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Een heel hoofdstuk over aardappels? Zeker 
weten! Dat heeft de aardappel wel verdiend. 
Omdat hij jarenlang werd aangezien voor 
nare, giftige knol, bijvoorbeeld. En dat 
terwijl hij zo gezond en lekker is! Maar 
ook omdat bijna elk recept in dit boek 
begint met aardappels. Want wat is nou een 
stamppot zonder aardappels? 

De gemiddelde Nederlander eet elke week meer 

dan 1,5 kilo aardappel. Belgen trouwens ook. 

Dat is al een heel stuk minder dan vijftig jaar 

geleden. Toen aten we per week wel 2,5 kilo! 

Dat we nu veel minder aardappels eten, is niet 

omdat we ze minder lekker vinden.  Het komt 

vooral omdat er zoveel andere lekkere dingen 

zijn bijgekomen, zoals rijst en pasta.

Gelukkig blijft de aardappel behoorlijk populair. 

Voor veel mensen is het nog steeds één 

van de belangrijkste ingrediënten van elke 

avondmaaltijd. En toch… wat weten we eigenlijk 

van de aardappel af? Weet je bijvoorbeeld hoe 

een aardappelplant er precies uitziet?

Het goede antwoord is C. Aardappels groeien onder de grond. Dat zie 
je ook wel als je een aardappel van dichtbij bekijkt: vaak zit er nog 
wat zand aan.

A. Zo?

B. Zo?

C. Of toch zo?



Wil je van dichtbij zien hoe een aardappelplant eruit 
ziet? Plant dan een aardappel in de tuin of in een grote 
pot. Misschien heb je zelfs wel een grote doorzichtige 
kom om hem in te doen. Dan kun je de aardappels 
straks onder de grond zien groeien.

Aardappels hebben net als mensen een navel. Op 
die plek zaten ze ooit vast aan de stengel van hun 
aardappelmoeder. Het verschil: bij aardappels zit de 
navel heel ergens anders dan bij ons...�

Stap 5 
Ziet je aardappelplant er treurig genoeg 
uit? Dan is het tijd om hem voorzichtig 
uit de grond te trekken en je aardappels 
te zoeken. Met een beetje geluk zijn het 
er genoeg om met het hele gezin twee 
avonden van te eten.

Stap 1
Leg je aardappel op 
een lichte plek. Na een 
tijdje groeien er een 
soort witte tentakels 
uit (scheuten). 

Stap 3 
Geef je aardappel om de paar dagen 
water. De grond moet een beetje nattig 
voelen. Maak hem niet kletsnat! Dan 
gaat je aardappel rotten. Als het goed is 
groeit er na een paar weken een mooi 
plantje boven de grond. 

Stap 4
Nu moet je vreselijk veel geduld 
hebben. De plant gaat bloeien en er 
komen (giftige!) besjes aan. Pas als 
de bloemen zijn uitgebloeid en de 
plant er treurig en verdord uitzien, zijn 
je aardappels klaar om te oogsten. 
Meestal  is dit ongeveer vier of vijf 
maanden nadat je de aardappel in de 
grond hebt gestopt. 

Tip voor e
en superoogst 

Bedek je plantje met wat extra aarde als hij ongeveer 30 

centimeter hoog is. Zorg wel dat de bovenste blaadjes boven 

de grond uitsteken. Als het goed is groeien er nu extra veel 

aardappelknolletjes aan je plant. Uit één aardappel kunnen wel 

15 tot 20 nieuwe aardappels groeien! 

Stap 2
Stop de aardappel 
in de grond als de 
tentakels ongeveer 
drie centimeter lang 
zijn. Graaf een kuiltje 
in de aarde, zodat de 
aardappel tussen de 
vijf en tien centimeter 
onder de grond komt 
te liggen. Maak de 
grond een beetje nat 
met wat water.  

experiment: vermenigvuldig je aardappel
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De aardappel
   een minigeschiedenis

Jakkes, scheurbuik. Dat klinkt 
smerig! Nou, Dat was het ook. 

Als zeemannen lang aan boord van 
een schip zaten, werden ze enorm 

moe, hun buik zwol op en ze kregen 
blauwe plekken en zwart tandvlees. 

soms vielen hun tanden zelfs uit. En dat 
allemaal door een gebrek aan vitaminen.
Er zijn heel wat zeemannen gestorven aan 
scheurbuik. 

De ontdekking
De voorouders van de Inca’s, een indianenstam uit Peru, waren de eersten 
die aardappels aten. Ze hadden zelfs een speciale aardappelgodin! Toch 
duurde het nog eeuwen voor de aardappel naar Europa kwam. Rond 1570 
werden de knollen voor het eerst uit Peru meegenomen door Spaanse 
ontdekkingreizigers. Op hun schepen was de aardappel al snel het 
standaardvoedsel. Helemaal toen ze ontdekten dat zeelieden dankzij de 
knol geen last meer hadden van scheurbuik. 

Peru

8


