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Toen ik een poosje geleden iets las over het zakjes zaaien dacht ik direkt: dat is wat voor mij! Geen 
geklieder meer in huis met potgrond en water, en geen potjes met zaailingen op iedere vensterbank die er 
maar is in het hele huis, de kat kan niets meer omgooien, het leek me ideaal. 
 
Hoe gaat het in zijn werk? Men neme: 

- koffiefilterzakjes 
- gripzakjes 
- schaaltje water 
- bord o.i.d. 
- zaadjes. 

 
Eerst maak je de gripzakjes klaar. Op een reepje papier schrijf je welke zaadjes erin gaan, dat gaat met een 
plakbandje op het gripzakje. 
Dan knip je het koffiefilter doormidden, en ook een reepje van de onderkant. Het ziet er dan zo uit: 
 

      
 
 
 
Dan doop je het opengeklapte (halve) filterzakje in je schaaltje water, even laten uitdruipen, dan op het 
bord leggen. Strooi je zaadjes uit op de helft van het zakje, filterzakje dichtvouwen, evt. het zijrandje 
dichtvouwen, dan in het gripzakje: 
 

      
 
De gevulde gripzakjes kun je bijv. in stapelbare vleeswarenbakjes leggen. Dat neemt praktisch geen 
ruimte in. Wel even kijken of de zaadjes in het licht of donker moeten, of kou of warmte nodig hebben. 
En dan regelmatig even kijken of het al kiemt. Dit is makkelijk te zien door  het zakje tegen het licht te 
houden. 



Deze kiemen zijn pootbaar: 

      
 
Ik had er niet bij stilgestaan dat hele kleine zaadjes ook héle kleine kiempjes hebben: 
 

      
 
daar was ik toch wel een stief kwartiertje mee bezig, om die gepoot te krijgen. Je bent van de straat, dat 
wel. 
Maar toch iets anders verzonnen: ik heb de kleine zaadjes op rijtjes neergelegd, met voldoende 
tussenruimte om een strookje met gekiemde zaadjes af te kunnen knippen; een eigengemaakt zaaimatje zal 
ik maar zeggen. Dan de strookjes op de aarde leggen. 
 

      
 
En dit is het resultaat: 
 

      
 
Wat mij betreft is het experiment geslaagd.  


