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Zaaipost

Dat doe ik lekker zelfDat doe ik lekker zelf

Nodig:
•	 Oud papier. Een 5-literemmer halfvol met snippers is goed voor 

ongeveer vijf ansichtkaarten
•	 Grote emmer of speciekuip
•	 Een schepraampje in de gewenste grootte (of een houten lijstje 

waar je een stukje fijnmazig gaas op bevestigt)
•	 Schone lappen, (geen badstof), iets groter dan het raampje
•	 Een mixer
•	 Zaad van bloemen of kruiden naar keuze
•	 Dienblad of platte bak waarin je het papier kunt uitpersen 
•	 Twee plankjes

Zo maak je zaaipapier

Zelf papier maken is leuk en niet moeilijk. Voeg wat zaadjes toe aan de papierpulp 
en je hebt zaaipapier. De ontvanger van jouw zaaipost zal je niet snel vergeten! 

2 Verdun de brij met (warm) water tot de dikte van volle yoghurt, 
roer het mengsel goed.  Het moet niet te dik zijn, anders lukt de 
volgende stap niet goed.

3. Nu ga je papier scheppen: beweeg het schepraam voorzichtig door 
de massa. Zorg dat het raam gelijkmatig gevuld wordt met de papier-
brei. Til het schepraam horizontaal omhoog en wacht even zodat het 
overtollige water uit het schepraam kan lopen. Strooi nu de zaadjes op 
de massa in het schepraam en druk ze goed aan. (Zie ook tip bij 8)

1. Week de papiersnippers ongeveer 24 uur in een emmer of kuip met 
water en mix vervolgens tot pulp. Voor grote hoeveelheden is een 
betonmixer handig.

Zelf maken geeft plezier en voldoening. 

Sandra Schreurs geeft uitleg in tekst en beeld. 
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Ontdekboerderij
Boerderij de Notelaar is een plek om te 
ontspannen en een ontmoetingsplaats 
voor mensen die bewust in het leven willen 
staan. Sandra Schreurs runt er samen met 
haar man een theeterras en geeft er - naast 
de workshop Zaaipapier maken - diverse 
andere workshops op het gebied van een-
voudig leven. Sandra: ‘Onze workshops heb-
ben als doel om op een leuke en gezellige 
manier te ontdekken hoe je kunt bijdragen 
aan een eerlijke, duurzame samenleving 
op een manier die bij jou past. Dat kan voor 
iedereen anders zijn. Ik draag graag mijn 
steentje bij om mensen de kans te geven 
hun persoonlijke passie te ontdekken en zo 
de wereld een stukje mooier te maken.’

Boerderij de Notelaar
Waterstraat 3, 5351 NK Berghem
Tel. 06-22801863
Meer info: 
facebook.com/pages/Boerderij-de-Notelaar

4. Leg een van de plankjes op een dienblad of in een 
platte bak en leg er een doek op. Keer het schepraam 
langzaam om op de doek. Dek af met een doek en 
vouw de randen van de doek naar binnen, alsof je het 
vel inpakt. Herhaal met de volgende vellen papier. 
Maak zo een stapel van alle geschepte vellen met 
steeds een doek ertussen. 

5. Leg dan het tweede plankjeop de stapel. 

6. Gebruik je gewicht om het overtollige water uit de 
pulp te persen. 

Haal nu de vellen papier tussen de doeken uit en leg 
ze op een droge lap. Het is belangrijk dat het papier 
snel droogt, anders gaat het bloemzaad al ontkiemen. 
Hang de vellen aan een waslijntje in een droge ruimte 
of leg ze buiten neer en droog ze in het voorjaars-
zonnetje.

7. Het papier is klaar en ligt te drogen.

8. Tip: Versier je papier met een eigen logo of herkenningsteken: 
teken je logo op een stukje papier, knip het uit en leg het op de pulp in 
het schepraam voordat je het papier gaat persen. Je kunt hiervoor ook 
plaatjes uit een tijdschrift gebruiken.

Zaaien
Plant het kaartje onder een dun laagje 
aarde op een zonnige plaats en houdt 
het vochtig. De plantjes zullen vanzelf 
verschijnen.
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