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Duizend 
blommen uit 
granaten

HENDRICK LOST OP
tekst: Hendrick Smit – hendrick.smit@gmail.com

Hendrick Smit is chemisch technoloog, spreker en 
maakt de videoserie ‘Hendrick lost op’ (YouTube).

 

De groene grenadier gooit met zaadbommen. Met de 

lente in zicht zal ik uitleggen hoe je deze bommen zelf 

maakt. Uiteraard is dit ook leuk en spannend voor 

kinderen. 

In 2011 kwam ik groene guerrilla’s tegen in het project  

‘7 days of inspiration’. Ze gooiden zaadbommen op kale 

plekken in de stad die wel een bloemetje konden gebruiken. 

Ik deed ook mee en later ben ik zelf zulke bommen  

gaan maken. 

Uitleg 
Zaadbommen maak je door zaadjes in een balletje of eitje 

van vruchtbare grond te verwerken en dit te laten drogen. 

Voor het zaad is het handig om een mengsel te kiezen. Na 

het gooien heb je immers geen controle over de regen of 

temperatuur en daarmee het ontkiemen. Met verschillende 

soorten zaad is de kans groter dat er minstens één plant het 

naar zijn zin heeft en gaat groeien. Je kunt bijvoorbeeld 

kiezen voor bloemzaad, maanzaad, dille, granen, boekweit, 

mosterd, lijnzaad, zonnebloem en hennep. Voor de vrucht-

bare grond gebruik je compost en bijvoorbeeld kleipoeder. 

Dat plakt en zit vol mineralen. Als alternatief verkopen ze in 

de tuinhandel bentoniet. Er zijn ook mensen die er (kranten-)

papier in verwerken. Eventueel gebruik je biologisch 

afbreek baar papier, zoals stukjes toiletpapier. Het voordeel 

van zaadbommen is dat de vogels er niet met het zaad 

vandoor gaan. 

Benodigdheden
 ▪ 20 gram zaad*

 ▪ 500 gram potgrond/compost

 ▪ 300 gram kleipoeder

 ▪ 0-200 ml water.  

Meng de potgrond, de klei en het zaad zodat het goed 

verdeelt. Afhankelijk van hoe vochtig het mengsel al is, 

voeg je water toe. Probeer er dan mooie balletjes van te 

kleien. Voorkom voortijdige ontkieming door de balletjes 

niet groter te maken dan pakweg een rondje tussen duim 

en wijsvinger (Ø 4cm). Leg de natte zaadbommen op een 

groot rooster of een zeef en zet dat op een warme plaats, 

zoals bij de verwarmingsketel of buiten, om ze te laten 

drogen. 

Bommen werpen 
Bij het gooien van zaadbommen kies je liefst een terrein met 

losse grond of zand. Als het kan duw je ze met je schoen 

iets dieper de grond in. Eén jaar maakte ik met een bezem-

steel eerst gaten (niet te diep) en liet de bommetjes daarin 

zakken. Houd er ook rekening mee dat in Nederland de 

kruidlaag regelmatig gemaaid wordt. Een kale berm is 

daarom niet zo’n geschikte plek, al zijn daar vaak paaltjes 

waar de grasmaaier niet bij kan komen. Veel van mijn 

‘werp ingen’ leverden prachtige planten op, doorgaans fiere 

hennepplanten. Een groene grenadier doet er goed aan zijn 

offensief te plannen. In de lente ná een nieuwe maan is 

ideaal of gooi de zaadbommen in of vóór een periode van 

langdurige regen. Veel plezier! 

*  Voor zaad kun je terecht bij de biowinkel, biologische 

kruiden- en plantenkwekerijen of via marktplaats.




