
 
  

 

  

 

 
 
 

Aan een lief geraken met planten (oefening voor de jongens) 
 

 

Je kent het wel. Je hart bonst in je keel als je haar ziet, je krijgt vlinders in de 
buik als hij voorbij loopt. Maar kom je met elkaar in contact, en wat dan? Iets te 
drinken aanbieden, pralines geven op een afspraakje, of bloemen? En wat daarna 
...   
Maar wat hebben planten hiermee te maken?  
 

Ga naar de Kas Mabundu (serre J) en vul er onderstaand kruiswoordraadsel in.  
Vul in en ontdek de naam van een belangrijke plant.  

 1   A     S       

 2               

 3       B U       

 4            N   

 5        A       

 6         J E     

 7   C  C          

 8       O        

 9   D            

 10            K   

                

1 Wat je gebruikt na het scheren, ruikt vaak kruidig, een van de specerijen die er in 
vaak in zit is Jamaicapeper of piment, zoek de pimentboom en ruik eens aan zijn 
gekneusde blaadjes.  

2 Geeft veel energie, is het eindproduct van de fotosynthese. 

3 Merk van een drankje dat veel cafeïne bevat. Zoek de koffiestruiken en bekijk of er 
vruchtjes aanzitten op dit ogenblik. 

4 Gele vrucht, zit soms in desserts. Weet je ook waarom ze krom is? 

5 Basiskledingstuk gemaakt van katoen, zoek de katoenplant en bekijk de 
katoenpluizen waarmee dit kledingstuk gemaakt wordt.  

6 Kan je sturen met Valentijn. Papier is een massaproduct, elke Belg gebruikt 350 kg 
per jaar. Even opletten dus dat het duurzaam geproduceerd werd. 

7 Uit dit plantendeel worden schadelijke drugs geproduceerd. In deze kas vind je de 
struik naast de kolaboom. 

8 Kan je niet maken zonder planten, teveel is slecht voor de prestaties. 

9 Moet altijd proper zijn en wordt ook van katoen gemaakt. 

10 Onontbeerlijk voor een goed avondje uit. Veel instrumenten zijn van speciale 
tropische houtsoorten gemaakt! 

   

 Schrijf hier de naam van de gevonden plant:     
Enkel de latex uit deze plant is geschikt om condooms mee te 
maken. 

 

   

       



 
  

 

  

 

 
Aan een lief geraken met planten (oefening voor de meisjes) 

 

  
Je kent het wel. Je hart bonst in je keel als je hem ziet, je krijgt vlinders in de 
buik als zij voorbij loopt. Maar kom je met elkaar in contact, en wat dan? Iets 
te drinken aanbieden, pralines geven op een afspraakje, of bloemen? En wat 
daarna ...?  
Maar wat hebben planten hiermee te maken?  

Ga naar de Kas Mabundu (serre J) en vul er onderstaand kruiswoordraadsel in.  
Vul in en ontdek de naam van een belangrijke plant.  
 

 1       Y  H  P    
 2      P     M    
 3   B    M        
 4   P P           
 5     A U         
 6     P C         
 7       R        
 8        - S      
 9      J  A       
 10   H    L        

                
1 Winkel waar je plantaardige verzorgingsproducten kan kopen. 

2 Wat je gebruikt om lekker te ruiken, ruikt soms naar bloemen en wordt ook 
vaak van bloemen gemaakt. . 

3 Leuk om te krijgen. Eigenlijk zijn het de voortplantingsorganen van de planten! 

4 Een extra kleurtje... wordt van soms cacaoboter gemaakt en krijgt zijn rode 
kleur door schildluizen die op schijfcactussen leven. 

5 Om je adem fris te houden. Bevat hars van acacia. 

6 Wordt gegeten in de filmzaal. Behoort bij de belangrijkste gewassen die de 
mensheid sinds de oudheid teelt. 

7 Koud maar lekker. In de witte versie zitten zwarte spikkeltjes. Deze komen van 
de vanillestokjes, onrijpe zaaddozen van de vanilleorchidee. Zoek deze 
klimplant in deze serre.  

8 Kies er één in je favoriete uitvoering. Zoek de katoenplant en bekijk de 
katoenpluizen waarmee dit kledingstuk gemaakt wordt. 

9 Type van stof; wordt ook van de katoenpluizen gemaakt. 

10 Zit in pralines, wordt gemaakt van de zaden van de cacaoboom. 

  
Schrijf hier de naam van de gevonden plant ................................... 
Uit deze planten worden stoffen gehaald de gebruikt worden bij de aanmaak 
van ‘de pil’. 

 

 


