/#q=landbouw
https://schooltv.nl/video/van-suikerbiet-tot-bijna-al-onze-suiker-wordt-gemaakt-van-suikerbieten/#q=landbouw
https://schooltv.nl/video/van-suikerbiet-tot-bijna-al-onze-suiker-wordt-gemaakt-van-suikerbieten/#q=landbouw






http://nl.wikipedia.org/wiki/Akker 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Ploeg_(werktuig) 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Gewone_tarwe 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Aardappelzetmeel 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Aardappelen 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Suikerbiet 

Bronnen 
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