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Voorwoord 
De studenten van Saxion hebben in 2021 voor het ‘’Smart So-
lution Semester’’ de opdracht gekregen om een bijdrage te 
leveren aan STEK om de Horst te ontwikkelen tot een duur-
zame, educatieve en plezierige ontmoeitngsplaats voor ie-
dereen, met als hoofddoelgroep leerlingen van het basis– en 
voortgezetonderwijs.  

Om een bijdrage te kunnen leveren voor het educatieve gedeelte van STEK hebben studenten dit 
experimentenboek geleverd.  Alle tekeningen in dit boek zijn gemaakt door Sankavi Kanagasabai. 
Het materiaal die de meeste experimenten gebruiken zijn terug te vinden in het voedselbos of in 
heet omliggende natuur. Hierdoor komen leerlingen ook nog in contact met het voedselbos en na-
tuur, naast dat ze iets leren. Verder zijn de proefjes ontworpen met zoveel mogelijk herbruikbaar 
materiaal of materiaal dat bij het compost kan.   

Onze dank gaat uit naar onze opdrachtgevers: Niek Rosink, Guus Zeillemaker en Heleen Eshuis 
voor de begeleiding en  feedback tijdens dit project.  

Daarnaast willen we ook onze tutor Ellen Huizink bedanken  voor de begeleiding die zij leverde tij-
dens dit project. 

Tot slot bedanken we Maaike Rensen, Nico Baum, Suvie Tholen en Stan Plomp als leden van onze 
projectgroep, wegens de samenwerking en feedback die zij leverden. 
 

Sankavi Kanagasabai & Timothy Visser 22-06-2021, Deventer 
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Pagina uitleg 

1. Beerdiertjes zoeken 
 Seizoen(en): Niveau: 20 min 

+ 3 uur tot een 
nacht laten staan 

De vetgedrukte tekst verwijst naar hoelang je op het lab bezig bent. 
De tijd daaronder verwijst naar hoelang je iets moet laten staan of 
hoelang je moet wachten. Let hier altijd op voordat je met een experi-
ment begint!  

 20 min 
+ 3 uur/nacht 
laten staan 

De symbolen staan voor : lente, zomer, herfst en winter.  
De gekleude symbolen geven aan in welk seizoen de proef gedaan 
kan worden. Als de materialen gekocht worden, kunnen de experi-
menten in het hele jaar gedaan worden. 

Seizoen(en): 

 Dit symbool geeft de leeftijd aan.  
Niveau: 

Hieronder is een voorbeeld te zien van een experiment indeling.  
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Preparaat maken 

Beschrijving: 
Heb je iets interessants gevonden en wil je het onder de micro-
scoop bekijken? Bij een microscoop gaat licht door het voorwerp 
waardoor je het voorwerp duidelijk kan zien. Hierbij kun je ook gebruik maken van verschillen-
de vergrotingen om meer details te kunnen zien. 

Voordat je het voorwerp kan bekijken moet je er een preparaat maken. Dit doe je door het voor-
werp op een voorwerpglas (het dikste, lange glaasje), te leggen. Vervolgens over het voorwerp 
een druppel vloeistof te doen en het als laatst het te bedekken met het objectglaasje. Dit is het 
dunne, kleine glaasje. Wees erg voorzichtig met dit glaasje, het is breekbaar en je kan jezelf snel 
snijden! 

Werkwijze: 
1. Neem een schoon voorwerpglas, zorg dat er geen vingerafdrukken op het glas komen.  

2. Leg voorzichtig het voorwerp op dit glas. Zorg dat het niet te groot is.  

3. Doe er vervolgens een druppel water (of een ander genoemde vloeistof) op.  

4. Neem het dekglaasje. Wees voorzichtig, het is erg breekbaar! Leg dit glaasje voorzichtig 
bovenop de waterdruppel door het langzaam schuin over het druppel te laten zakken. Ge-
bruik hierbij een entnaald, als dat mogelijk is.  Zorg dat 
er zo weinig mogelijk luchtbellen in het preparaat zijn.  

5. Bekijk het voorwerp onder de juiste vergroting.  Begin 
altijd bij de laagste vergroting. 

Benodigdheden: 
• Voorwerp (wat je wilt bekijken) 

• Water of andere benoemde vloeistof 

• Voorwerpglaasjes 

• Dekglaasjes 

• (Entnaald) 

• Microscoop 

 

5 min 
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Voedingsbodem maken 

Beschrijving: 
Wil je bacteriën of micro-organismen laten groeien en heb je geen 
agar of agarplaten klaar liggen? Dan is het handig om zelf een voe-
dingsbodem te maken. Hier krijgen de micro-organismen genoeg voeding om goed te kunnen 
groeien, je kweekt ze als het ware voor een onderzoek. Een voedingsbodem bevat in het alge-
meen water waar de volgende stoffen in worden opgelost: suiker, voedingszouten, bindmiddel 
(vaak agar) en vitaminen.  In dit experiment wordt er gebruik gemaakt van gelatine, runder-
bouillon en suiker. 

Werkwijze: 
1. Kook 1 liter water. Let op! Met kokend water moet je voorzichtig 

zijn! 
 

2. Vul ondertussen een schaal met koud water.  
 

3. Haal de 48 velletjes gelatine los van elkaar. Leg ze samen in de schaal met koud water. 
laat de velletjes gelatine minimaal 5 minuten weken totdat de velletjes zacht zijn ge-
worden. 
 

4. Doe 5 blokjes runderbouillon en 5 eetlepels suiker in een grote lege kom. 

Benodigdheden: 
• Koelkast  

• Keukenpapier 

• Waterkoker 

• Aluminiumfolie 

• 1 grote kom (inhoud minimaal 1 liter) 

• 1 schaal voor de gelatine velletjes 

• 8 plastic bakjes of petrischaaltjes 

• 1 liter water 

• Wattenstaafjes  

• 8 pakjes gelatine velletjes (totaal 48 
velletjes gelatine) 

• Theelepels  

• 5 blokjes runderbouillon 

• Eetlepel  

• 5 eetlepels suiker 

• Roerspatel 

 20 min 
+  2 dagen laten 
staan 
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5. Schenk het kokende water in de grote kom bij de bouillonblokjes en suiker. 
 

6. Roer het goed door. 
 

7. Haal de geweekte gelatine velletjes uit de schaal met water en knijp ze voorzichtig uit 
zodat er (bijna) geen water meer in zit. 
 

8. Doe de gelatine velletjes in de grote kom bij de mix van water, bouillon en suiker. 
 

9. Roer alles door totdat de gelatine helemaal is opgelost. 
 

10. Dek de kom af met aluminiumfolie en laat de vloeistof ongeveer 15 minuten afkoelen. 
 

11. Verdeel de vloeistof na het afkoelen in de plastic bakjes (max. 1 cm) en doe deksels er 
losjes op. Zo wordt de vloeistof niet vervuild door de lucht.  
 

12. Laat het mengsel volledig tot kamertemperatuur afkoelen. Als het is afgekoeld, doe je 
de deksel goed op de bakjes en zet je ze minimaal 4 dagen in de koelkast. Let op ze 
kunnen bij kamer tempratuur weer vloeibaar worden! 
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Beschrijving: 
Beerdiertjes, ook wel Tardigrada genoemd, zijn meercellige micro-
organismen die het liefst in vochtige omgevingen (zoals mos) leven.  In 
deze proef kun je beerdiertjes uit een stuk mos halen, en deze bekijken 
onder een microscoop!  

 

Benodigdheden: 
• Een klompje mos 

• Een schaaltje of bakje 

• Een petrischaaltje 

• Regenwater of gedistilleerd water 
(liever geen kraanwater) 

• Zwart papier 

• Een pipet 

• Een microscoop (of een loep met 1Ox 
vergroting) 

• Objectglaasjes en dekglaasjes (drie per 
objectglaasje)  

• (Tekenpapier) 

• (Kleurpotloden) 

Werkwijze: 
1. Kies een stuk mos dat in het petrischaaltje past. Verwijder zoveel mogelijk losse aarde. 

Schrik niet als een paar diertjes snel wegvluchten. Je kunt ook meerdere stukken mos 
nemen om te onderzoeken, bewaar deze dan wel in aparte bakjes. 
 

2. Plaats de mos ondersteboven in het schaaltje en vul het met water tot er een laag water 
is van ongeveer 1 centimeter.  
 

3. Na een tijdje heeft het mos het water opgezogen. Doe er dan opnieuw wat water bij . 
 

4. Wanneer het mos volledig is volgezogen, moet er nog een laagje water in het schaaltje 
staan van ongeveer een halve centimeter. Laat het schaaltje met de mos minimaal drie 
uur staan. De hele nacht is ook goed. 

1. Beerdiertjes zoeken 
 Seizoen(en): Niveau: 20 min 

+ 3 uur tot één 
nacht laten staan 

Zie pag. 40 achteraan het boek voor de bijbehorende vragen!                                                          
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— Na het mos is volgezogen met water  — 

5. Laat het overtollige water uit het schaaltje stromen. Schud of 
knijp de mos uit boven een ander petrischaaltje.  
 

6. Leg dit schaaltje op het zwarte papier of een andere donkere 
achtergrond en bekijk het met een de loep 10x.  
 

7. Bij 10x vergroot zijn ze nog erg klein en zijn de pootjes amper te zien, dus lijken ze mis-
schien meer op dikke wormpjes. Sommige soorten zijn rood, de meeste soorten zijn wittig 
of doorzichtig. Soms houden beerdiertjes zich vast aan kleine vuiltjes of korreltjes aarde 
en zijn daarom moeilijk te zien.  

— voor het maken van een preparaat — 

8. Plaats het druppeltje op een objectglaasje.  Hier hoeft geen 
extra druppel water bij. Leg twee dekglaasjes aan weerszij-
den van de waterdruppel, voordat je een derde dekglaasje 
bovenop de waterdruppel legt. Zorg ervoor dat de twee zij 
glaasjes ertussen zitten. Zo blijft er genoeg ruimte tussen 
het objectglas en het dekglaasje om de beerdiertjes niet per 
ongeluk plat te drukken. (Zie  pag 5, “preparaat maken”.)   
 

9. Bekijk de beerdiertjes bij 20x en 40x vergroting.  Teken het beerdiertje na en eventueel 
andere diertjes en vondsten.  

Wist je dat? 
Beerdiertjes zijn microscopisch kleine, meercellige dieren. Deze diertjes wer-
den voor het eerst beschreven door de Duitse dierenbioloog Johann August 
Ephraim Goeze in 1773. Hij  noemde ze ‘’kleiner Wasserbär’’ (vertaald, "kleine 
waterbeer"). Als je naar hun vorm kijkt onder de microscoop kun je raden waar-
om hij ze zo heeft genoemd. Deze diertjes kunnen in de meest extreme omge-
vingen overleven, maar ze leven het liefst onder vochtige omstandigheden.  

Meest optimale Mos: 
Beerdiertjes voelen zich het meeste thuis op mos dat groeit op stenen in plaats van op bomen, 
of op de grond. Ze hebben namelijk de mineralen uit steen nodig om hun tandjes te bouwen. 
Ook leven beerdiertjes het meest op mos dat soms droog staat, wat in een bos vaak niet het ge-
val is. Gebruik geen stinkende of permanent vochtige mossen. Beerdiertjes leven beter op mos-
sen waar minder bacteriën en schimmels op zitten.  
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Beschrijving: 
De Winogradsky kolom is in 1880 bedacht door de Russische microbioloog 
Sergei Winogradsky. Bij deze proef ga je zelf een Winogradsky kolom met 
maken modder waarbij na verloop van tijd verschillende lagen zullen ont-
staan met verschillende kleuren! De kleuren geven aan welke groepen bac-
teriën die dominant zijn.   

2. Winogradsky kolom 

 

Benodigdheden: 
• Een emmer 

• Een schep 

• Handschoenen 

• Zeep 

• 2 grote mengkommen 

• 2 menglepels 

• Een plastic fles  

• Een schaar 

• Water 

• Plasticfolie 

• Elastiekjes 

 Seizoen(en): Niveau: 20 min 
+ 6-8 weken 
wachten 

Opmerkingen/Veiligheid 
Wees voorzichtig met het knippen van de fles. Als dit niet lukt vraag de begeleider om hulp.  

Werkwijze 
— Werkwijze dag 1, week 1 — Tijdsduur: 10-20 minuten —  

1. Ga naar een  regenplas of rivierbedding en graaf hier wat modder op met schep en em-
mer. Draag hier handschoenen bij.  
 

2. Verwijder stenen, takjes en ander vast materiaal uit de modder. 
 

3. Was daarna je handen met water en zeep voor je begint met het maken van de kolom. 
 

4. Neem genoeg modder om een fles te vullen en doe het in mengkom 1. 

Zie pag. 40 achteraan het boek voor de bijbehorende vragen!                                                          
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5. Voeg zo nodig roerend wat water toe aan de modder tot het een 
milkshake consistentie heeft bereikt. 
 

6. Knip de hals van de fles voorzichtig af. 
 

7. Vul driekwart van de fles met het  modder-mengsel.  
 

Als je geen eigeel en versnipperde krant hebt, ga dan verder bij stap 11. 

- Optioneel: - 

8. Breng een kwart van het modder-mengsel over naar mengkom 2. 
 

9. Voeg roerend het eigeel en de versnipperde krant toe aan mengkom 2. 
 

10. Vul de fles tot de kwart met de modder-mengsel uit mengkom 2. Verwijder luchtbellen 
door de fles voorzichtig tikken op de tafel.  

11. Vul vervolgens de fles driekwart met het modder-mengsel uit mengkom 1. Verwijder 
luchtbellen door de fles voorzichtig tikken op de tafel. 
 

12. Voeg wat water toe bovenop de modder in de fles. Laat ongeveer 2,5 cm over.  
 

13. Bedek de fles met de plastic folie en een elastiek. 
 

14. Plaats de fles in het licht en laat deze gedurende 6-8 weken on-
twikkelen. 
 

15. Kijk naar de verandering gedurende weken, er kan ook elke 

week een foto genomen worden om later de veranderingen te 

zien.  

Op de volgende pagina is er een tabel te zien die aangeeft wat elke 

kleur inhoud.  
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Tabel 1 – Van boven naar onder, algemene bacteriën die in de kolom kunnen zitten.  

 

Elke Winogradsky kolom ziet er anders uit, soms zelfs totaal anders. In het algemeen zullen na 
drie weken verschillende horizontale lagen ontstaan, die na acht weken een stuk duidelijker zijn 
geworden.  

Wist je dat? 
De kolom zal na 6 tot 8 weken uit verschillende lagen ontstaan met verschillende kleuren. In 
elke laag zullen verschillende groepen bacteriën dominant zijn, die voor de kleur zorgen.  

Zuurstof is een belangrijke factor in dit proefje. Als de kolom wordt gebouwd, zal er in de 
gehele kolom ongeveer evenveel zuurstof voorkomen. Na een aantal weken zal de zuurstof 
in de onderste modder lagen opgebruikt zijn. Alleen in de bovenste lagen, en in het water 
wordt zuurstof geproduceerd door de microben. De concentratie zuurstof zal dus hoog zijn 
in de luchtlaag, in de waterlaag en in de bovenste lagen van de modder, en zal gelijkmatig 
minder zijn hoe verder je de naar de onderste modderlagen gaat. Boven in zullen dus meer 
aerobe bacteriën en onderin zullen meer anaerobe bacteriën zitten. 

Laag Welke microben kleur 

In waterlaag: Groenalgen, kiezelwieren, cyanobacte-
riën (blauwalgen) 

Zwavel-oxiderende bacteriën 

 

Groen tot blauwgroen 
 

Kleurloos 

In modderlaag: Paarse fototrofe bacteriën 
Groene fototrofe bacteriën 
Sulfaat-reducerende bacteriën 

Paars 
Groen 
Grijs 
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Beschrijving: 
Bij deze proef ga je rondwormen, meercellige micro-
organismen, kweken en bekijken onder de microscoop of loep. 
Ze worden geweekt in agar platen. (of een zelfgemaakte vari-
ant daarvan).  

3. Rondwormen zoeken 

Benodigdheden: 
• Een eetlepel 

• Schilderstape om de deksels op de pe-
trischalen vast te plakken 

• Een microscoop (of een loep met mini-
maal 10x vergroting) 

• Niet watervaste stiften 

• 6 Petrischalen met agar (een voedings-
bodem waarop microben kunnen groei-
en). Zie pagina 6 hoe je zelf een voe-
dingsbodem kan maken. 

Werkwijze: 
1. Kies drie plekken waar je aarde wilt verzamelen, liefst bij verschillende soorten grond. 

 

2. Neem ongeveer één eetlepel aarde en doe het in de petrischaal. Zorg dat 
de aarde aan één kant van de petrischaal blijft. Neem op dezelfde plek 
nog een monster aarde en herhaal de stap. 
 

3. Herhaal dit voor iedere soort aarde die je wilt testen. Uiteindelijk heb je 
twee zogenaamde ‘monsters’ per locatie (6 petrischalen totaal). 

 Seizoen(en): Niveau: 15 min 
+ week wachten 

Opmerkingen/Veiligheid 
Let goed op bij het dichtplakken van de petrischaaltjes, zorg dat er geen gaatjes zijn. Zorg ervoor 
dat je voorzichtig met de schaaltjes omgaat na het incuberen. 

Zie pag. 40 achteraan het boek voor de bijbehorende vragen!                                                          
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1. Doe de deksel op de petrischaal en bevestig deze met de schilderstape.  De gehele zijkant 
moet dicht getaped zijn. Let hierbij dat je de petrischalen niet teveel te schudt.  
 

2. Schrijf op de deksel de herkomst van de aarde, het 
nummer van het monster (1 of 2) en de datum.  
 

3. Zet de petrischalen in een kast bij kamertemperatuur 
en laat ze daar een week staan.  

- Nadat een week voorbij is -  

1. Kijk na een week naar het resultaat. LET OP: laat de petrischalen gesloten! 
 

2. Leg de petrischaal onder de microscoop, of pak de 
loep erbij. Let er weer op dat je de schalen niet tev-
eel beweegt. De rondwormen zullen namelijk vooral 
zichtbaar zijn op het deel zonder aarde. 
Let op: Als je een microscoop gebruikt, dat de len-
zen NIET het petrischaaltje aanraken. Anders bes-
chadig je de microscoop. 
 

3. Het beste beeld krijg je als je het licht van onderaf 
laat schijnen. De rondwormen zijn gemakkelijk te 
herkennen als kleine wormvormige diertjes die zich 
kronkelend over de voedingsbodem bewegen.  

Wist je dat? 
Rondwormen, ook wel nematode genoemd,  zijn microscopisch kleine, wormvormige diertjes. Er 
zijn ongeveer 20.000 soorten rondwormen bekend en beschreven. Ze hebben zich goed aange-
past aan bijna elk soort ecosysteem: van zee tot zoet water, in bodems van de poolgebieden tot 
in de tropen van hoog tot laag. Veel rondwormen zijn parasieten voor planten, dieren of insec-
ten. Dit houd in dat ze zich (tijdelijk) nestelen in of op andere planten of dieren en zich vervol-
gens ten koste van de plant of dier voortplanten. Maar er zijn ook veel soorten rondwormen die 
jagen op bacteriën, schimmels of zelfs op andere rondwormen. Rondwormen leven vooral in de 
aarde. In een handvol aarde kunnen duizenden individuen leven.   
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Beschrijving: 
Zijn bacteriën met het blote oog niet te zien? Normaal gesproken 
wel, behalve als je er een heleboel bij elkaar hebt zitten! In deze proef 
leer je bacteriën kweken, met een zelfgemaakte voedingsbodem  
zodat je ze met het blote oog kunt zien.  

4. Eigen microben kweken  

 

Benodigdheden: 
• Petrischaaltjes of bakjes met voedings-

bodem (agarplaten etc. Je kan zelf ook 
een maken, Zie pag. 6 hoe je zelf een 
voedingsbodem kan maken. 

• Koelkast  

• Keukenpapier 

• Plakband 

• Wattenstaafjes  

• Watervaste stiften  

 Seizoen(en): Niveau: 1 uur 
+ 1 week laten 
staan 

Opmerkingen/Veiligheid 
Zorg er voor dat je na afloop de plekjes met bacteriën niet zomaar aanraakt met je blote vingers! 

Werkwijze 
Werkwijze Dag 1, week 1 — Tijdsduur: 1 uur 

1. Je hebt een voedingsbodem nodig. Als je al platen met voedingsbodem hebt kun je verder 
gaan, zo niet kun je op pagina 5 is te zien hoe je zelf een voedingsbodem kan maken.  Op 
deze voedingsbodem kunnen straks de microben groeien.  

Zie pag. 40 achteraan het boek voor de bijbehorende vragen!                                                          
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2. Haal de bakjes/petrischaaltjes met voedingsbodem uit de koelkast. 

 

3. Haal de deksel eraf. Veeg de waterdruppeltjes met een stukje keukenpapier van de deksel. 
 

4. Doe hierna de deksel er weer op. Doe iedere keer de deksel er weer op, anders kan het zijn 
dat microben uit de lucht, in het bakje terecht komen en je voedingsbodem vervuilen. 
 

5. Bedenk een object of oppervlak dat je wilt gaan testen op microben, zoals: vingers, de 
deurknop, het toetsenbord, de computermuis, de randjes van je tafel, het bureau van de 
docent. 

6. Probeer ervoor te zorgen dat je met ieder bakje een ander object of oppervlak test. 
 

7. Schrijf de naam van het object of oppervlak op 
de onderkant van het bakje met een watervaste 
stift. Schrijf onderop het bakje “vingerafdruk”.  
 

8. Haal de deksel van het bakje en druk met je 
vingers voorzichtig in de voedingsbodem en 
houdt ze ongeveer 15 seconden op de voedingsbodem. Het werkt het beste als je je handen 
niet vlak hiervoor gewassen hebt.  
Doe de deksel weer op het bakje.  

Bij andere objecten of oppervlakken gebruik je een wattenstaafje. 

1. Pak een schoon wattenstaafje (raak de uiteinden niet aan, dan vervuil je het watten-
staafje) en haal het een aantal keer langs het oppervlak of object dat je gaat testen.  
 

2. Haal de deksel van het bakje en wrijf het wattenstaafje een aantal keer voorzichtig over 
de voedingsbodem. Pas op dat je niet te hard druk en de voedingsbodem kapot maakt. 
 

3. Doe de deksel weer op het bakje. Zet het bakje met deksel erop nu ergens in de ruimte 
waar het niet in de weg staat. Het liefst in de schaduw. 
 

4. Laat de bakjes een week staan. 
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- Werkwijze dag 11, Week 2 — Tijdsuur:  15 min-  

1. Na ongeveer een week kun je de bakjes gaan controleren op microben. Haal hierbij de deksel 
niet van de bakjes en raak de microben in het bakje niet aan met je handen. Gooi de bakjes 
na het bekijken en vergelijken met inhoud in de prullenbak. 

Wist je dat? 
Bacteriën kunnen erg snel groeien. Ze nemen 
voedingsstoffen op uit hun omgeving om dit te 
kunnen doen. In de voedingsbodem die je hebt 
gemaakt, zitten heel veel voedingsstoffen. De 
bacteriën kunnen hier heel snel opgroeien, zo 
snel dat je na een paar dagen een laagje bacteriën 
ziet liggen op de voedingsbodem. De losse, (bijna) 
ronde vlekjes op de voedingsbodem zijn afkom-
stig van één bacterie die zich zoveel gedeeld 
heeft, dat er nu een vlek is ontstaan. Deze vlekjes 
worden kolonies genoemd, En worden soms door 
microbiologen gebruikt om bacteriën te iden-
tificeren.  
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Beschrijving: 
Ooit afgevraagd waarom brood luchtig is? Dat komt door de gist! In de-
ze proef ga je aan- tonen dat gist CO2 maakt wanneer het suiker in aan-
raking komt met suiker.  

5. Gist ballonnen maken 

 

Benodigdheden: 
• Een zakje gist ongeveer 7 gram 

• Suiker 

• Twee doorzichtige plastic flessen (van 
een halve liter) 

• Een theelepel 

• Een trechter (of rol een papiertje in de 
vorm van een trechter) 

• Lauwwarm water (ongeveer 25 graden °
C) 

• Twee ballonnen 

• Een watervaste stift 

Werkwijze 
1. Schenk in elke fles een half zakje gist. Gebruik daarbij de trechter om niet te morsen. 

 

2. Doe in één van de twee flessen acht theelepels suiker en zet een groot kruis op de fles met 
de watervaste stift. Zo kun je niet vergeten in welke fles je suiker hebt gedaan.  
 

3. Schenk acht centimeter lauwwarm water in iedere fles. 
 

 Seizoen(en): Niveau: 30-45 min 
 

Opmerkingen 
Let op dat je de ballon niet vastpakt tijdens het laten staan van de gistmengsel, dan ontsnapt er 
misschien lucht uit de ballonnen.  

Zie pag. 40 achteraan het boek voor de bijbehorende vragen!                                                          
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4. Doe op beide flessen de dop, schud de inhoud en haal de dop 
er weer van af.   
 

5. Rek de ballonnen een beetje op, blaas ze op en laat ze weer 
leeglopen. Zo worden ze wat soepeler. Je kunt ook latex 
handschoenen en een elastiekje gebruiken. 
 

6. Doe de ballonen over hals van de flessen.  
 

7. Laat de flessen een kwartiertje tot halfuur staan en bekijk ze 
daarna. Wat is het verschil tussen de twee flessen?  

Wist je dat? 
Gist is een schimmelsoort en heeft suiker (glucose) nodig om 
energie uit te halen. Wanneer gist suiker omzet tot energie, pro-
duceert het ook CO2, als afvalproduct. Aangezien CO2 een gas is, 
zal het opstijgen en verspreiden. Dat is de reden dat de ballon 
opblaast wanneer er suiker bij de gist gedaan wordt. Ook brood-
deeg kan reizen om deze reden. Het gist haalt het suiker dan uit 
het deeg.  
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Beschrijving: 
In deze proef ga je aantonen hoe je meer sap kan maken met be-
hulp van een stofje van een fruitschimmel.  

(Dit proefje kan je het hele jaar doen als je appels koopt) 

6. Meer sap door microben  

 

Benodigdheden: 
• Een halve appel (het liefst een sappige 

appel, zoals een Jonagold) 

• Een snijplank en een mes 

• 2 Bekerglazen (600 ml - breed genoeg 
zodat alle stukjes appel ondergedom-
peld zijn)  

• Kleine maatcilinder (50 mL) 

• 2 Grote maatcilinders (100 ml) 

• 2 kleinetrechters 

• Plasticfolie 

• Een watervaste stift  

• Waterbad (op 40 °C) 

• Water  

• Pectinase  

• Stopwatch 

Werkwijze: 
1. Vul het waterbad met water en stel de temperatuur in op 35—40°C. (Waterbad kan ook 

vervangen worden voor een pannetje op het vuur met daarin water en een thermometer) 
 

2. Snijd de halve appel in kleine blokjes.    
 

3. Verdeel de blokjes over de twee bekerglazen (doe in elk bekerglas evenveel).  

 Seizoen(en): Niveau: 75 min 
 

Opmerkingen 
Pectinase is  o. a. verkrijgbaar bij www.vanderkooyjubbega.nl/pectinase-100-ml.html 

 

Zie pag. 40 achteraan het boek voor de bijbehorende vragen!                                                          
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4. Schrijf met de watervaste stift op het ene bekerglas een P (van 
pectinase) en op het andere bekerglas een W (van water).  
 

5. Voeg aan bekerglas P 10 mL pectinase en 40 ml water toe. 
Gebruik hiervoor de kleine maatcilinder. Let op dat je geen 
pectinase morst. Mocht dat wel gebeuren, veeg het dan snel 
op en maak de tafel en je handen schoon met water.  
 

6. Voeg aan bekerglas W 50 ml water toe.  
 

7. Bedek beide bekerglazen af met plastic folie. Zet de beker-
glazen in het waterbad en hou met een stopwatch de tijd 
bij.  Haal de bekerglazen na 60 minuten uit het waterbad.  

Wist je dat? 
Fruitschimmel maakt een stofje aan waarmee het de verbinding tussen plantencellen kapot 
maakt. Dit stofje wordt pectinase genoemd. De fruitschimmel kan doormiddel van pectinase 
makkelijker bij de voedingstoffen in het fruit komen. Je kunt de pectinase ook uit de schimmel 
halen en bij fruit doen zónder dat je de schimmel er aan toegevoegd. Op deze manier ontstaat 
er dus veel meer sap. Fabrieken die sap maken, maken ook gebruik van pectinase.  
 

Pectinase is een groep enzymen dat pectine af kan bereken. Pectine zijn plakkerige polysa-
chariden die tussen plantencellen in zitten. Pectine zorgt er voor dat de cellen aan elkaar vast 
plakken via hun celwand.  
 

Pectinase word ook in het echt gebruikt bij het productieproces van vruchten sappen. 

8. Plaats de trechters op de grote maatcilinders (100ml). Schenk eerst de inhoud van beker-
glas W door de trechter in de maatcilinder en lees af hoeveel appelsap er in de buis zit.  
 

9. Schenk dan de inhoud van bekerglas P door de trechter in de andere maatcilinderen lees 
af hoeveel appelsap er in de buis zit. 
 

10. In welk bekerglas zit meer sap? 
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Beschrijving: 
In een beek leven er allerlei waterdieren en waterplanten. Sommige 
kun je makkelijk met het blote oog zien, maar een groot gedeelte zijn 
te klein om ze met het blote oog te zien. In deze proef ga je deze klei-
nere beestjes zoeken. Je maakt een eigen slootwater kweek, waarin je 
dus micro-organismen uit slootwater op gaat kweken. Daarnaast ga 
je ze ook proberen te zoeken onder de microscoop. 

7. slootdiertjes kweken 

 

Benodigdheden: 
• Een flesje met dop 

• Slootwater 

• Hooi 

• Een pipet 

• Een microscoop 

• Dekglaasjes 

• Objectglaasjes (bij voorkeur met een 
uitholling erin) 

• Een priem of schaar 

Werkwijze: 
Werkwijze dag 1, week 1—tijdsduur: 15 minuten 

1. Vul het flesje met water uit een sloot, vijver of gracht. 
 

2. Neem een beetje hooi en doe dit ook in het flesje. 
 

3. Maak met een schaar of priem voorzichtig wat kleine gaatjes in de dop. 
 

4. Zet de fles weg op een lichte, niet al te warme plek (kamertemperatuur is goed). 

 Seizoen(en): Niveau: 15 min 
+  week elke dag 
checken 

Opmerkingen/Veiligheid 
• De slootwaterkweek moet voor ongeveer 2 weken onderhouden worden. Hierbij moet elke 

dag lucht door de fles geborreld worden. 

Zie pag. 40 achteraan het boek voor de bijbehorende vragen!                                                          
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5. Borrel iedere dag met de pipet wat lucht door het water. Zo krijgen de 
microben in het water genoeg zuurstof en kunnen ze goed groeien. 
 

6. Na twee weken zitten er veel microben in het water. 

Wist je dat? 
Er een heleboel verschillende beestje leven? Hier onder een aantal die het meest voorkomen.  

In afbeelding 7.1 zie je een pantoffeldiertje. Waarom denk je dat hij zo 
heet? Precies! Vanwege zijn vorm! Het pantoffeldiertje is een ééncellig-
organisme. Hij heeft kleine haartjes op zijn oppervlak waarmee hij zicht 
voortbeweegt. 
 

In Afbeelding 7.2 zie je een watervlo. Water-
vlooien behoren tot de kreeftachtigen.  Je her-
kent hem aan zijn ronde vorm, zijn pluim op 
zijn kop en zijn schokkerige bewegingen. 
 
In afbeelding 7.3 zie je een vlokreeftje. Dit diertje behoort ook tot de 
kreeftachtigen. Dat kun je heel mooi terug zien onder de micro-
scoop. Verder is hij vaak met het blote oog al te zien, maar dan is 
nog niet goed te zien dat hij echt op een kreeft lijkt. 

Werkwijze dag 14, week 3—tijdsduur: 15 minuten -  

1. Zuig met de pipet een beetje water uit het flesje. Doe twee druppels op het objectglaasje. 
Leg twee dekglaasjes aan weerszijden van de waterdruppel, voordat je een derde dek-
glaasje bovenop de waterdruppel legt. Zorg ervoor dat de twee zij glaasjes ertussen zit-
ten. Zo blijft er genoeg ruimte tussen het objectglas en het dekglaasje om de beerdiertjes 
niet per ongeluk plat te drukken. (Zie  pag 6, “preparaat maken”.)   
 

2. Stel de microscoop in op de juiste vergroting. Begin op de kleinste 
vergroting en draai dan door naar grotere vergrotingen om klei-
nere waterdiertjes te kunnen zien. Let op dat de lens niet het ob-
jectglaasje kapot drukt, dit is ook niet goed voor de microscoop.  

 
Soms is er niet zoveel te zien in je preparaat. Probeer eens een nieuw 
preparaat te maken. Misschien heb je dan meer geluk! 

Afbeelding 7.1 —  
Pantoffeldiertje 

Afbeelding 7.2— Watervlo 

Afbeelding 7.2— Vlokreefjte 
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Beschrijving: 
Ooit bedacht hoe bier of wijn gebrouwen wordt met behulp van gist? 
Zuurstof is hier een belangrijke factor bij! In deze proef ga je in plaats 
van ‘wijn’  appelcider maken van appelsap, tegelijkertijd ga je de werking 
van zuurstof zien op gist.  

(Je kunt deze proef ook het hele jaar doen met gekochte appelsap.) 

8. Appelcider maken  

 

Benodigdheden: 
• Twee zakjes gist 7gr   

• 6 Eetlepels suiker (90gr)  

• Appelsap (zonder toevoegingen!)  

• Lauwwarm water (ongeveer 25 graden 
°C)  

• Twee flessen 

• Een waterslot met dop  

• Een glas 

• Een trechter 

• Een eetlepel 

Werkwijze:  
1. Doe in een glas een zakje gist en 3 eetlepels suiker. Voeg hier een 

beetje lauwwarm water aan toe en roer goed tot de gist opgelost is. 
 

2. Giet het suikerwater met de gist in de fles.  
 

3. Voeg dan een halve liter appelsap toe en roer dit goed. 
 

 Seizoen(en): Niveau: 45 min 
 

Opmerkingen/Veiligheid 
• Drink het cider niet op na het maken! 

Zie pag. 40 achteraan het boek voor de bijbehorende vragen!                                                          
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4. Doe hetzelfde voor een tweede fles, 
 

5. Doe op één van de twee flessen de dop met het waterslot. Het andere fles laat je open. 
 

6. Vul het waterslot tot de streepjes en doe de dop er losjes op. 
 

7. Bekijk water gebeurt na ongeveer een half uur. 

Wist je dat? 
Gist is zowel aeroob (gebruikt zuurstof) als anaeroob (gebruikt géén zuurstof). Onder aero-
be omstandigheden winnen de gistcellen veel meer ATP uit de glucose moleculen, en kun-
nen ze dus beter groeien.  

Onder anaerobe omstandigheden fermenteren zij het suiker, hieruit 
ontstaat alcohol. Zij krijgen wel minder ATP uit de glucose moleculen, 
en groeien dus minder snel. 

Het waterslot zorgt ervoor dat, via het water, wel CO2 uit de fles kan 
komen, maar geen lucht naar binnen gaat. Zo blijft het dus beschermt 
tegen besmettingen van aerosolen en zuurstof terwijl de CO2 wél kan 
ontsnappen en de interne druk dus niet dusdanig toeneemt dat de fles 
knapt. 

Omdat de fles zonder waterslot wél in aanraking kan komen met zuur-
stof, kunnen dus veel meer gistcellen groeien na een half uur. Op dat 
moment kunnen de gistcellen dus meer glucose omzetten, en dus meer 
CO2 produceren. Dit is waarschijnlijk te zien in de vorm van luchtbelle-
tjes die opstijgen. 

In de fles mét het waterslot zal dus waarschijnlijk de zuurstof redelijk snel op zijn. De gist-
cellen zullen minder goed groeien. En na een half uur dus minder glucose kunnen omzetten. 
Wel word er alcohol geproduceerd. Echter zal dit hoogstwaarschijnlijk niet te zien zijn, aan-
gezien alcohol oplost in water. 

Het verschil tussen de twee flessen is dus waarschijnlijk dat de fles zónder waterslot wél (of 
meer) luchtbelletjes heeft na een half uur, en de fles mét waterslot géén (of minder) lucht-
belletjes heeft na een half uur. 
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9. Calorimeter 

 Seizoen(en): Niveau: 1 uur 

Beschrijving: 
In deze proef ga je calorieën meten van verschillende soorten voedsel. 
Misschien heb je ooit wel eens naar de voedingswaarde van wat eten 
of drinken gekeken. Daarop staat de totale hoeveelheid energie in 
kcal/100g. In deze proef leer je wat calorieën nou eigenlijk zijn, en 
hoe je deze kennis kunt gebruiken om de kcal/100g te berekenen.  

Benodigdheden: 
• Thermometer 

• Weegschaal 

• Water 

• Calorimeter (Zie pagina 28 ) 

• lange lucifers 

• Stukjes voedsel (liefst droog & luchtig) 

• Schrift  

• Pen of Potlood 

• Eventueel: Rekenmachine  

Opmerkingen/Veiligheid 
• Zie pagina 28 ‘calorimeter maken’ hoe je een zelf een calorimeter kunt maken. 

• Bij deze proef ben je met vuur bezig. Pas dus goed op dat je jezelf niet brand en ga niet 
stunten. 

• Mocht het stukje voedsel van de kurk vallen, maar nog op het aluminiumfolie bord (of een 
andere brandvaste plek),  laat het dan gewoon uitbranden. Anders zo snel mogelijk blussen. 

Werkwijze: 
Voedsel testen: 

1. Maak als eerste een tabel in je schrift zoals hier onder aangegeven, je kunt zelf kiezen hoe-
veel rijen je doet: 
 
 
 
 

Naam Voedsel Mv  (g) Tb (C˚) Te C˚) cal cal100 Kcal/100g 

 - - -    

Zie pag. 40 achteraan het boek voor de bijbehorende vragen!                                                          
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2. Meet een hoeveelheid water af, Noteer de hoeveelheid water (los van de tabel )als Vw 

(Volume water) in milliliter, en doe dit in het kleine blik.  
 

3. Weeg een stukje voedsel af, en noteer de Massa in gram van het voedsel als MV in de 
tabel. Zorg ervoor dat het stukje niet te groot is, het moet 
stabiel op de kurk staan. 
 

4. Prik het stukje voedsel op de kurk. 
 

5. Meet hoeveel graden het water is. Noteer dit als Tb 
(Temperatuur begin). 
 

6. Plaats het grote blik met de gaatjes aan de onderkant over de kurk met het stukje 
voedsel. 
 

7. Steek het stukje voedsel aan en plaats gauw het blikje met water over de brandende 
kurk. (Liefst met thermometer nog steeds in het bakje. 
 

8. Meet de  hoogste temperatuur van het water tijdens/nadat het opgebrand is én Noteer 
dit als Te (Temperatuur eind).  
 

9. Herhaal dit proces met andere stukjes voedsel. Wanneer je meerdere stukjes voedsel 
wilt vergelijken. 

De hoeveelheid Kcal berekenen per 100g voedsel. 

1. Reken als eerst het volume water Vw om tot de massa van het water in gram. Noteer dit 
als Mw (Massa water). Dichtheid water = 1 g/ml (of als je héél nauwkeurig wilt werken: 
0,997g/ml) 
 

2. Eén calorie is de hoeveelheid energie die nodig is om 1 g wa-
ter 1 C° te laten stijgen. Om de hoeveelheid calorieën per 
stukje voedsel te berekenen kun je de volgende formule ge-
bruiken,: 
 

 cal = Mw(Te- Tb) 
 
Noteer de uitkomst steeds in de tabel. 
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3. Nu je de Totale hoeveelheid energie in calorieën weet voor het stukje voedsel Mv, moet je 
dit omrekenen tot calorieën per 100 g (cal/100g). Hiervoor kun je de volgende formule ge-
bruiken:  
 
 cal100 = cal * (100 / Mv) 

 
Noteer de uitkomst steeds in de tabel. 
 

4. Nu weet je de hoeveelheid calorieën per 100g voedsel. Maar meestal worden de calorieën 
opgegeven in kilocalorieën per 100 g (kcal/100g). Reken daarom de cal/100 g om naar 
kcal/100 g. Noteer dit weer in de tabel. 

Wist je dat? 
Eén calorie (cal) staat gelijk aan de hoeveelheid energie die nodig is om 1 g water 1 C° te la-
ten stijgen. Zoals je je misschien kunt voorstellen is dit erg weinig. In de voedselindustrie 
worden daarom in plaats van calorieën, kilocalorieën (kcal) gebruikt. Dit is dus in feite de 
hoeveelheid energie die nodig is om 1000 g water 1 C° te laten stijgen. Als je de voedings-
waardetabel op de verpakking van voedsel opzoekt, zul je zien dat de hoeveelheid energie 
uitgedrukt is in kcal/100g. (Ook kilojoule, maar dit negeren we nu even.)  

Het aantal calorieën wordt bepaalt met een calorimeter. In een simpele calorimeter wordt 
een stukje voedsel verbrand en de warmte die daarbij vrijkomt wordt opgevangen in een 
hoeveelheid water. Het verschil in temperatuur van het water kan gebruikt worden om de 
hoeveelheid vrijgekomen energie in calorieën te berekenen. Hiervoor wordt de volgende 
formule gebruikt: 

cal = Mw(Te- Tb) 

Hierbij is: 
- ‘cal’ de hoeveelheid calorieën (die de temperatuur van het water hebben doen stijgen). 
- Mw de massa van het water (in gram). 
- Te de temperatuur aan het eind van de verbranding (in C°) 
- Tb de temperatuur aan het begin van de verbranding (in C°) 

Aangezien je tijdens de test niet 100g voedsel verbrand én je de kilocalorieën wilt weten, 
moet dit nog omgerekend worden naar kilocalorieën per 100g voedsel. Jammer genoeg is 
het bij deze proef zo dat er gebruikt gemaakt wordt van een zelfgemaakte calorimeter, deze 
zijn natuurlijk niet nauwkeurig. Veel van de warmte komt namelijk niet terecht in het wa-
ter, maar ontsnapt via de lucht.  
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Om het gebruik van de formule duidelijker te maken, hier een voorbeeld: 
- We gebruiken 100 ml water. De massa van 100 ml water is 100 g, dus:  Mw = 100g.  
- We hebben 5g voedsel afgewogen en verbranden dit, dus: Mv = 5g. 
- Aan het begin is de temperatuur van het water 20 C°, dus Tb = 20 C°. 
- Aan het eind is de temperatuur van het water 24 C°, dus Te = 24 C°. 
 

1) Om de hoeveelheid calorieën te berekenen gebruiken we de formule: 
 
cal = 100 * (24 - 20) = 400 cal 
 
Nu kunnen we er dus van uit gaan dat het stukje voedsel (van 5g) 400 calorieën bevatte.  

2) Nu berekenen we hoeveel calorieën in 100g van het voedsel zouden zitten. We gebruiken 
hiervoor de massa van het stukje voedsel (Mv): 
 
cal/100g = cal * (100 / Mv) = 400 * (100 / 5 ) = 8000cal/100g. 
 

3) Tot slot rekenen we de calorieën per 100g om tot kilocalorieën per 100g: 
8000 cal/100g = 8 kcal/100g 

Het stukje voedsel bevatte dus 8 kcal/100 g. 
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Calorimeter maken 

Beschrijving: 
Met deze zelfgemaakte calorimeter kun je de hoeveelheid calorieën 
meten en berekenen (zoals in proef 10). Je kunt de calorimeter 
meerdere keren gebruiken, of mee naar huis nemen. Aangezien deze zelf gemaakt is zal hij ech-
ter niet zo efficiënt zijn als een echte. Wanneer je de voedingswaarde bekijkt op de verpakking of 
internet, zal jouw zelfberekende waarde afwijken.  

 

30—60 min  

Benodigdheden: 
• Groot blik 

• Klein blik 

• Priem of schaar 

• Metalen paperclips 

• Stevige satéprikkers 

• Kurk 

• Naalden 

• Aluminiumfolie 

• Blikopener 

• Aluminiumfolie borden (of papierenbor-
den en dan inwikkelen met aluminium-

Werkwijze: 
1. Neem het grote blik, en maak met de priem gaatjes aan de onderkant van het blik (de 

kant waar de bodem in zit). Zorg dat er ongeveer 4 to 5 cm tussen de gaatje zit. 
 

2. Haal de bodem er uit met een blikopener.   
 

3. Bedek de binnenkant van het blik met aluminiumfolie, met de glimmende kant van het 
folie naar binnen. 
 

4. Maak in het kleine blik twee gaatjes aan de bovenkant die precies tegenover elkaar zit-
ten, op dezelfde hoogte. 
 

5. Haal door beide gaatjes een metalen paperclip.  En steek de satéprikker door de twee 
paperclips. 
 

6. Neem de kurk en kijk of deze een recht oppervlak heeft waar het stabiel op kan staan. Zo 
niet, snij dan een stukje recht af. 
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7. Doe de naald(en) met de punt naar boven in de kurk. Kijk wel uit dat je jezelf niet prikt. 
 

8. Plaats de kurk met de naalden naar boven op het aluminiumfolie bord. Eventueel kun je de-
ze vastlijmen.  
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Beschrijving: 
Wat als je van drinken of water eetbare bolletjes kan maken? in 
dit experiment kan je jouw favoriete drankje omtoveren in  in 
halfvaste ballen die in je mond open springen. De techniek 
wordt sferificatie genoemd en maakt deel uit van een grotere 
trend in de voedingswetenschap die moleculaire gastronomie 
wordt genoemd.  

10. Eetbare bolletjes  

Benodigdheden: 
• Een Plastic spuit van 60 cc  

• Natriumalginaat (1,5 gram) 

• Calciumchloride (1,5 gram)   

• (Natriumcitraat (10 gram)) 

• (Gedestilleerd) water  

• 2 Maatbekers en 2 lepels   

• 2 Grote beker of kom, (min. 250 ml)  

• 1 Kleine beker of kom, (min. 100 ml)  

• Weegschaal 

• Wax papier 

• Plastic folie 

• pH test, pH papier is geschrikt.   

• Blender  

• 250 mL drinken zoals fruitsap. 

 Seizoen(en): Niveau: 45 min 
+ 1 nacht laten 
staan 

Opmerkingen/Veiligheid 
Gemorste stoffen voorzichtig opdeppen met een licht vochtige doek.  

Je kan afwijken van de hoeveelheid die je wilt maken, zolang de ratio’s gelijk blijven! 

Werkwijze: 
Werkwijze dag 1 , Tijdsduur: 5 minuten 

Maak de calciumchloride-oplossing. 

1. Voeg 250 mL water toe aan een schone kom/beker. Meet dit eerst 
met een maatbeker. 

Zie pag. 40 achteraan het boek voor de bijbehorende vragen!                                                          
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Maak nu de sodium alginaat oplossing met het gewenste sap   

4. Voeg in de blender ½ beker (zo’n 125 mL) koude sap toe.  Meet het eerst af in een maat-
beker. 
 

5. Weeg met een schoon lepeltje 1.5 gram sodium alginaat. Doe dit op dezelfde manier zoals 
het wegen van calciumchloride.  Voeg de 1,5 gram toe aan de sap.  
 

6. Voeg vervolgens weer  ½ beker koude sap toe (zo’n 125 mL)   Blendeer dit mengsel tot het 
volledig glad en gemengd is. Dit is het voedsel oplossing.  
 

7. Laat de oplossing een nacht bedekt staan, met plastic folie,  in de koelkast om zoveel mo-
gelijk bubbels kwijt te raken. Dit is eventueel vervangbaar met een vacuumapperaat. 

 

2. Weeg 1.5 gram calciumchloride in een klein bakje met een schone 
lepel. Let hierbij op dat je het de weegschaal eerst op 0 zet met het 
bakje en vervolgens calciumchloride toevoegt. Dit geldt voor alle 
chemicaliën afwegen!  
 

3. Voeg de 1.5 gram calciumchloride toe aan het water en roer het met 
een schone lepel totdat het calciumchloride volledig is opgelost.  

Werkwijze dag 2 , tijdsduur: 15-20 minuten 
Neem ongeveer ¼ beker van het voedsel oplossing en doe 
het in een aparte beker, zoals een schoon kopje of een kom-
metje.  Test of je ballen kunt maken met je voedsel oplos-
sing. 

1. Meet eerst de pH van de calciumchloride oplossing. 
Met behulp van een pH test. De pH moet iets hoger 
zijn dan 3.6. 
 

2. Gebruik de spuit om een kleine hoeveelheid van de 1/4 

voedingsoplossing op te zuigen en laat vervolgens heel voorzichtig enkele druppels val-
len  in de kom met de oplossing van calciumchloride. De punt van de spuit moet zich on-
geveer 5 cm boven het oppervlak van de oplossing bevinden.  

3. Blijf proberen tot je goede druppels kan vormen . Laat ze 5 minuten staan, zodat ze har-
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Wist je dat? 
Bijna  elke drank of gepureerd voedsel kun je volgens deze techniek in kleine bolletjes ve-
randeren. De bollen hebben een geleiachtige buitenkant met een vloeibare binnenkant. Mo-
leculaire gastronomie is de wetenschap die onderzoekt hoe deze bollen kunnen worden ge-
maakt, met andere woorden, moleculaire gastronomie kijkt naar de moleculen in ons voed-
sel en hoe ze veranderen. De gastronomietechniek die hier specifiek wordt gebruikt om 
voedsel in bolletjes te maken heet: sferificatie.  

Maar hoe werkt sferificatie? Het is gebaseerd op een aantal specifieke chemische reacties. 
De twee belangrijkste chemicaliën die bij sferificatie betrokken zijn, zijn natriumalginaat 
en calciumchloride. Natriumalginaat is gemaakt van zeewier en kan een gelachtige sub-
stantie vormen wanneer het in een calciumchloride-oplossing wordt gedruppeld. Wanneer 
de twee chemicaliën met elkaar in contact komen, herschikken ze zich zodat het alginaat 
zich bindt aan het calcium en calciumalginaat vormt, een gelatineuze substantie. 

Vergelijking 1: Natriumalginaat (NaC6H7O6) kan reageren met calciumchloride (CaCl2) om 
calciumalginaat (C12H14CaO12) te maken, een gelatineuze substantie. 

 

2 NaC6H7O6 + CaCl2 —> 2 NaCl + C12H14CaO12  

 
Hoewel het misschien eenvoudig lijkt, kan het een hele uitdaging zijn om de juiste omstan-
digheden te creëren om voedsel in perfecte bolletjes te veranderen. Een factor waar je goed 
op moeten letten is de pH van het voedsel dat ze willen gebruiken.  

Om voedingsmiddelen door sferificatie te laten gaan, moeten ze een bepaalde pH hebben. 
Als een voedingsmiddel bijvoorbeeld te zuur is, zal sferificatie niet goed werken. Om dit 
probleem op te lossen, voegen mensen die zuur voedsel in bolletjes willen veranderen een 
derde chemische stof, natriumcitraat, aan het voedsel toe. Natriumcitraat en water vormen 
een basische oplossing, dus als het wordt toegevoegd aan zure voedingsmiddelen, worden 
ze minder zuur.  

der worden.  Probeer de juiste snelheid te vinden om mooi ronde bolletjes te vormen. Als 
de bolletjes gevormd worden kan de resterende sap worden gebruikt. Als dit niet lukt pro-
beer het met een andere sap of met een  
 

4. Vis de bolletjes uit met een lepel en was ze voorzichtig in een schone kom met water. 

 

5.         Vis de bolletjes eruit en leg ze op het waxpapier. Je kan ze nu eten, smullen maar! 
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folie) 

11. Planten Stekken 

 Seizoen(en): Niveau: 30 min 
+ 3  weken laten 
staan 

Beschrijving: 
Waarschijnlijk ben je wel bekend met het idee dat planten uit zaden of spo-
ren kunnen groeien, Maar je kunt ook nieuwe planten laten groeien zonder 
zaden of sporen.  Dat doe je door een stukje van een plant af te snijden en 
deze door te laten groeien. Dit wordt stekken genoemd. In deze proef ga je 
een nieuwe plant laten groeien uit een ander stukje plant.  

Benodigdheden: 
• Kleine bloempot 

• Potgrond 

• Mesje (Werk hier voorzichtig mee!) 

• Naald of tandenstoker 

• Elastiekje 

• Water 

• Eventueel: liniaal of geodriehoek 

• Eventueel: hormoon supplement (voor 
extra wortelgroei) 

Werkwijze: 
1.  Neem een klein potje en vul deze met potgrond. 

 

2. Doe wat water bij de potgrond tot dat deze redelijk vochtig is.  
 

3. Maak een gat in de potgrond met een potlood of een pen. 
 

4. Zoek een kruidachtige plant in het bos (de muntplant is een 
goede kandidaat hiervoor). 
 

5. Zoek het bovenste gedeelte van één van de stengels op. 
 

6. Snij een stuk van de stengel af, maar let op: het uiteindelijke stuk moet: 
 - Twee nodes hebben (gedeeltes waar de bladeren aan vastzitten).  
 - En het stuk moet tussen 5 en 15 centimeter lang zijn. 

Zie pag. 40 achteraan het boek voor de bijbehorende vragen!                                                          
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7. Snij net onder de onderste node een stuk af. 
 

8. Snij bij de onderste node ook de eventuele bladeren + stengels af. 
 

9. Snij ook de bladeren en stengels af die anders onder, of te dicht 
op, de aarde zouden komen 
 

10. Snij bij de overige bladeren de helft van het blad af, zodat deze 
minder energie verbruiken. (Van deze stukjes blad kun je muntthee maken.) 
 

11. Dip eventueel het onderste gedeelte in hormoonsupplement. 
 

12. Steek nu de plant in het potje met potgrond.  

13. Neem een plasticzakje, prik hier wat gaten in. 
 

14. Doe deze voorzichtig over het plantje en maak deze vast aan het potje 
met een elastiekje. Nu kun je hem mee naar huis nemen, je hebt je ei-
gen plantje. Let op: plaats deze bij het licht, maar niet in direct licht 
(Dus de lichtbron moet niet direct op het plantje schijnen). 
 

15. Na twee/drie weken kun je proberen voorzichtig aan de plant te trekken, wanneer de 
plant weerstand biedt. Kun je deze eventueel overplanten naar grotere pot. Graaf de plant 
uit, niet er uit trekken! 

Wist je dat? 
De meeste cellen van mensen en de meeste dieren hebben een specifieke functie. Deze cellen 
kunnen niet zomaar van taak veranderen. Darmcellen zijn bijvoorbeeld niet in staat om te ver-
anderen in longcellen. Sommige planten cellen daarentegen, zijn totipotent. Totipotente cellen 
zijn wél in staat om van functie te veranderen. Van dit principe maken we gebruik tijdens het 
stekken van planten. Wanneer we een stukje van een plant afknippen en deze in potgrond of 
water steken, zullen de cellen onderaan de plant van functie veranderen en veranderen in wor-
telcellen. Uit deze cellen groeit een nieuw wortel systeem. Dit proces wordt versterkt door 
eventuele hormonen. De hormonen vertellen de cellen om wortelcellen te worden. De plant 
maakt deze ook hormonen van nature aan.  
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12. Planten Stenten 
 Seizoen(en): Niveau: 30 min 

+ 3 weken laten 
staan 

Beschrijving: 
Bij deze proef gaan we rozen uit het voedselbos tegelijker-
tijd stekken en enten. We gebruiken hiervoor de rimpel-
roos en de hondsroos. Dit wordt ook wel stenten ge-
noemd. Bij het enten van planten wordt een deel van een 
plant vastgemaakt aan een andere plant, zodat deze sa-
men verder groeien. Dit kan ervoor zorgen dat positieve 
eigenschappen van beide planten in één plant tot uiting 
komen. Als een plant bijvoorbeeld wel lekkere vruch-
ten produceert, maar erg gevoelig is voor infecties van 
bodemschimmels, kan de plant geënt worden op een plant die minder goede vruchten produ-
ceert, maar wel goed tegen infecties kan. Enten wordt veel gebruikt in de tuinbouw om deze 
reden. Enten kan echter ook gebruikt worden voor artistieke motieven. Dan wordt enten ge-
bruikt om de planten in vreemde vormen te laten groeien, bijvoorbeeld een stoel of ladder. 
Maar ook bij bijvoorbeeld het maken van een bonsai, kan gebruikt gemaakt worden van enten.  

Benodigdheden: 
• Hondsroos 

• Rimpelroos 

• Scherp mesje 

• Enttape 

• Pot + potgrond 

• Rooting hormone 

• Sproeifles water 

• Plastic Zak 

• Elastiekjes 

Opmerkingen/Veiligheid 
• Werk voorzichtig met het mesje! 

• Op zowel de hondsroos en rimpelroos zitten stekels. Pas dus Op! 

Rimpelroos Hondsroos 

(Het is aan te raden om eerst proef 11 gedaan te hebben) 

Zie pag. 40 achteraan het boek voor de bijbehorende vragen!                                                          
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4. Maak een split-graft (zie afbeelding 1)  
 

5. Bind de twee delen goed stevig vast met enting tape.  
 

6. Dip de onderkant van de plant nu in rooting-hormone  
 

7. Plant de plant voorzichtig in een pot.  
 

8. Besproei de bladeren met een beetje water.  
 

9. Prik wat gaten in een plastic zak, en maak deze vast om de pot met elastiekjes.  
 

10. Na drie weken is het proces klaar 

Werkwijze: 
1. Zoek een tak van de hondsroos of rimpelroos die niet te stevig is, maar ook niet te zacht. 

 Te zacht: te groen. buigt, maar breekt niet. 
 Precies goed: zal Meestal knappen als deze gebogen wordt. 
 Te hard: is te houtig om te knappen. 
 

2. Snij met een scherp mes een stuk van deze tak af. Het stuk hoeft maar twee centimeter te 
zijn, zonder knoppen of aanhechtingen van andere takken. Dit is stuk wordt de onder-
stam.  
 

3. Kies van de andere soort roos (dus hondsroos of rimpelroos) een gedeelte dat tenminste 
één blad (bestaande uit vijf kleinere bladeren) heeft en een knop aan het uiteinde. Het 
stuk hoef 3 centimeter te zijn.  
 

Split-graft 
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Wist je dat? 
Het stenten is een techniek waarbij planten tegelijkertijd gestekt en 
geënt worden. Deze techniek wordt bijvoorbeeld veel gebruikt door 
rozentelers.  

Bij het enten wordt er gebruikt gemaakt van het vermogen van plan-
ten om wonden te helen. Wanneer een plant verwond raakt, zullen de 
cellen aan het oppervlakte van de wond zich ontwikkelen tot stam-
cellen. Een massa van stamcellen zal zich vormen. Deze massa wordt 
een callus genoemd. De stamcellen in deze callus zullen zich ontwik-
kelen tot de verschillende weefsels, bijvoorbeeld cambium en hout- 
en bastvaten. 

Bij het enten gebeurd dit ook. Aan zowel de onderstam als de boven-
stam zal een callus ontstaan die tegen elkaar aangroeien. De cellen zullen zich ontwikkelen 
tot de verschillende weefsels die het functioneren van de plant mogelijk maken. Na verloop 
van tijd zitten de onderstam en bovenstam aan elkaar vast en werken ze samen.  

Om planten succesvol te enten, zijn een aantal dingen van belang. Ten eerste is het van be-
lang dat de planten genetisch niet te ver van elkaar af zitten, Anders zijn ze niet compati-
bel. 

• Planten binnen dezelfde soort zijn bijna altijd compatibel 

• Planten buiten de zelfde soort, maar binnen hetzelfde geslacht zijn meestal compati-
bel. 

• Planten buiten hetzelfde geslacht, maar binnen dezelfde familie zijn zelden compati-
bel. 

 

Ook is het belangrijk dat het bovenste gedeelte stevig op de plaats blijft, anders kan de cal-
lus zo ver groeien dat de twee stukken uit elkaar gedrukt worden. Dit kan gedaan worden 
met behulp van speciale tape, klemmetjes of wax. De druk die hierbij ontstaat zal het enten 
bevorderen.  

Verder is het belangrijk dat zoveel mogelijk energie gebruikt wordt om de wond te helen. 
Bij het stekken is het belangrijk dat er zo snel mogelijk wortels vormen. Dit kan gedaan 
worden door delen van de plant af te snijden die anders energie zouden gebruiken. Zoals 
bloemen of fruit producerende organen. Ook kan het helpen om de planten gedurende het 
stenten in een omgeving met een hoge luchtvochtigheid te bewaren. Hierdoor verdampt er 
minder water via de bladeren van de plant. 



STEK  40 

 

Vragen 

1. Beerdiertjes zoeken 

1. Wat eten de beerdiertjes eigenlijk? Zoek het op het internet. 

 

2. Beerdiertjes zijn één van de meest taaie organismen op aarde. Om een voorbeeld te geven: 

Wat zijn de koudste en warmste temperaturen waarbij dierbeertjes kunnen overleven?. 

Zoek het antwoord op internet.  

2. Winogradsky kolom 

1. Waar denk je dat het krantenpapier en voor nodig was? 

 

2. Waar in de kolom zullen de bacteriën zitten die geen zuurstof nodig hebben? 

3. Rondwormen zoeken 

1. Waar vind je meer rondwormen denk je? De zandbak of in een moestuin? Waarom? 

 

2. Wat is de grootste rondworm ooit beschreven? En hoe groot is deze? Zoek het op het inter-

net. 

4. Eigen microben kweken 

1. In de voedingsbodem zitten een heleboel voedingstoffen. Als je de petrischaal nog langer 

zou laten staan, zouden de vlekjes met bacteriën nog verder groeien? Waarom wel of 

waarom niet? 

 

2. Wat zou er gebeuren als je een stukje van zo’n plekje uitsmeert over een nieuwe petri-

schaal met nieuwe voedingsbodem? 
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6. Meer sap door microben  

1. Het stofje pectinase wordt van nature gemaakt door fruitschimmels. Waarom is het han-

dig voor de fruitschimmel dat hij dat kan?  

 

2. Pectinase kan ook denatureren. Zoek eens op wat denatureren is én wanneer dat gebeurt 

bij pectinase 

7. Slootdiertjes kweken 

1. Waar denk je dat het stro voor nodig was? 
 

2. Waarom moet je regelmatig lucht door het flesje borrelen? 

8. Appelcider maken 

1. Het water in het waterslot zou verplaatst kunnen zijn. Hoe kan dit? 
 

2. Als het goed is wordt in één van de flessen alcohol geproduceerd. Welke fles is dat? 

Vragen 

5. Gistballonen maken 

1. Met welk gas zullen de ballonen voornamelijk gevuld zijn?   

 

2. In brooddeeg voeg je niet altijd suiker toe, toch rijst het brooddeeg als er gist door heen 

gemengd wordt, hoe kan dat? 



STEK  42 

 

Vragen 

11. Planten stekken 

1. Waarom moest je een stukje van de bladeren afhalen? 

 

2. Waarom moest je net onder een node snijden om het stekje te maken? 

12. Planten stenten 

1. Behoren de Hondsroos en Rimpelroos tot het zelfde geslacht? Welk(e) geslacht(en) beho-
ren beide planten tot toe? 
 

2. Planten binnen het zelfde geslacht kunnen vaak geënt worden. Welke van de twee planten 
kunnen waarschijnlijk geënt worden met de Hondsroos? De Egelantier of de Klaproos? En 
waarom? 

10. Eetbare bolletjes 

1. Zoals je in de onderstaande reactievergelijking kan zien, wordt er ook 2 NaCl gevormd. 
Wat is NaCl? Zoek het eventueel op het internet.  
 
 2 NaC6H7O6 + CaCl2 —> 2 NaCl + C12H14CaO12  
 

2. NaCl zie je niet terug in het water, in tegenstelling tot het calciumalginaat (C12H14CaO12) 
(Dit is de gelatineachtige substantie). Waarom niet? Zoek het eventueel op het internet. 

9. Calorimeter  

1. Waarom is het belangrijk dat er genoeg lucht bij het voedsel kan komen? 

 

2. Papier of hout kun je ook verbranden op deze manier en ook de calorieën berekenen. Kun-

nen mensen deze calorieën ook opnemen? Waarom wel of waarom niet? 
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Antwoorden 

1. Beerdiertjes zoeken 

1. De meeste beerdiertjes eten plantaardige cellen. Een aantal soorten eten dierlijke cellen 

 

2. De koudste temperatuur ooit gemeten is -272,95 graden Celsius voor 20 uur (het absolute 

0 punt is maar 0,05 graden kouder!). 

De warmste temperatuur is 150 Celsius (50 graden boven het kookpunt van water).  

2. Winogradsky kolom 

1. Het kranten papier diende als voedingsstof voor de bacteriën.  

 

2. Onder in de kolom, onder in de kolom zit vrijwel geen zuurstof meer. 

3. Rondwormen zoeken 

1. De moestuin, in de moestuin zitten veel meer voedingstoffen voor de rondwormen, zoals 
plantenresten andere (dode insecten) en microben die zich daar weer op voeden. 
 

2. Placentonema gigantissima, 8,4 meter lang en 2,5 cm dik 

4. Eigen microben kweken 

1. Nee,  onder en rondom de plekjes zijn alle voedingstoffen op gebruikt door de bacteriën. 

 

2. Er zullen nieuwe bacteriën groeien en nieuwe plekjes ontstaan. 
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Antwoorden 

5. Gistballonen maken 

1. CO2 

 

2. In het meel zitten suiker en zetmeel, het gist haalt suiker uit het meel en kan ook het zet-

meel verwerken tot suiker. Hiervan maakt de gist CO2 en ontstaan er luchtbelletjes in het 

deeg.  

6. Meer sap door microben 

1. Het stofje breekt planten weefsel af. Hierdoor komen er meer voedingstoffen vrij voor de 

fruitschimmel 

 

2. Denatureren is het vervormen van een stof waardoor deze niet meer werkt. Bij pectinase 

gebeurt dat vanaf 40 of 42 graden (afhankelijk welke website je gebruikt) 

7 Slootdiertjes kweken  

1. Het stro diende als voedingstof, met name als koolstofbron. 

 

2. Zodat er méér zuurstof in het water komt. De diertjes hebben zuurstof nodig. 

8 Appelcider maken 

1. De gist produceert (in ieder geval in het begin) veel CO2, hierdoor neemt de druk toe in de 
fles waardoor het water aan één kant weg gedrukt wordt. 
 

2. De fles met het waterslot er op. In deze fles raakt op een gegeven moment de zuurstof op. 
Waardoor het gist alcohol produceert tijdens het verwerken van het suiker. 
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Antwoorden 

9 Calorimeter  

1. Voor de verbranding is er zuurstof nodig. 

 

2. Nee, papier en hout bestaan uit brandbare, maar onverteerbare stoffen (met name cellulo-

se). 

10 Eetbare bolletjes 

1. NaCl is keukenzout in hele pure vorm.  
 

2. Je ziet NaCl niet omdat het goed oplosbaar is in water.  

11 Planten stekken 

1. Omdat er zoveel mogelijk energie gebruikt moest worden voor het vormen van de worte-

len. De bladeren verspilden dan te veel energie. De zijn nog wel nodig na dat de plant zijn 

wortelen gevormd heeft voor fotosynthese, daarom zijn de bladeren er niet helemaal af 

gehaald. 

 

2. In een node splitsen de hout- en bastvaten om ook voedingstoffen naar andere delen van 

een plant te brengen. Deze extra hout- en bastvaten kunnen gebruikt worden voor de 

nieuwe wortels.  

12 Planten stenten  
1. Geslacht Rosa. 

 
 

2. De Egelantier, deze plant behoort net als de hondsroos tot het geslacht Rosa. De klaproos 
behoort tot het geslacht Papaver. 
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Literatuur 

Voor proefjes van Micropia (proef 1 t/m 8) wordt direct verwezen naar de desbetreffende werkwijze. 
Alle werkwijzen zijn verzameld op de onderstaande website:  
https://www.micropia.nl/nl/ontdek/onzichtbare-wereld/experimenten/  

1. Beerdiertjes zoeken: 
Micropia. (sd). Beerdiertjes speuren. Opgehaald van micropia.nl: https://www.micropia.nl/media/

filer_public/e2/cf/e2cfc445-029c-4f27-9f11-
209895ae1d84/1_micropia_microbiologie_voor_thuis_of_in_de_klas_op_zoek_naar_de_ul
tieme_overlever.pdf 
 

2. Winogradsky kolom 
Micropia. (sd). Winogradsky Kolom. Opgehaald van micropia.nl: https://www.micropia.nl/media/

filer_public/54/a5/54a5c37e-49cd-4528-b4a6-
0c1f23738a2f/14_micropia_microbiologie_voor_thuis_of_in_de_klas_-
_winogradsky_kolom_maken___nl_def.pdf 

 
3. Rondwormen zoeken 
Micropia. (sd). Wat leeft er in de plantenbak. Opgehaald van micropia.nl: https://www.micropia.nl/

media/filer_public/0e/cb/0ecb3288-18b1-4ec1-98f9-
183b5c6efa8c/11_micropia_microbiologie_voor_thuis_of_in_de_klas_wat_leeft_er_in_de_
plantenbak.pdf 

 
4. Eigen microben kweken 
Micropia. (sd). Onzichtbaar leven. Opgehaald van micropia.nl: https://www.micropia.nl/media/

filer_public/07/0c/070cb714-a866-44ff-ad1b-
1e24a491816f/2_micropia_microbiologie_voor_thuis_of_in_de_klas_kweek_je_eigen_micr
oben.pdf 

 

5. Gistballonen maken 
Micropia. (sd). Gist. Opgehaald van micropia.nl: https://www.micropia.nl/media/filer_public/1d/

d8/1dd8e15b-497e-4777-864f-
d25c2c1bf0a1/3_micropia_microbiologie_voor_thuis_of_in_de_klas_ballonnen_opblazen_
met_gist.pdf 

 

6. Meer sap door microben 
Micropia. (sd). Pectinase. Opgehaald van micropia.nl: https://www.micropia.nl/media/

filer_public/35/55/355569e0-2aa6-49e9-919c-
c06f30d248bf/4_micropia_microbiologie_voor_thuis_of_in_de_klas_meer_sap_met_pecti
nase.pdf 

https://www.micropia.nl/nl/ontdek/onzichtbare-wereld/experimenten/
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7. Slootdiertjes kweken 
Micropia. (sd). Slootwater. Opgehaald van micropia.nl: https://www.micropia.nl/media/

filer_public/c9/ed/c9ed5032-07b6-4841-8f15-
8ce9c3c5f618/6_micropia_microbiologie_voor_thuis_of_in_de_klas_sloot_vol_leven.pdf 

 
8. Appelcider maken 
Micropia. (sd). Wijn maken. Opgehaald van micropia.nl: https://www.micropia.nl/media/

filer_public/61/c0/61c01a94-6532-41d9-b9ba-
915b5c6ae606/8_micropia_microbiologie_voor_thuis_of_in_de_klas_drie_proefjes_met_g
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9. Calorimeter   
Olson, A., & De Brabandere, S. (2020, 11 20). Burning Calories: How Much Energy is Stored in Diffe-

rent Types of Food? Opgehaald van Science Buddies: https://www.sciencebuddies.org/
science-fair-projects/project-ideas/FoodSci_p012/cooking-food-science/food-
calorimeter#summary 

 
10. Eetbare bolletjes 
Science Buddies. (2020, June 23). Juice Balls: The Science of Spherification | Science Project. 
 https://www.sciencebuddies.org/science-fair-projects/project-ideas/FoodSci_p074/cooking-
 food-science/juice-balls-science-of-spherification#summary  

 

11. Planten stekken 

Werkwijze: 
iannotti, M. (2021, 04 02). How to Propagate Plants by Using Cuttings. Opgehaald van The Spruce: 

https://www.thespruce.com/make-more-plants-with-cuttings-1402474 

 
Achtergrond info Totipotentie 
Campbell, N. A., Urry, L. A., & Cain, M. L. (2018). Totipotency Vegetatieve Reproduction and Tissue 

Culture. In N. A. Campbell, L. A. Urry, & M. L. Cain, Biology A Global Approach (p. 887). Har-
low: Pearson Education Limited. 

 
12 Planten stenten 
Werkwijze: 
rooting-hormones. (sd). Stenting: Rooting of cuttings and grafting at the same time. Opgehaald van 

rooting-hormones.com: http://www.rooting-hormones.com/stenting.htm 

Achtergrond info softwood, callus, compatibiliteit: 
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