
 

De groei van een tulp 
 

Aan het einde van de winter bloeien al de eerste voorjaarsbloemen. Zij hebben hun eigen 
voedsel bij zich. Dat zit in de bol. In zes weken groeit er een bloem uit de bol. 
 
Tijn: Pak 'm maar beet. kijken hoe dik die is.  

Lisa en Tijn onderzoeken in zes weken een bloembol. 

Lisa en Tijn: 14 centimeter. Dat is dik. 
Tijn: Hartstikke stevig en best wel koud. 
Lisa: Ja, oké. We leggen 'm er nu op. 
 
Na één week. 
 
Lisa: Oké, ik haal 'm er nu uit. 
Tijn: Haal de prikkers er ook maar uit. 
Lisa: Jij doet er twee en ik doe er twee.  
 
In de bol zit nog veel eten voor het plantje. Daarom is hij dik en stevig. Kijk, er zitten 
wortels aan de bol. Hoe dik is de bol nou? En hoe voelt ie? 
 
Tijn: Hij voelt best wel slap, niet stevig. 
Lisa: Oké, slap. 
Tijn: ja. Kijk, hier zitten soort puntjes aan het einde. 
Lisa: Die lijken wel een beetje zwart.   

En nog een week later. 
 
Lisa: Wauw, moet je kijken een steel. 
Tijn: Die is gekrompen?!! Tien centimeter. 
Lisa: Hij wordt steeds kleiner. 
Tijn: Zal ik even meten hoe lang die steel is? Vijftien centimeter al! 

Lisa: Hij wordt heel zacht. 
Tijn: Steeds zachter, hè. 
Lisa: ja. 
Tijn: Er hangen steeds meer wortels aan. 

En nog een week later. 
 
Lisa: Wauw, wat is ie groter geworden, nog groter dan eerst.  
 
Als het plantje groeit, wordt de bol dunner en slapper. 
 
Tijn: acht centimeter?! Oei, 23 centimeter. 
Lisa: Dat is veel. Hé, de wortels worden ook steeds langer. 
Tijn: ja, slap. 



 

 
 

En nog een week later. 
 

Lisa: Wauw, nu is hij pas echt groot! 
Tijn: Kijk ik zie een knop. 
Lisa: ja. 
Tijn: Er komt al echt een bloem uit. Zes centimeter. 
Lisa: Ja. 
Tijn: Geef eens. Dertig centimeter.En na zes weken. 
Lisa: Wauw, hij is groot. 
Tijn: De bloem! 
 
Voice over: Hoe dik zal die nu zijn? 
 
Tijn: Vier centimeter. Heel slap is die. 
Lisa: Heel slap.  
 
De plant heeft al het eten uit de bol gehaald. Nu is de bol klein en slap. 
 
Lisa: Ik denk dat die langer is. 
Tijn: 30 centimeter. 


