
 

Ananas of avocado..? Kweek ze zelf!
We kweken onze eigen avocadoboom of ananasplant 

Avocado's en ananassen kopen we normaal gesproken 'gewoon' in de supermarkt of bij de 

groenteboer. Maar weten jullie eigenlijk wel hoe avocado's en ananassen groeien? En hoe 

lang dit duurt? Wij gaan hier zelf mee aan de slag!

Duratie : 30 minuten

Voorbereidingstijd : n.v.t

Ontwikkelingsgebied : Cognitieve ontwikkeling, Motorische ontwikkeling

Doelgroep : Kleuter (4 tot 6 jaar), 6-8 jaar, 8-12 jaar

Soort activiteit : Natuur, Ontdekken, techniek en proefjes

Groepsgrootte : Individueel, Groep tot 3 kinderen, Groep tot 10 

kinderen, Groep meer dan 10 kinderen

Tip vooraf
Houd er rekening mee dat het groeien van de beide planten erg lang duurt. De uitvoering hiervan is 'zo gepiept', maar voordat 

er een echte vrucht ontstaat bij een avocado ben je zo'n 5 tot 7 jaar verder. Bij een ananas moet je hier zo'n 1, 2 of zelfs 3 

jaar voor rekenen. Het duurt lang, maar dit zijn wel hele gave activiteiten, wat met de kinderen meegroeit! Hoe ouder zij 

worden, hoe groter de boom of plant is geworden. Uiteindelijk zullen ze, mits de plant of boom goed verzorgd wordt, hun 

eigen vrucht of groenten kunnen plukken!

• mes

• (smal) glas

• 4 tandenstokers of satéprikkers

• een avocado

Wat heb je nodig voor het kweken van een avocadoboom? 

Wat is een avocado?
Een avocado is een vruchtgroente. Het telt dus mee als groente! Hierdoor ligt het ook altijd in het groentenschap in de 

supermarkt. Een avocado is érg gezond en staat erom bekend dat hij in allerlei gerechten gebruikt kan worden.

Avocado's groeien aan bomen. In onder andere Mexico, Colombia, de Dominicaanse Republiek en in Peru vind je zulke 

boomgaarden. De avocado's die hier geplukt worden, worden vervolgens naar allerlei andere landen gebracht. Hierdoor vind 

jij ze 'gewoon' in de supermarkt!

 



 

De bloei van de avocado De bloemen van de 

avocado

De vruchten aan de 

boom

Doorgesneden 

avocado's

Aan de slag!
Het planten

• Snijd de avocado door de helft en haal vervolgens de pit eruit. Houd de twee helften even apart. Deze kun je straks 

opeten of lekkere guacamole mee maken! (zie 'tips')

• Maak de pit schoon door het onder de stromende kraan te houden. Het is belangrijk dat er geen vruchtvlees meer op 

zit. Als dit wel het geval is, gaat het rotten.

• Prik vervolgens vier tandenstokers (of satéprikkers) in het dikste gedeelte van de avocadopit. Meestal is dit het 

midden.

• Pak het glas er nu bij en balanceer de pit op de rand van het glas. Als het goed is lukt dit nu, doordat de tandenstokers 

(of satéprikkers) uit de pit steken.

• Vul het glas nu met lauwwarm water tot er ongeveer 2 centimeter van de onderkant van de pit onder water staat. 

Vul dit steeds bij en ververs het water elke week. 

• Zet het glas nu op een zonnige, warme plek. Het enige wat je nu nog nodig hebt is geduld en veel liefde voor jouw 

toekomstige avocadoboom! Kijk hier onder naar het kopje 'het vervolg' om te zien hoe jij jouw plant moet verzorgen 

en er voor kunt zorgen dat het een echte boom wordt.

Tip: Doordat de avocadoplant een tropische plant is, kan het niet altijd buiten staan. Je kunt het als 'kamerplant' houden of 

het tijdens de koudere periodes naar binnen halen.

 



 

Het vervolg
Nodig: grotere pot (doorsnede van ong. 15 cm), verse vochthoudende tuinaarde

• Verschoon om de twee dagen het water. 

• Na ongeveer drie maanden zul je zien dat het plantje begint te groeien. Als het zo'n 5 centimeter hoog is, kun je hem 

verpotten naar een grotere pot. De pot moet ongeveer een doorsnede hebben van 15 centimeter. Op deze manier 

kan het plantje tot een boom uitgroeien!

• Houd er rekening mee dat de pit ongeveer voor de helft uit de aarde moet steken. Ook is het belangrijk dat er genoeg 

vochthoudende grond in de pot zit.

• Houd je avocadoboom goed in de gaten, want zodra het boompje echt begint te groeien en de stam dikker wordt, kun 

je het overplanten in de vaste grond! Zorg er dan wel voor dat het wordt beschermd tegen de kou, want deze boom 

kan absoluut niet tegen vorst!

• Nu is het een kwestie van wachten! Na ongeveer 5 jaar (mits je de boom goed verzorgd) zullen er steeds meer 

vruchten groeien en na 7 jaar zou je, met wat geluk, vruchten van je boom kunnen plukken!

Tip: Als je het leuk vindt zou je ieder jaar een foto van de plant/boom kunnen maken, om het groeiproces te kunnen zien. 

Super leuk toch, dat je over een paar jaar kunt terugkijken?!

• https://www.youtube.com/watch?v=m8gh10lTGGI

 



 

Tips!
• Het is natuurlijk super zonde om de gebruikte avocado weg te gooien (aangezien je alleen de pit gebruikt bij het 

kweken van een avocadoboom). Je kunt dit lekker opeten met wat peper en zout, of dit op een cracker of broodje 

smeren. Wij hebben ook een heerlijk recept voor gezonde guacamole in onze database staan: 

https://online.doenkids.nl/activities/4001 Erg lekker om achter de hand te houden wanneer jullie avocado's geplukt 

kunnen worden!

• Mocht je avocado's niet zo lekker vinden dan kun je er ook een gezichtsmasker mee maken! 

https://online.doenkids.nl/activities/2290

 

https://online.doenkids.nl/activities/4001
https://online.doenkids.nl/activities/2290


 

• transparante vaas

• 4 tandenstokers 

• een ananas

• mes

Wat heb je nodig voor het kweken van een ananasplant?

Wat is een ananas?
Een ananasplant is een tropische plant. Het komt oorspronkelijk uit Brazilië, Bolivia en Paraguay. De vrucht van deze plant, 

de ananas, kan wel 30 centimeter lang en meer dan 4 kilogram zwaar worden! Een hele grote vrucht dus. De buitenkant lijkt 

wat stekelig en is erg ruw. De binnenkant is geel, sappig en zoet. Bovenop de ananas staat de kroon. Dit maakt deze vrucht 

opvallend en speciaal.

Tegenwoordig worden ananassen voornamelijk gekweekt in Zuidoost-Azië. Vooral in Thailand en de Filipijnen. Deze worden 

vervolgens over heel de wereld verkocht. Hierdoor liggen deze mooie ananassen 'gewoon' bij jou in de supermarkt, of bij de 

groenteboer!

Een ananasveld Een groeiende ananas Volgroeide ananassen

Aan de slag!
• Haal de kroon van de ananas af door het er van af te draaien. Als dit niet lukt kun je het ook voorzichtig lossnijden. 

Het is belangrijk dat je er voor zorgt dat er geen vruchtvlees meer aan de kroon zit. Als dit wel zo is kan het gaan 

rotten en gaat de plant dood.

• Snijd aan de onderkant van de kroon wat bladeren weg. Zorg ervoor dat de kroon (vanaf onderen gezien) zo'n 3 á 4 

centimeter kaal is.

• Pak nu de 4 tandenstokers en steek deze, 2 tot 3 centimeter vanaf de onderkant, in de kroon.

• Zet de kroon nu in de vaas. Zorg ervoor dat de tandenstokers op de rand van de vaas leunen, waardoor de kroon op 

de vaas balanceert.

• Vul nu de vaas met water, totdat ongeveer 2 centimeter van de onderkant van de kroon onder water staat.

• Zet de vaas nu op een zonnige, warme plek. Het enige wat je nu nog nodig hebt is geduld en veel liefde voor jouw 

toekomstige ananasplant! Kijk hier onder naar het kopje 'het vervolg' om te zien hoe jij jouw plant moet verzorgen en 

er voor kunt zorgen dat er een echte ananas aan gaat groeien.

Tip: In de zomer kun je de ananasplant prima buiten neerzetten, zodat het veel zonlicht krijgt. Pas wel op als de 

temperaturen gaan dalen! Temperaturen lager dan 10 graden Celsius zijn niet goed voor de ananasplant! Het kan slecht 

tegen kou.

 



 

• https://www.youtube.com/watch?v=YBU_S9OL2Kg

Het vervolg
Nodig: grotere pot, tuinaarde

• Verschoon het water van de ananas om de dag. 

• Na een paar dagen zul je al wat worteltjes zien verschijnen. Dit kan ook wat langer duren. Na ongeveer 2 tot 3 weken 

zijn de wortels lang genoeg om overgepot te worden. Je kunt de ananaskroon dan in een pot met aarde planten.

• Zorg er voor dat de aarde vochtig blijft en dat de bladeren van de kroon zo nu en dan even nat gemaakt worden. 

Besproeien met een plantenspuit is voldoende. Als je hier net mee begint kan het zijn dat de bladeren bruin worden. 

Zorg er dan voor dat je de ananasplant een paar keer per dag water geeft, zodat het goed vochtig blijft.

• Zodra de ananas gaat groeien, zul je mooie bloemen ontdekken. Zodra er een bloem verschijnt, duurt het nog 

ongeveer een half jaar totdat je een complete ananas hebt. In het begin krijg je vaak kleinere ananasjes, maar hoe 

vaker je dit doet, hoe groter ze zullen worden.

Tips!
Het is natuurlijk super zonde om de gebruikte ananas weg te gooien (aangezien je alleen de kroon gebruikt bij het kweken 

van een ananasplant). Haal de schil van de ananas af en snijd het in ringen of blokjes. Het is een heerlijke vrucht om op te 

eten, maar je kunt er natuurlijk ook een smoothie of ananas-tosti van te maken: https://online.doenkids.nl/activities/1057 

of https://online.doenkids.nl/activities/89

 

https://online.doenkids.nl/activities/1057
https://online.doenkids.nl/activities/89


 

Bronnen:

• https://nl.wikipedia.org/wiki/Avocado

• https://www.hetgroenebroertje.nl/stories/hoe-kweek-nou-echt-eigen-avocadoplant/

• https://www.tuinen.nl/kweek-je-eigen-ananasplant

• http://www.thehungrymouse.com/2009/09/09/how-to-grow-an-avocado-tree-from-an-avocado-pit/

 


