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 1. Rijst 

Rijst is in de meeste landen in Azië het hoofdvoedsel voor de 
bevolking. 
Vaak bestaan alle drie de maaltijden dagelijks uit gerechten 
met rijst. 
De meeste rijst wordt in het werelddeel Azië verbouwd.  
Van alle 100 pakjes rijst komen er 90 uit Azië.  
In dit boek lees je er meer over.  
Je krijgt antwoord op vragen als: 
 Tot welke plantenfamilie hoort de rijstplant? 
 Hoe ziet een rijstkorrel er van binnen uit? 
 In welke landen wordt veel rijst verbouwd? 
 Wat moet een rijstboer allemaal doen voordat hij rijst kan 

oogsten? 
 Welke soorten rijst zijn er? 

 



 2. Grassen 

Familie 
Rijst hoort bij een grote plantenfamilie:  
de familie van de grassen. 
Er bestaan wel 8000 soorten grassen. 
Grassen zijn een groot succes als planten, 
want ze komen over de hele wereld voor.  
Zelfs in het Zuidpoolgebied komt een 
grassoort voor. 
 
 
Belangrijk 
Grassen zijn belangrijk.  
Ze leveren voor mens en dier voedsel. 
Kuddedieren grazen op alle uitgebreide 
graslanden in de wereld. 
De zaden van de grassen zoals tarwe (1), 
haver (2), gerst (3), rogge (4), maïs (5), rijst
(6) en gierst (7) vormen een belangrijk deel 
van al het voedsel voor de bevolking in de 
wereld. Al die zaden van deze grassen 
worden ook wel granen genoemd. 
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Kenmerken van grassen 
Grassen horen bij die ene familie, omdat ze 
op elkaar lijken: 
1. De meeste grassen hebben holle stengels. 
2. De bladen van grassen zijn lang en smal. 
3. Grassen hebben geen kleurige bloemen. 

Dat hoeft niet, want insecten hoeven ze 
niet te lokken om hun stuifmeel over te 
brengen. Grassen worden geholpen door 
de wind. Door de lange stengels vangen de 
bloemen veel wind. De wind vervoert het 
stuifmeel door de lucht en komt zo op een 
buurplant terecht. Bloeiende grassen 
zorgen daarom vaak voor hooikoorts. 

Verschillen 
Natuurlijk zien niet alle grassen er hetzelfde 
uit. Denk maar aan het grote verschil tussen 
het gras in de tuin en de tarwe op de akker 
van de boer. 
Sommige grassen groeien snel, ander juist 
langzaam. Bamboe (4) is de snelst groeiende 
en ook de grootste grassoort. 
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 3. De rijstplant 

 

de aar 

de stengel 

het blad 

de wortels 

 

De zemel of zilverhuid (2) zit onder de 
schil en bestaat uit meerdere laagjes, 
In dit deel zitten de meeste 
voedingstoffen en vitaminen van de 
rijstkorrel.  

De meelkern (3) is het gedeelte waar 
het meeste meel in zit. Zonder de 
zilverhuid is dit de witte rijstkorrel. 
De kiem (4) is het deel waaruit na het 
planten een nieuwe plant gaat groeien. 

De huls of schil (1) van de rijstkorrel.  
De huls kan niet gegeten worden.  
Dit deel wordt gebruikt als brandstof. 
De as kan goed gemengd worden met 
beton en cement. 
Ook wordt dit afval verwerkt in 
vuurwerk en in voer voor huisdieren. 
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 4. Rijstbouw in de wereld 

 

De evenaar 

In China (1) wordt de meeste 
rijst verbouwd. Van elke 100 
pakjes rijst komen er 28 pakjes 
uit dit land. In China is rijst het 
hoofdvoedsel. 

In Indonesië (3) leveren de rijstvelden 
10 pakjes rijst op van de 100. 

In India (2) vormt rijst ook 
het belangrijkste voedsel.  
Van elke 100 pakjes rijst zijn 
er 20 afkomstig uit India 

In de Verenigde Staten (4) 
is de rijstbouw veel minder. 
Van alle 100 pakjes rijst 
komt er maar 1 uit dit land. 
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 5. Van zaad tot rijst 

Rijstbouw 
Rijst wordt het meest verbouwd in Azië. 
Een boer kan meestal 2 en soms 4 keer 
per jaar rijst oogsten. 
Het verbouwen van rijst is veel werk. 
Wat moet bijvoorbeeld een boer in het 
land Indonesië allemaal doen voor hij 
zijn rijst kan oogsten? 
 
1. Het bewerken van de grond 
De boer moet zorgen dat de resten van 
de vorige oogst verdwijnen.  
De akker moet schoon.  
Vaak vraagt de boer de hulp van een 
eenden hoeder (1). Die laat zijn eenden 
oude rijstkorrels en ongedierte opeten. 
Daarna wordt de natte akker goed 
omgeploegd met een handtractor (2) of  
met buffels (3). Er ontstaat een mooie 
modderbrij. Vogels volgen de boer om 
het laatste ongedierte op te eten. 
Het klaarmaken van de akker voor het 

planten duurt ongeveer 
3 tot 4 weken. 
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2. Het zaaibed 
Op een klein stukje van zijn natte akker 
heeft de boer al een klein stukje grond vrij 
gehouden. Daar zaait hij zijn rijstzaad.  
Het is een mini kwekerij op zijn akker.  
Rond het zaaibed (1) ligt een dam.  
Het zaaibed blijft onder water staan.  
Er beginnen al snel jonge, lichtgroene 
plantjes te groeien.  
Ze groeien dicht op elkaar. 
 
3. Het overplanten 
De jonge plantjes worden uit het zaaibed 
gehaald.  
Er worden bundeltjes (2) van gemaakt. 
Nu is het tijd om elk klein plantje apart in 
de natte akker te planten. 
In Indonesië is dat meestal vrouwenwerk.  
De plantjes worden in keurige rijen naast 
elkaar gezet (3). 
Soms wordt er direct gezaaid in de akker, 
maar die manier is voor een boer duurder, 
De boer moet dan veel meer zaad kopen 

dan bij de manier van het 
overplanten.  
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4. Het regelen van het water 
Nu moet de boer zorgen dat zijn akker met 
rijstplanten nat blijft. 
Rondom een rijstveld ligt altijd een dam (1). 
Zo loopt het water niet weg van het veld.  
Elke dag hakt  de boer een opening in de 
dam. Dat doet hij in het hoogste deel van 
de akker. In die opening stroomt dan vers 
water binnen (2). Het water zorgt ervoor 
dat er geen onkruid tussen de rijst groeit. 
Rijstvelden liggen niet op dezelfde hoogte. 
Zo kan het water op rijstvelden goed 
doorstromen naar lager gelegen velden. 
 
 
5. Mest, onkruid en ongedierte 
De planten groeien snel. De boer strooit met 
regelmaat kunstmest op het veld.  
Zo groeien de planten nog sneller. 
Hij haalt onkruid weg en zorgt dat kevers, 
rupsen, mieren en ratten geen kans krijgen 
om de planten op te eten.  
Hij spuit gif  op de planten (3). 
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6. De rijstplant bloeit 
De rijstplanten staan nu op zijn hoogst in het 
veld. Bovenin de aar van de plant komen 
piepkleine bloemen (1). De bloemen zitten vol 
stuifmeel of  pollen. De wind neemt het 
stuifmeel mee. Het stuifmeel komt terecht op 
de andere aren van de rijstplanten in het veld. 
Het stuifmeel bevrucht de planten.  
Dan pas kunnen er zaden (rijstkorrels) 
groeien aan de plant. 
 
7. Vogels verjagen 
Na  ongeveer 100 dagen is de rijst rijp.  
De plant hangt vol zaden. Voor die tijd liggen 
de vogels op de loer. In grote zwermen komen 
ze op bezoek op het veld. 
Er wordt van alles gedaan om die te verjagen: 
 Het neerzetten van vogelverschrikkers. 
 Een schreeuwende man of  vrouw loopt met 

een vlag door de velden (2). 
 Of boven het veld hangen touwen met 

vlaggen. 
 Boven het veld hangen touwen met blikken 

met stenen erin. Door aan het 
touw te trekken, maken de 
stenen in de blikken herrie. 
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8. De oogst 
De planten hangen nu vol rijstkorrels (1). 
Ongeveer een week voor de oogst laat de 
boer geen water meer op zijn veld lopen. 
Het veld wordt droog en de planten 
worden steeds geler. Bij het oogsten 
worden: 
A. De rijstplanten  worden eerst met een 

sikkel (2) afgesneden. Dat gebeurt door 
meerdere mensen. 

B. Daarna wordt elke bundel gedorst. Bij 
het dorsen worden de 
rijstkorrels (zaden) uit de aar 
geslagen. Dat kan gebeuren met de 
hand. Een bundel wordt hard op een 
ondergrond geslagen (3). Of  er wordt 
met een stok op geslagen. Meestal doet 
een dorsmachine (4) dit werk. 

C. De rijst gaat in zakken en wordt 
verkocht. In fabrieken wordt de 
oneetbare huls (5) van de korrel 
gehaald. 

D.  Het stro wordt gebundeld en verkocht. 
Het afval op de akker 
wordt verbrand.  
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 6. Soorten rijst 

Over de hele wereld bestaan ongeveer 40 duizend 
soorten rijst. De rijstsoorten verschillen in kleur, 
lengte, kooktijd en droogte. 

 

 Zilvervliesrijst is rijst waarbij de zilver-
huid of de zemel om de rijstkorrel blijft 
zitten. Deze donkere rijst heeft de 
meeste vitaminen en voedingsstoffen 
in zich. 

 Witte rijst is rijst waarbij de zilver-
huid of de zemel weggeslepen wordt. 
Deze rijst heeft minder vitaminen en 
voedingsstoffen in zich. Deze droge 
rijst wordt het meest gegeten. 

 Plakrijst is witte rijst waar heel veel zetmeel in zit.  
Tijdens het koken blijft er veel vocht in zitten.  
De korrels plakken aan elkaar. Deze rijst wordt in veel 
landen gegeten met stokjes. In de Japanse keuken 
wordt plakrijst gebruikt voor het maken van sushi’s (1). 

 Snelkookrijst is witte rijst die snel klaar is.  
Het is witte rijst die in de fabriek al van te voren 
gestoomd is.  De gestoomde rijst wordt daarna 
gedroogd en verpakt. Veel voedingsstoffen zijn 
uit deze rijst verdwenen. 
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 7. Rijstweetjes 

 

 In Azië vind je vooral natte rijstbouw. Je las al dat er 
veel mensen aan het werk zijn. Die mensen werken 
voor weinig geld. Daarom zie je er weinig machines. 
Er zijn rijstsoorten die niet op natte velden groeien.  
Je noemt dit droge rijstbouw. Je vindt droge rijstbouw 
vooral in westerse landen. Hier is mensenarbeid juist 
duur. Daarom zie je in de droge rijstbouw machines 
die het werk doen. 

 Rijst kan ook gemalen worden tot meel.  
Dat meel wordt gebruikt voor noedels (1) 
en velletjes die rond een loempia (2) zitten. 
Van rijst worden ook vloeistoffen gemaakt: 
rijstolie, rijstwijn (3) en rijstazijn. 
Rijst kan net als mais (popcorn) ook gepoft 
worden. Die gepofte rijst (4) wordt vaak in 
ontbijten met melk gegeten.  
De gepofte rijst vind je ook in rijstwafels 
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 8.Filmpje 

 

 

Rijstbouw  

In Bangladesh 

 

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/rijstbouw-in-
bangladesh-hoe-groeit-rijst-eigenlijk-en-

wat-is-irrigatie/#q=RIJST 

https://schooltv.nl/video/rijstbouw-in-bangladesh-hoe-groeit-rijst-eigenlijk-en-wat-is-irrigatie/#q=RIJST
https://schooltv.nl/video/rijstbouw-in-bangladesh-hoe-groeit-rijst-eigenlijk-en-wat-is-irrigatie/#q=RIJST
https://schooltv.nl/video/rijstbouw-in-bangladesh-hoe-groeit-rijst-eigenlijk-en-wat-is-irrigatie/#q=RIJST






 Bronnen 

http://knowledgebank.irri.org/step-by-step-production/pre-planting 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Rijst 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Rice 
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 Colofon en voorwaarden 
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