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BIOBOER 

 
 

 

1 
Hoe het elk jaar gaat... Om goed te kunnen zaaien, 
moet de aarde los. Daarvoor gebruik je een tractor. 

Dat gaat vlot. Neem reuzenpassen en ga 5 vakjes 
vooruit! 

 
Maar vandaag is het aardoliealarm. Kijk op je 
aardoliekaart of er voor jou een probleem is. 

 

1 
 

Je rijdt met de tractor. Een tractor rijdt op aardolie. 
De aardolie moet van diep in de aarde komen en 
dat kost geld. Zoveel geld heb je niet. Je moet dus 

4 vakjes achteruit gaan! 
 

 

2 
 

Hoe het elk jaar gaat... Het is belangrijk om je 
grond de nodige voedingsstoffen te geven. Daarom 
rijd je mest uit over het veld. Je gebruikt hiervoor 

een tractor. Dat gaat vlot. Ga 6 vakjes vooruit. 
Maar vandaag is het aardoliealarm. Kijk op je 
aardoliekaart of er voor jou een probleem is. 

 

 

2 
 

Je rijdt met de tractor. Een tractor rijdt op aardolie. 
De aardolie moet van diep in de aarde komen en 
dat kost geld. Zoveel geld heb je niet. Je moet dus 

4 vakjes achteruit gaan! 
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3 
Hoe het elk jaar gaat... Zaaien doe jij met de 

tractor. Het zaad zit in de bak achter de tractor. Dit 
gaat een pak sneller dan met de hand. Neem 

reuzenpassen en ga 4 vakjes vooruit. 
 

Maar vandaag is het aardoliealarm. Kijk op je 
aardoliekaart of er voor jou een probleem is. 

 

3 
 

Je rijdt met de tractor. Een tractor rijdt op aardolie. 
De aardolie moet van diep in de aarde komen en 
dat kost geld. Zoveel geld heb je niet. Je moet dus 

3 vakjes achteruit gaan! 
 

 

4 
Hoe het elk jaar gaat... Je plantjes beginnen goed 

te groeien. Helaas groeit ook het onkruid goed. Als 
je niet ingrijpt, zal het je oogst overwoekeren. Je 

gebruikt een schoffel. Met de schoffel ga je tussen 
je plantjes en trek je het onkruid met de wortel uit 

de grond. Zo gaat het onkruid dood. Je gaat 2 
vakjes vooruit. Maar vandaag is het aardoliealarm. 

Kijk op je aardoliekaart of er voor jou een 
probleem is. 

 

4 
Gelukkig is er voor jou geen probleem. Jouw 

spieren hebben geen aardolie nodig, enkel een 
dikke boterham. Rust maar wat uit op je vakje. 
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5 Hoe het elk jaar gaat... Je plantjes beginnen goed 
te groeien. Helaas komen vele insecten af op je 
planten om er mee van te smullen. Als je niet 
ingrijpt, zullen ze je oogst helemaal opeten. Je 
gebruikt een biologisch insecticide. Door dat 

product gaan de insecten gaan dood, je oogst niet. 
Met de tractor verspreidt je de insecticiden 

gemakkelijk over je veld. Je gaat 4 vakjes vooruit. 
Maar vandaag is het aardoliealarm. Kijk op je 
aardoliekaart of er voor jou een probleem is. 

 

5 
Je rijdt met de tractor. Een tractor rijdt op aardolie. 

De aardolie moet van diep in de aarde komen en 
dat kost geld. Zoveel geld heb je niet. Je moet dus 

3 vakjes achteruit gaan! 
 

 

6 
Hoe het elk jaar gaat... Je plantjes hebben water 
nodig. Doordat je alle bomen en struiken van je 

veld hebt weggedaan, spoelt het regenwater 
sneller weg. Daarom gebruik je een sproeier. Je 
sproeier werkt de hele dag automatisch. Ga 4 

vakjes vooruit. Maar vandaag is het aardoliealarm. 
Kijk op je aardoliekaart of er voor jou een 

probleem is. 

 

6 
 

Je gebruikt een sproeier. Die sproeier gebruikt 
energie. De energie wordt gewonnen uit aardolie. 
De aardolie moet van diep in de aarde komen en 
dat kost geld. Zoveel geld heb je niet. Je moet dus 

2 vakjes achteruit gaan! 
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7 
 

Hoe het elk jaar gaat... Je planten staan er prachtig 
bij. Het is tijd om te oogsten. Met de tractor gaat 

dat lekker vlot. Ga 4 vakjes vooruit. Maar vandaag 
is het aardoliealarm. Kijk op je aardoliekaart of er 

voor jou een probleem is. 

 

7 
 

Je rijdt met de tractor. Een tractor rijdt op aardolie. 
De aardolie moet van diep in de aarde komen en 
dat kost geld. Zoveel geld heb je niet. Je moet dus 

3 vakjes achteruit gaan! 

 

8 
Hoe het elk jaar gaat... Je brengt je oogst naar de 

supermarkt. Dat doe je met een vrachtwagen. Ga 3 
vakjes vooruit. Maar vandaag is het aardoliealarm. 

Kijk op je aardoliekaart of er voor jou een 
probleem is. 

 

8  
Het transport gebeurde altijd met de vrachtwagen. 
Vrachtwagens rijden op aardolie. De aardolie moet 

van diep in de aarde komen en dat kost geld. 
Zoveel geld heb je niet. Je moet dus 3 vakjes 

achteruit gaan! 
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VERZAMELAAR 
 
 

 

1 
Hoe het elk jaar gaat... Plantjes kunnen best 

groeien in losse grond. Daarvoor zorgen duizenden 
kleine beestjes: Pissebedden, regenwormen, 

potwormen, springstaarten,...allemaal wroeten ze 
de bodem los. Ga 3 vakjes vooruit. Maar vandaag is 

het aardoliealarm. Kijk op je aardoliekaart of er 
voor jou een probleem is. 

 

 

1  
Gelukkig is er voor jou geen probleem. Die kleine 
beestjes hebben geen aardolie nodig om te leven. 

Zij leven van de planten, bladeren en paddestoelen 
in het bos. Rust maar wat uit op je vakje. 

 

 

2 
 Hoe het elk jaar gaat... De aarde heeft, net als wij, 
genoeg voedingsstoffen nodig. Die voedingsstoffen 

haalt de aarde uit de uitwerpselen van de dieren 
uit het bos. Ga 3 vakjes vooruit. Maar vandaag is 
het aardoliealarm. Kijk op je aardoliekaart of er 

voor jou een probleem is. 
 

 

2  
Gelukkig is er voor jou geen probleem. De dieren 

doen het werk voor jou. Van het aardoliealarm heb 
jij helemaal geen last! Rust maar wat uit op je 

vakje. 
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3  
Hoe het elk jaar gaat... De aarde is goed los, het is 
tijd om te zaaien. De wind, de dieren, de insecten 
en de vogels zorgen ervoor dat zaden van planten 
verspreid worden. Zaaien gebeurt voor jou, je kan 

dus rustig genieten van het bos. Ga 3 vakjes 
vooruit. Maar vandaag is het aardoliealarm. Kijk op 

je aardoliekaart of er voor jou een probleem is. 

 

3 
 

Gelukkig is er voor jou geen probleem. 
De dieren doen het werk voor jou. Van 

het aardoliealarm heb jij helemaal 
geen last! Rust maar wat uit op je vakje. 

 

4  
De planten in het bos beginnen goed te groeien. 

Alles heeft zijn plaats: eetbare planten, niet-
eetbare planten, paddestoelen,... Er groeit zoveel 

dat er van alles genoeg is. Ga rustig 2 vakjes 
vooruit. Maar het is aardoliealarm. Kijk op je 
aardoliekaart of er voor jou een probleem is. 

 

 

4  
Gelukkig is er voor jou geen probleem. Een beetje 
onkruid kan geen kwaad en het bos zorgt er zelf 

voor dat er niet teveel groeit. Van het 
aardoliealarm heb jij helemaal geen last! Rust 

maar wat uit op je vakje. 
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5  
Hoe het elk jaar gaat... Alle planten beginnen goed 
te groeien. Ook de insecten vliegen rond op zoek 
naar eten. Omdat er zoveel te eten is, wordt niets 
helemaal opgegeten. Je hoeft dus helemaal niets 
te doen. Ga rustig 2 vakjes vooruit. Maar het is 

aardoliealarm. Kijk op je aardoliekaart of er voor 
jou een probleem is. 

 

 

5  
Gelukkig is er voor jou geen probleem. De insecten 
hebben zoveel te eten dat er nog genoeg eetbaars 
overblijft. Van het aardoliealarm heb jij helemaal 

geen last! Rust maar wat uit op je vakje. 
 

 

6  
Hoe het elk jaar gaat... Het heeft al even niet 
geregend. Gelukkig staan er in het bos zoveel 
bomen en struiken en ligt de bodem helemaal 

bedekt met bladeren. De wortels zorgen dat het 
regenwater niet zo rap wegstroomt en de bladeren 
zorgen ervoor dat het water niet zo snel verdampt. 

Ondanks het droge weer is de grond lekker 
vochtig. Ga 2 vakjes vooruit. Maar vandaag is het 
aardoliealarm. Kijk op je aardoliekaart of er voor 

jou een probleem is. 

 

6  
Gelukkig is er voor jou geen probleem. Het bos 

houdt het regenwater vast. Je hoeft je niets aan te 
trekken van het aardoliealarm! Rust maar wat uit 

op je vakje. 
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7  
Hoe het elk jaar gaat... De planten in het bos staan 

er prachtig bij. Sommige planten kan je eten, 
andere niet. Met een mandje of een tas trek je het 

bos in om wat eetbaar is te oogsten. Ga rustig 2 
vakjes vooruit. Maar vandaag is het aardoliealarm. 

Kijk op je aardoliekaart of er voor jou een 
probleem is. 

 

 

7 
 Gelukkig is er voor jou geen probleem. Jouw 

handen hebben geen aardolie nodig! Rust maar 
wat uit op je vakje. 

 

 

8  
Hoe het elk jaar gaat... Met je mandje gevuld met 

lekkers uit het bos ga je snel terug naar huis. 
Vanavond eet je heerlijke groenten, kruiden en 
vruchten uit het bos! Ga 2 vakjes vooruit. Maar 

vandaag is het aardoliealarm. Kijk op je 
aardoliekaart of er voor jou een probleem is. 

 

 

8  
Gelukkig is er voor jou geen probleem. Jouw 

handen en benen hebben geen aardolie nodig! 
Rust maar wat uit op je vakje. 
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TUINIER 

 
 

 

1  
Hoe het elk jaar gaat... Om goed te kunnen zaaien, 
moet de aarde goed los. Je neemt de spade uit je 

tuinhuis en gaat aan het werk. Het is hard werk en 
het gaat langzaam...Ga rustig 3 vakjes vooruit. 
Maar vandaag is het aardoliealarm. Kijk op je 
aardoliekaart of er voor jou een probleem is. 

 

1  
Gelukkig is er voor jou geen probleem. Jouw 

spieren hebben geen aardolie nodig, enkel een 
dikke boterham. Rust maar wat uit op je vakje. 

 

 

2  
Hoe het elk jaar gaat... De aarde heeft, net als wij, 
genoeg voedingsstoffen nodig. Daarom breng je 

compost aan op de grond. Met je kruiwagen breng 
je de compost van je composthoop naar de 

moestuin. Ga 2 vakjes vooruit. Maar vandaag is het 
aardoliealarm. Kijk op je aardoliekaart of er voor 

jou een probleem is. 
 

 

2  
Gelukkig is er voor jou geen probleem. Jouw 

spieren hebben geen aardolie nodig, enkel een 
dikke boterham. Rust maar wat uit op je vakje. 
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3  
Hoe het elk jaar gaat... Nu de aarde goed is 

losgewoeld, leg je de zaadjes in de grond. Dat is 
heel leuk werk. Ga maar 3 vakjes vooruit. Maar 

vandaag is het aardoliealarm. Kijk op je 
aardoliekaart of er voor jou een probleem is. 

 

 

3  
Gelukkig is er voor jou geen probleem. Jouw 

lichaam heeft geen aardolie nodig, enkel een dikke 
boterham. Rust maar wat uit op je vakje. 

 

 

4  
Hoe het elk jaar gaat... Je plantjes beginnen goed 

te groeien. Helaas groeit ook het onkruid goed. Als 
je niet ingrijpt, zal het je oogst overwoekeren. Je 

gebruikt een schoffel. Met de schoffel ga je tussen 
je plantjes en trek je het onkruid met de wortel uit 

de grond. Zo gaat het onkruid dood. Je gaat 2 
vakjes vooruit. Maar vandaag is het aardoliealarm. 

Kijk op je aardoliekaart of er voor jou een 
probleem is. 

 

4  
Gelukkig is er voor jou geen probleem. Jouw 

spieren hebben geen aardolie nodig, enkel een 
dikke boterham. Rust maar wat uit op je vakje. 
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5 Hoe het elk jaar gaat... Je plantjes beginnen goed 
te groeien. Je weet dat sommige insecten ook 

graag van je moestuin knabbelen. Daarom heb je 
verschillende groenten vlak bij elkaar gezet. 

Verschillende groenten bij elkaar zorgen ervoor dat 
je minder last hebt van insecten. De haag die je 

rond je moestuin hebt gezet, trekt ook veel vogels 
aan. Die lusten ook graag insecten. Je hebt dus zelf 
niet veel werk. Ga op het gemak 3 vakjes vooruit. 

Maar vandaag is het aardoliealarm. Kijk op je 
aardoliekaart of er voor jou een probleem is. 

 

5  
Gelukkig is er voor jou geen probleem. Door je 
slimme aanpak in de tuin heb je zelf geen werk. 

Rust maar wat uit op je vakje. 
 

 

6  
Hoe het elk jaar gaat... Het heeft al even niet 
geregend. Gelukkig heb je genoeg bomen en 

struiken in je tuin gezet. Hun wortels zorgen dat 
het regenwater niet zo rap wegstroomt. Je grond 
lijkt misschien wel droog, maar dieper is het nog 

lekker vochtig. Je hoeft helemaal geen water bij te 
geven. Ga op je gemak 2 vakjes vooruit. Maar 

vandaag is het aardoliealarm. Kijk op je 
aardoliekaart of er voor jou een probleem is. 

 

6  
Gelukkig is er voor jou geen probleem. Door je 
slimme aanpak in de tuin heb je zelf geen werk. 

Rust maar wat uit op je vakje. 
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7  
Hoe het elk jaar gaat... Je planten staan er prachtig 
bij. Het is tijd om te oogsten. Dit is echt fijn werk! 
Voorzichtig trek je wortels, sla, radijsjes,...uit de 
grond. Wat gaat dat smaken. Ga rustig 2 vakjes 

vooruit Maar vandaag is het aardoliealarm. Kijk op 
je aardoliekaart of er voor jou een probleem is. 

 

 

7  
Gelukkig is er voor jou geen probleem. Jouw 

handen hebben geen aardolie nodig! Rust maar 
wat uit op je vakje. 

 

v 

8  
Hoe het elk jaar gaat... Met je mandje gevuld met 

lekkere groenten ga je snel terug naar binnen. 
Vanavond eet je heerlijke groenten uit de tuin! Ga 

2 vakjes vooruit. Maar vandaag is het 
aardoliealarm. Kijk op je aardoliekaart of er voor 

jou een probleem is. 
 

 

8  
Gelukkig is er voor jou geen probleem. Jouw 

handen en benen hebben geen aardolie nodig! 
Rust maar wat uit op je vakje. 
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TRADITIONELE BOER 
 

 

1  
Hoe het elk jaar gaat... Om goed te kunnen zaaien, 
moet de aarde los. Daarvoor gebruik je een tractor. 

Dat gaat vlot. Neem reuzenpassen en ga 5 vakjes 
vooruit! Maar vandaag is het aardoliealarm. Kijk op 

je aardoliekaart of er voor jou een probleem is. 
 

 

1 
Je rijdt met de tractor. Een tractor rijdt op aardolie. 

De aardolie moet van diep in de aarde komen en 
dat kost geld. Zoveel geld heb je niet. Je moet dus 

4 vakjes achteruit gaan! 
 

 

2  
Hoe het elk jaar gaat... Het is belangrijk om je 

grond de nodige voedingsstoffen te geven. Daarom 
rijd je mest uit over het veld. Je gebruikt hiervoor 

een tractor. Dat gaat vlot. Ga 6 vakjes vooruit. 
Maar vandaag is het aardoliealarm. Kijk op je 
aardoliekaart of er voor jou een probleem is. 

 

 

2  
Je rijdt met de tractor. Een tractor rijdt op aardolie. 

De aardolie moet van diep in de aarde komen en 
dat kost geld. Zoveel geld heb je niet. Je moet dus 

4 vakjes achteruit gaan! 
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3 
Hoe het elk jaar gaat... Zaaien doe jij met de 

tractor. Het zaad zit in de bak achter de tractor. Dit 
gaat een pak sneller dan met de hand. Neem 
reuzenpassen en ga 4 vakjes vooruit. Maar 

vandaag is het aardoliealarm. Kijk op je 
aardoliekaart of er voor jou een probleem is. 

 

 

3 
Je rijdt met de tractor. Een tractor rijdt op aardolie. 

De aardolie moet van diep in de aarde komen en 
dat kost geld. Zoveel geld heb je niet. Je moet dus 

3 vakjes achteruit gaan! 
 

 

4  
Hoe het elk jaar gaat... Je plantjes beginnen goed 

te groeien. Helaas groeit ook het onkruid goed. Als 
je niet ingrijpt, zal het je oogst overwoekeren. Je 

gebruikt pesticiden. Het onkruid gaat dood, je 
oogst niet. Met de tractor verspreid je de 

pesticiden gemakkelijk over je veld. Je gaat 5 
vakjes vooruit. Maar vandaag is het aardoliealarm. 

Kijk op je aardoliekaart of er voor jou een 
probleem is. 

 

4  
Je rijdt met de tractor. Een tractor rijdt op aardolie. 

De aardolie moet van diep in de aarde komen en 
dat kost geld. Zoveel geld heb je niet. Je moet dus 

5 vakjes achteruit gaan! 
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5  
Hoe het elk jaar gaat... Je plantjes beginnen goed 
te groeien. Helaas komen vele insecten af op je 
planten om er mee van te smullen. Als je niet 
ingrijpt, zullen ze je oogst helemaal opeten. Je 

gebruikt insecticiden. De insecten gaan dood, je 
oogst niet. Met de tractor verspreid je de 

insecticiden gemakkelijk over je veld. Je gaat 4 
vakjes vooruit. Maar vandaag is het aardoliealarm. 

Kijk op je aardoliekaart of er voor jou een 
probleem is. 

 

 

5  
Je rijdt met de tractor. Een tractor rijdt op aardolie. 

De aardolie moet van diep in de aarde komen en 
dat kost geld. Zoveel geld heb je niet. Je moet dus 

3 vakjes achteruit gaan! 
 

 

6  
Hoe het elk jaar gaat... Je plantjes hebben water 
nodig. Doordat je alle bomen en struiken van je 

veld hebt weggedaan, spoelt het regenwater 
sneller weg. Daarom gebruik je een sproeier. Je 
sproeier werkt de hele dag automatisch. Ga 4 

vakjes vooruit. Maar vandaag is het aardoliealarm. 
Kijk op je aardoliekaart of er voor jou een 

probleem is. 
 

 

6  
Je gebruikt een sproeier. Die sproeier gebruikt 

energie. De energie wordt gewonnen uit aardolie. 
De aardolie moet van diep in de aarde komen en 
dat kost geld. Zoveel geld heb je niet. Je moet dus 

2 vakjes achteruit gaan! 
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7  
Hoe het elk jaar gaat... Je planten staan er prachtig 
bij. Het is tijd om te oogsten. Met de tractor gaat 

dat lekker vlot. Ga 4 vakjes vooruit. Maar vandaag 
is het aardoliealarm. Kijk op je aardoliekaart of er 

voor jou een probleem is. 
 

 

7  
Je rijdt met de tractor. Een tractor rijdt op aardolie. 

De aardolie moet van diep in de aarde komen en 
dat kost geld. Zoveel geld heb je niet. Je moet dus 

3 vakjes achteruit gaan! 
 

 

8  
Hoe het elk jaar gaat... Je brengt je oogst naar de 

supermarkt. Dat doe je met een vrachtwagen. Ga 3 
vakjes vooruit. Maar vandaag is het aardoliealarm. 

Kijk op je aardoliekaart of er voor jou een 
probleem is. 

 

 

8  
Het transport gebeurde altijd met de vrachtwagen. 
Vrachtwagens rijden op aardolie. De aardolie moet 

van diep in de aarde komen en dat kost geld. 
Zoveel geld heb je niet. Je moet dus 3 vakjes 

achteruit gaan! 
 

 


