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Door te spelen ontwikkelen kinderen verschillende cognitieve vaardigheden. 
Wetenschappelijke studies laten zien dat, tijdens het maken van lol of het doen van 
ontdekkingen in een experiment, een neurotransmitter genaamd Dopamine wordt 
vrijgegeven.

Dopamine staat er om bekend verantwoordelijk te zijn voor gevoelens als motivatie, 
beloning en leren. Dat is waarom deze ervaringen gerelateerd zijn aan positieve 
gevoelens. Dus, als leren een positieve ervaring is, zal het de hersenen stimuleren 
verschillende vaardigheden te ontwikkelen.

Daarom doelt Science4you er op leerzaam speelgoed te ontwikkelen dat lol combineert 
met educatie door nieuwsgierigheid en experimenteren te bevorderen.

Ontdek welke vaardigheden kunnen worden ontwikkeld met behulp van dit leerzame 
speelgoed!

De educatieve eigenschap is een van de sterke punten van ons speelgoed. We streven er 
naar speelgoed te verscha�en wat kinderen in staat stelt de lichamelijke, emotionele en 

sociale vaardigheden te ontwikkelen.

Vind meer informatie over de Brain Activator in Science4you speelgoed, op:

Beste ouders en verzorgers
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VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
- De zaadjes moeten uit de buurt worden gehouden van de mond, neus en ogen. Mochten ze 
toch in contact komen met ogen of mond, gelieve dan ogen of mond onmiddellijk en grondig 
te spoelen met stromend water. Raadpleeg de hulpdiensten als de irritatie blijft bestaan.
- Lees deze instructies vóór gebruik, volg ze op en bewaar ze voor toekomstig gebruik.
- Dit mag alleen worden gebruikt door kinderen met de aanbevolen leeftijd of ouder, onder 
toezicht van een volwassene.
- Houd kleine kinderen en dieren weg van de plaats waar het speelgoed gebruikt wordt.
- Bewaar het speelgoed uit de buurt van kinderen jonger dan 6 jaar oud.
- Gebruik geen enkel gereedschap dat niet is geleverd met het pakket of dat niet is aangegeven 
in de instructies.
- Gooi alle voedingsmiddelen gebruikt tijdens het uitvoeren van de experimenten, weg.

INHOUD VAN HET PAKKET

Omschrijving:

1. Fruitkas

2. Aardbeienzaadjes

3. Veen

4. Pasteurpipet

Aantal:

1

1

8

1

1 2
3

4



6

1. Het plantenrijk

Wist je dat het leven 

op aarde zoals we dat 

kennen, niet mogelijk zou 

zijn als er geen planten 

bestonden?

De klaproos is 

een wilde plant, terwijl 

sla een gecultiveerde 

plant is!

Planten leven verspreid over de planeet 

aarde en in de natuur bestaan er 2 soorten 

planten: de planten die natuurlijk worden 

geboren en natuurlijk groeien zonder invloed 

van de mens, en de planten die door de mens 

gezaaid of geplant worden. Die levende 

organismen noemen we respectievelijk 

wilde planten en gecultiveerde planten.

1.1. Wat zijn planten

Planten zijn meercellige levende wezens 

bestaande uit plantencellen.

Deze organismen behoren tot het plantenrijk 

en bezitten enkele speciieke kenmerken.

Afbeelding 1. Planten zijn essentieel voor het leven.

Afbeelding 2. De klaproos.

Afbeelding 3. Planten bestaan uit plantencellen.

 

WIST JE DAT...

Het classiicatiesysteem van levende 

organismen dat het meest gebruikt 

wordt door de wetenschap het systeem 

van de Vijf Rijken is? 

Die rijken zijn: het rijk der planten 

(plantae), het rijk der dieren (animalia), 

het rijk der schimmels (fungi), het rijk der 

protisten en het rijk der bacteriën.
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Dit proces heet 

fotosynthese!

Maar wat maakt 

planten dan zo 

bijzonder?  

1.2. Soorten planten

Planten kunnen soms wel en soms geen 

zaden produceren. 

Planten die zaadjes produceren kunnen 

worden onderverdeeld in twee grote groep-

en: de bedektzadigen en de naaktzadigen.

Net als dieren bezitten planten ook twee 

kenmerken: ze zijn meercellige wezens (ze 

zijn samengesteld uit verschillende cellen) 

en ze zijn eukaryotische wezens (hun cellen 

bevatten een geïndividualiseerde kern).

Wat planten van andere levende wezens 

onderscheidt, is hun vermogen om hun eigen 

voedsel te produceren - het zijn autotrofe 

organismen.

Afbeelding 5. Dieren en planten zijn meercellige en 

eukaryotische wezens.
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Afbeelding 4. Het systeem van de Vijf Rijken.

Dieren Planten 

Planten produceren suiker om 

zich te voeden door middel 

van zonlicht en kooldioxide. 

Daardoor laten ze zuurstof vrij, essentieel 

voor andere levende wezens!

Bedektzadigen

Brengen bloemen
voort

Brengen geen 
bloemen voort

De zaadjes groeien
uit tot vruchten

De zaadjes groeien 
uit tot kegels

Ze zijn 
onderverdeeld in:

Gnetales
Palmvarens

Cycas
Ginkgo's

Coniferen

Naaktzadigen
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De meeste bloeiende planten bestaan uit 

een wortel, een stengel, bladeren, bloemen 

en vruchten.

Aan de andere kant planten sommige planten 

zich voort door sporen. In dit geval kunnen 

we de planten onderverdelen als volgt:

Afbeelding 6. Samenstelling van een bloeiende plant - de 

aardbeiplant.

Afbeelding 7. Paardenstaart plant zich voort door middel 

van sporen.

1.3. De plantencel

De cellen zijn zeer klein, met de microscoop 

amper te zien, maar ze kunnen zich verenigen om 

grote en/of complexe organismen te vormen.

Zoals je al weet, zijn planten samengesteld 

uit plantencellen die zich van dierlijke cellen 

onderscheiden doordat ze beschikken over 

sommige speciieke kenmerken.

Afbeelding 8. De plantencel.

KERN 
Nucleolus

Kernmembraan

Ribosomen Centrale vacuole

Chloroplast

Mitochondrium

Golgisysteem

Middenlamel
Plasmamembraan 

Celwand

Microtubuli

CYTOSOL

Porie

Chromatine 

Mossen

Eenvoudige planten die 
in vochtige en donkere 

gebieden leven

Vaatplanten, 
meer complex

De zaadjes groeien 
uit tot kegels

Twee voorbeelden zijn 
varens en paardenstaart

Naaktzadigen

Ze zijn onderverdeeld 
in drie groepen:

Mossen
Levermossen
Hauwmossen

BLoEM

Zorgt voor de voortplanting 

van planten en de vruchten.

VRUCHT

Meestal bevat de vrucht 

binnenin het zaadje dat zal 

leiden tot een nieuwe plant.

ZAAD

Verantwoordelijk voor de 

voortplanting van de plant.

WoRTEL

Houdt de plant in de grond. En 

via deze voedt de plant zich.

BLADEREN

Ze zijn nodig voor de plant 

om te kunnen ademen.

Deze produceren het 

voedsel van de plant, terwijl 

ze ook zuurstof vrijgeven.

STENGEL 

Brengt de voeding van de 

wortel naar alle delen van 

de plant. Hij dient ook als 

steun voor de bladeren, 

bloemen en vruchten.
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Van alle organellen en celstructuren die 

essentieel zijn voor de goede werking van 

cellen, kunnen we er een aantal speciieke 

van plantencellen onderscheiden:

Celwand: extracellulaire structuur die de 

cel omvat, waardoor de cel steviger wordt.

Vacuole: hebben een bolvormige vorm 

en worden door de cel zelf aangemaakt. 

Genereren een gesloten membraan dat 

een bepaalde celruimte isoleert van het 

resterende cytoplasma. Zijn belangrijkste 

functie is de opslag van stofen, of dat nu 

voedzame stofen zijn of uitscheiding.

Plasten: zijn verantwoordelijk voor de pro-

ductie en opslag van chemische verbinding-

en en kunnen worden onderverdeeld in twee 

categorieën:

Chloroplasten: bevatten chlorofyl, het 

pigment dat planten hun groene kleur geeft. 

Deze absorberen zonne-energie en zijn ver-

antwoordelijk voor hun omzetting in chemis-

che energie tijdens de fotosynthese.

Erythoplasten: zijn van een bepaald 

type chromoplasten, gekenmerkt door de 

aanwezigheid van carotenoïde pigmenten 

van de rode kleur (licopenos).

De bestanddelen van een cel 

noemen we organellen, dat wil 

zeggen structuren binnenin 

een cel die verantwoordelijk zijn voor 

verschillende functies en die ervoor 

zorgen dat de cel kan overleven.

Buitenste 

membraan

Binnenste 

membraan

Intermembrane 

ruimte

Lamel

Stroma

Granum

Thylakoïden

Afbeelding 9. Binnenin een chloroplast.

Afbeelding 10. Watermeloen en aardbeien.

WIST JE DAT...

De watermeloen en de aardbei vruchten 

zijn rijk aan lycopenen? 

De lycopenen zijn antioxidanten die ons 

lichaam helpen om gezond te blijven.

Zonder pigmenten 
binnenin

Met pigmenten 
binnenin

Plastiden

Chromoplasten  

Chloroplasten Erythoplasten

Leukoplasten

Met al deze nieuwe 

kennis ben je klaar om te 

beginnen aan dit avontuur 

waarbij je een echte boer, een 

wetenschapper en zelfs 

een kok kan zijn!
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2. Experimenten

Materiaal in het pakket.

Let op, Wetenschapper, vergeet nooit 

om al je materialen schoon te maken 

wanneer je een experiment beëindigt!

Deel I - In de kas

onze 

expeditie 

begint in 

de kas!

Maar wat 

is een kas?

2.1. De kas

Een kas is een structuur met als belangrijkste 

functie de bescherming van de planten 

tegen bedreigingen, zoals sterke wind en 

zware regen.

Afbeelding 11. Kas. 

Afbeelding 12. Gebruik van het zonlicht in een plantenkas.

Bovendien houdt een kas binnenin de 

geschikte temperatuur voor de ontwikkeling 

van gewassen door te proiteren van de 

warmte van de zon.

Lange 
golvenKorte golven

Infraroodstralen

Verwarmde lucht stijgt 
op in de kas

Korte golven 
verwarmen de grond

Er zijn kassen van verschillende 

afmetingen en gemaakt van 

verschillende materialen. De 

gekozen materialen en afmetingen 

hangen af van wat je van plan bent te 

kweken in de kas.



11

Nu voel ik me al 

goed voorbereid om 

aan de experimenten te 

beginnen!

Afbeelding 13. Voorbeeld van een irrigatiesysteem in een 

plantenkas.

Afbeelding 14. Kweekkas voor aardbeien.

Een ander belangrijk punt in een kas is het 

sproeisysteem dat het mogelijk maakt om 

een optimale balans te houden tussen de 

temperatuur en de vochtigheid in de kas.

Een andere erg belangrijke factor in een kas is 

het schoonhouden ervan. De plek moet altijd 

schoon zijn ter voorkoming van ongedierte, 

besmettingen en ziektes.

De planten groeien het best bij een zo goed 

mogelijke verhouding tussen temperatuur 

en vochtigheid, aangezien water essentieel is 

voor de ontwikkeling van planten.

De verlichting is 

zeer belangrijk in een kas! 

Daarom zijn materialen die het 

zonlicht binnenlaten, de beste 

materialen om een kas 

mee te bouwen.

De kas biedt dus een geschikte omgeving 

voor de ontwikkeling van planten, en maakt 

het bestaan van een grote variëteit aan 

soorten mogelijk, tenzij het om planten gaat 

die minder bestand en brozer zijn.

Dat is omdat we de omgevingsomstan-

digheden vrij stabiel kunnen houden, wat de 

groei van planten bevordert.
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Experiment 1

Van kleine zaadjes tot mooie vruchten

In dit experiment kan je je eigen 

aardbeienplantage creëren!

Benodigdheden:

• Fruitkas

• Aardbeienzaadjes 

• 4 Stukken turf 

• Pasteurpipet 

• Water

• 4 Plastic bekers

• Papieren servet

• Dessertlepel

• Maatbeker

Werkwijze:

1. Zorg ervoor dat jouw fruitkas schoon is 

en klaar voor de aardbeienzaadjes. Gebruik 

daarvoor een papieren servet die je met een 

beetje water nat maakt en maak de bodem 

van de kas schoon.

2. Vul de vier plastic bekers 

met ongeveer 25 ml water. 

Gebruik een maatbeker om 

je te helpen.
25 ml

3. Plaats daarna 1 stuk turf in iedere plastic 

beker.

4. Wacht ongeveer 10 minuten.

5. Verwijder vervolgens het witte omhulsel 

van de turf, breek de turf in stukken en leg 

ze in de basis van de kas (binnenste deel - 

groen).

6. Zorg er met de dessertlepel voor dat de 

grond gelijkmatig is verdeeld over de basis 

van de fruitkas.

7. Plaats vervolgens een aantal aardbeien-

zaadjes op ongeveer 0,5 centimeter (cm) 

diepte. Dek de zaadjes af. Gebruik de des-

sertlepel om je daarbij te helpen.

8. Zet het bovenste deel van de kas op de 

basis en zet de kas op een plek waar zonlicht 

binnenvalt. Maar pas op, niet te veel zonlicht!

9. Nu is het alleen nog wachten tot de 

planten beginnen te groeien.

Nadat deze tijd verstreken is, zul je zien 

dat de turf in omvang toeneemt.

10 min
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10. Ga om de dag de vochtigheidsgraad 

binnenin de kas en van de grond controleren. 

Als je ziet dat de aarde droog is, geef je een 

beetje water met behulp van de pasteurpipet.

Uitleg:

Turf is een materiaal van plantaardige 

oorsprong dat rijk is aan organische materie. 

Dat wordt gecomprimeerd en wanneer er 

water aanwezig is, raakt de turf gehydrateerd 

en zal hij opzwellen, waardoor hij de ideale 

omstandigheden biedt om planten in te 

laten groeien.

De aardbeiplant is een plant die bloemen 

geeft en dus behoort tot de groep van 

bedektzadigen.

Let op, 

Wetenschapper! Je 

moet ervoor zorgen dat 

de grond van de kas 

altijd vochtig blijft.

Maar let op, 

Wetenschapper! Zorg ervoor 

dat je grond niet helemaal 

doordrenkt is, want als 

dat gebeurt, kunnen jouw 

planten doodgaan.

SUPERWETENSCHAPPER:

Vergelijk de groei van planten binnen 

en buiten de kas. Leg hiervoor een 

stukje katoen in twee plastic bekers en 

leg in elk ook een boonzaad. Plaats ten 

slotte een beker binnenin de kas en de 

andere buiten (knip als het nodig is van 

de beker die je buiten wilt zetten een 

stukje af ). Zorg ervoor dat het katoen 

altijd vochtig blijft en op een plaats met 

wat zonlicht staat.

In welk van de twee kopjes zal de boon 

sneller groeien?

Afbeelding 15. Aardbeiplant.
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Bloemen bevatten het vrouwelijke voortplan-

tingsdeel - het gynoecium, bestaande uit één 

of meer stampers (stempel, stijl en vrucht-

beginsel) - en het mannelijke voortplantin-

gsdeel - het androecium, bestaande uit meel-

draden (helmknopje en helmdraad).

Wanneer een eicel (aangemaakt in het 
vruchtbeginsel) en een stuifmeelkorrel 
(aangemaakt in het helmknopje), vaak 
afkomstig van een andere bloem, 
samenkomen, wordt er een zaadje gemaakt 
dat kan leiden tot een nieuwe plant.

De steel (de voet van de bloem) en de 
bloembodem (bovenkant en verlenging 
van de steel) zijn de steunorganen van de 
bloem, waar alle andere onderdelen van de 
bloem op steunen.

Naarmate de zaadjes zich ontwikkelen in 

het vruchtbeginsel, verwelken bij de meeste 

bloeiende planten de blaadjes rondom de 

bloem. Het vruchtbeginsel zwelt en brengt 

de vrucht voort, een proces dat bekend staat 

als vruchtvorming.

De kas helpt bij het versnellen van het 

ontkiemingsproces van zaden, als eenmaal 

de ideale omstandigheden van temperatuur 

en vochtigheidsgraad voor de groei van 

planten, worden behouden.

Afbeelding 16. Samenstelling van een complete bloem.

Stempel

Helmknopje

Bloemblad 

Bloembodem

Kelkblad

Steel

Helmdraad

Stijl

Vruchtbeginsel

VruchtbladMeeldraad 

Voortplantingsorganen

Bescher-

mingsor-

ganen

Steunorganen

We noemen het geheel van 

bloemblaadjes de bloemkroon 

en het geheel van kelkblaadjes 

de kelk. Deze 2 delen horen tot de 

beschermorganen van de bloem. 

De bloemen die niet alle in iguur 11 

beschreven organen hebben, zijn 

incomplete bloemen (als ze bijvoorbeeld 

alleen het vrouwelijke of mannelijke 

voortplantingsdeel bevatten).

Maar hoe ontstaan 

de vruchten?

Afbeelding 17. Van bloem tot vrucht - het proces van 

vruchtvorming.

De zaadjes ontwikkelen zich in 

het binnenste van de vrucht en 

de vrucht groeit in omvang.

Bloem (na de bevruchting).

Fruit

De blaadjes beginnen te verwelken.

De blaadjes vallen.

Het vruchtbeginsel 

begint op te zwellen.
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Een schop is een zeer 

belangrijk gereedschap als het 

gaat om planten in een tuin of 

moestuin!

Experiment 2

Van de kas naar de tuin

Wanneer jouw aardbeiplant groter en groter 

wordt, moet je hem in een grotere pot of in 

de tuin plaatsen. Leer hoe je het moet doen 

met dit experiment!

Benodigdheden:

• Fruitkas met aardbeiplant

• Grote pot

• Potgrond

• Schop om te verplanten

Werkwijze:

1. Vul de grote pot met potgrond.

Afbeelding 18. Tuinschop.

Wetenschapper, je 

kan ervoor kiezen om je 

aardbeien te verpoten naar een 

grotere pot of naar een tuin/

moestuin! Als je voor een tuin 

kiest, begin het experiment 

dan bij punt 2. 

2. Maak met de schop een gat in het midden 

van de aarde, zodat je daar je plant in kunt 

zetten. Als je van plan bent een pot te gebrui-

ken, probeer het gat dan zoveel mogelijk in 

het midden te maken.

3. Haal je aardbeiplant voorzichtig uit de 

fruitkas en zet deze in de potgrond.

4. Nu is het alleen nog wachten op het 

onophoudelijk groeien van jouw planten! 

En, Wetenschapper, vergeet ze geen water te 

geven! Daarna kun je ze zelfs gebruiken voor 

het uitvoeren van de volgende experimenten.

Uitleg: 

om de bloemen sneller en zonder latentie te 

kunnen laten groeien, is het nodig ze over te 

poten in grotere potten of in (moes)tuinen 

wanneer ze een bepaalde grootte hebben 

bereikt.

Let op, Wetenschapper! Het is niet de 

bedoeling dat je de plant helemaal uit 

de grond haalt, maar dat je hem uit de 

kas haalt samen met de grond die aan 

zijn wortels “vasthangt”.

Afbeelding 19. Het verpoten van een plant. 
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Die grootte hangt af van soort tot soort, maar 

het verpoten wordt meestal gedaan wanneer 

de planten ongeveer 4 à 5 cm hoog zijn.

In de plantkunde, de weten-

schap die planten bestudeert, 

betekent de term latentie een 

tijdelijke toestand van remming van de 

groei van planten, die kan worden her-

vat door bepaalde stimuleringsfactoren 

in de omgeving. Veel planten komen in 

deze toestand terecht tijdens de koud-

ste periodes, zoals in de winter.

Experiment 3

Planten zonder zaadjes laten groeien

Sommige planten hebben geen bloemen 

nodig om zich voort te planten. Laten we eens 

kijken hoe dit kan gebeuren!

LET OP: vraag om hulp van een volwassene.

Benodigdheden:

• Soepkom

• Wortel met bladeren

• Water

• Mes

• Fruitkas 

• Potgrond

• Pasteurpipet 

• Blad van een begonia, viooltje, wijnstok of 

geranium

Laten we dit 

experiment in twee 

delen opsplitsen!

Deel 1 - Voortplanting door bladeren

Opmerking: Als de aardbeien nog steeds 

aan het groeien zijn in de kas, voer dit 

experiment dan uit in een bord en bedek het 

daarna met plastic keukenfolie (om een kas 

na te bootsen).

Werkwijze: 

1. Snij, met de hulp van 

een volwassene en een 

mes, de bladeren van 

een begonia, viooltje, 

wijnstok of geranium 

in vierkanten, met ongeveer 2 cm vanaf de 

kant.

2. Plaats potgrond in het onderstel van de 

fruitkas en besproei het met behulp van de 

pasteurpipet.

3. Verspreid de vierkantjes die je uit de 

bladeren hebt geknipt over de vochtige 

grond. Zorg ervoor dat de bovenzijde van het 

blaadje naar boven is gericht. Je moet er ook 

voor zorgen dat ze gescheiden van elkaar 

liggen.

De bovenzijde van een blaadje 

heeft meestal een gladdere 

textuur, terwijl de onderkant 

meer als luweel aanvoelt.
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2. Doe water in de 

soepkom en leg het 

deel van de wortel dat je 

afgesneden hebt in het 

water. De wortel moet 

geheel in het water 

liggen.

3. Zet de kom naast de kas, op een rustige 

locatie en met blootstelling aan de zon.

4. Wacht een paar dagen en neem de 

resultaten waar!

4. Plaats de deksel op de kas en zet deze op 

een plek met indirect zonlicht.

5. observeer gedurende enkele dagen wat er 

gebeurt.

Deel 2 - Voortplanting door wortels

Werkwijze:

1. Vraag om hulp van 

een volwassene en 

snijd voorzichtig met 

het mes het bovenste 

deel van de wortel met 

bladeren af (het is het 

deel met bladeren dat 

je gaat gebruiken).

Wanneer een plant zich 

voortplant via zijn eigen 

onderdelen, dan spreken 

we over ongeslachtelijke of aseksuele 

voortplanting. Deze vorm van 

voortplanting maakt het mogelijk dat er 

levende organismen geboren worden die 

genetisch gelijk zijn aan de “moederplant”.

SUPERWETENSCHAPPER:
De aardbeiplant plant zich ook voort 
via de stolonen, dat wil zeggen, door 
gebruik te maken van zijn wortels. De 
stolonen, oftewel uitlopers, vertrekken 
van de hoofdstam, kruipen door de aarde 
en produceren verschillende nieuwe 
planten. De hoofdstam sterft zodra de 
nieuwe opkomende planten hun eigen 
wortels en bladeren krijgen. Gebruik 
de uitlopers van jouw aardbeiplant 
om de plantage te vergroten, door zijn 
ongeslachtelijke voortplanting (zonder 
zaadjes) te stimuleren!

Afbeelding 20. De ontwikkeling van stolonen in een aardbei.

Stoloon

Blad   

Wortel  

Uitleg: 

Sommige planten kunnen zich ontwikkelen 

vanuit hun onderdelen, mits afgestemd op 

speciale omstandigheden van water, licht, 

lucht en voedingsstofen. In dit experiment 

bewijzen we dat zaadjes niet noodzakelijk zijn 

voor de voortplanting van sommige planten.

OPGELET: gooi wanneer je het experiment 

beëindigt alle voedingsmiddelen die je 

gebruikt hebt weg!

WIST JE DAT...

De wortel van wortels een bijzondere 

naam heeft? 

Dit type wortel heet de hoofdwortel! 

Maar er bestaan andere soorten wortels 

afhankelijk van hun vorm... observeer 

het volgende identiicatiesysteem voor 

de classiicatie van wortels! 
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Examples:

1

Niet erg 

dikke wortel 
(Zie rij 2)

Zeer dikke 

wortel 
(Zie rij 3)

2

Met een 

hoofdwortel
Taproot

Met een 

bundel van 

wortels 

3
Met een 

bundel van 

wortels

Een determinatiesleutel is een 

instrument dat wordt gebruikt 

om organen of organismen 

te identiiceren. Het bestaat uit paren 

van verklaringen met twee alternatieve 

ingangen, elk met een beschrijving van 

een verschillend en alternatief kenmerk 

van het orgaan of organisme.

In dit experiment 

leren we wat ongeslachtelijke 

voortplanting is. Verderop leer 

je ook hoe de geslachtelijke 

voortplanting bij planten 

gebeurt! 

Gaan we naar 

het lab om te leren 

hoe we planten het 

best verzorgen?

Deel II - In het laboratorium

Experiment 4

Samenstelling van planten

Nu je hebt geleerd hoe de wortels van een 

plant kunnen zijn gevormd, wat dacht je van 

het leren kennen van de andere delen waar 

een plant uit bestaat?

LET OP: vraag om hulp van een volwassene.

Benodigdheden:

• Doorzichtige beker

• Neutrale gelatine

• Water

• Boonzaadje

• Maatbeker

• Lepel

• Notitieboek en potlood

Werkwijze:

1. Meet met de maatbeker 100 milliliter (ml) 

water.

2. Vraag aan een volwassene om het water te 

verhitten.

3. Giet het hete water voorzichtig in de 

doorzichtige beker.

4. Giet nu de inhoud van een 

zakje neutraal gelatinepoed-

er (ongeveer 10 - 12 gram 

[g]) in de beker en gebruik 

een lepel om goed te roeren.

G
ela

tin
e

5. Zorg ervoor dat de gelatine goed wordt 

opgelost in het water.

6. Wacht tot het een beetje 
afkoelt, maar zonder het volledig 
te laten stollen. Leg daarna het 
bonenzaadje in de beker.  Deze 
zal zo redelijk op het oppervlak 
blijven drijven.

Stelselvormig

Knolvormig - 

recht

Knolvormig - 

stelselvormig

Met een 

hoofdwortel
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Wortels kunnen 

worden ingedeeld niet alleen 

door hun vorm, zoals we in het 

vorige experiment zagen, maar 

ook volgens de plaats waar ze 

zich ontwikkelen.

7. Nu moet je geduldig zijn en wachten tot het 

zaadje begint te ontkiemen! Nadat er twee 

dagen voorbij zijn zou je in staat moeten zijn 

om een aantal veranderingen te zien.

SUPERWETENSCHAPPER:
Schrijf met een potlood in een 
notitieboekje elke dag de veranderingen 
op die je in je boonzaadje ziet! Maak een 
tekening van alles wat je waarneemt. 
Vergeet de datum van elke observatie er 
zeker niet bij te schrijven!

SUPERWETENSCHAPPER:

Wanneer jouw plant is gegroeid kun je 

hem overplanten in een grotere pot of 

in de tuin. Zoek hiervoor een speciale 

plaats voor jouw bonenstaak en zet deze 

in de grond (inclusief de grond waarin hij 

groeide; haal alles uit de pot zonder het 

van de wortel te scheiden). Daarna zal je 

alleen nog voor hem moeten zorgen en 

hopen dat hij vruchten geeft!

Uitleg: 
Planten zijn opgebouwd uit verschillende 
onderdelen, allemaal met hun speciieke ken-
merken en functies, zoals je in iguur 6 kan zien.

Zaadjes bevatten binnenin de voedingsstofen 
die ze nodig hebben om hun ontkieming te be-
ginnen. Daarom moeten ze enkel nog de ideale 
omgevingsomstandigheden vinden om dat te 
laten gebeuren.

In het geval van dit experiment maakte de gel-
atine het mogelijk dat het zaadje ontkiemde!

Afhankelijk van de plaats waar ze zich 
ontwikkelen, kunnen we de volgende 
wortels hebben:

• Ondergrondse wortels;

• Waterwortels;

• Luchtwortels;

Afbeelding 21. ondergrondse wortel.

Afbeelding 22. Waterwortel.

Afbeelding 23. Luchtwortel.

WIST JE DAT...

Er twee soorten planten zijn, afhankelijk 

van het feit of ze hun bladeren verliezen 

gedurende het jaar? 

Een plant die zijn bladeren in een 

bepaalde tijd van het jaar verliest 

noemen we bladverliezende planten. 

Planten die hun blad gedurende 

het hele jaar behouden, noemen we 

groenblijvende planten.

LET OP: gooi wanneer je het experiment 

beëindigt alle voedingsmiddelen die je 

gebruikt hebt weg!
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A B C

3. Leg daarna wat gras- of boonzaden in elke 

beker.

Opmerking: gebruik niet alle zaadjes.

4. Creëer nu verschillende omstandigheden 

voor de groei.

• Beker A - plaats de beker in de buurt van 

een raam, waar er blootstelling aan de zon is. 

Blijf het katoen vochtig houden met behulp 

van de pasteurpipet.

• Beker B - zet deze beker op een donkere 

plaats. Blijf ook hier het stukje katoen vochtig 

houden.

• Beker C - zet de derde beker in de buurt van 

een raam met blootstelling aan de zon, maar 

in dit geval voeg je geen water toe aan het 

stukje katoen.

Experiment 5

Wat hebben planten nodig om te 

leven?

A

C

B

Begrijp je nu wat jouw 

aardbeiplant nodig heeft om 

gezond te groeien en heerlijke 

aardbeien voort te 

brengen?

Benodigdheden:

• 3 Plastic bekers

•  Gras- of boonzaden

•  Pasteurpipet

•  Water

•  Katoen

•  Markeerstift

Werkwijze:

1. Identiiceer met de markeerstift de drie 

plastic bekers als A, B en C.

2. Steek een stukje katoen in elke beker. Spuit 

met behulp van de pasteurpipet ongeveer 

5/10 druppels water op elk stukje katoen, 

enkel om het te bevochtigen.
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5. observeer en noteer jouw resultaten 

gedurende 8 dagen. Je kunt de volgende 

tabel gebruiken!

Dag/

Gegroeid

Beker A Beker B Beker C

Ja Nee Ja Nee Ja Nee 

1

2

3

4

5

6

7

8

3. Knip met behulp van een schaar de stengel 

van een witte anjer af tot op ongeveer 10 cm. 

Vraag hulp aan een volwassene voor deze stap.

Experiment 6

Hoe voeden planten zich en hoe 

ademen ze?

LET OP: vraag om hulp van een volwassene.

Planten zijn erg interessante en complexe 

levende wezens. We gaan ze een beetje beter 

leren kennen.

We noemen het geheel aan 

invloeden van het ecosysteem 

op levende wezens abiotische 

factoren.

Wat concludeer je, Wetenschapper?

Uitleg:
De externe omstandigheden waarin de plant 
zich bevindt, beïnvloeden zijn groei. Met 
dit experiment kunnen we concluderen dat 
vochtigheid en licht twee essentiële factoren 
zijn voor de groei van planten, met andere 
woorden: in de afwezigheid van licht of 
vochtigheid kunnen planten niet groeien.

We kunnen dus vier abiotische factoren  
opsommen die van essentieel belang zijn 
voor de gezonde groei van planten:
• Water: de aanwezigheid van water is zeer 
belangrijk, aangezien water een noodzaak is 
voor alle levende wezens, inclusief planten.
• Licht: de aanwezigheid van licht is essentieel 
voor de ontwikkeling van planten, aangezien 
ze licht nodig hebben om fotosynthese te 
realiseren.
• Temperatuur: sommige soorten ontwikkelen 
zich het beste bij bepaalde temperaturen.
• Vochtigheid: dit heeft betrekking op water 
en temperatuur.

Benodigdheden:

• Transparante plastic zak

• Plant met blaadjes (je kan jouw aardbeiplant 

gebruiken als die al middelgroot is)

• Touw

• Witte anjers

• Voedingskleurstof

• Beker

• Water

• Pasteurpipet

• Schaar

Deel 1 - Gekleurde anjers

Werkwijze:

1. Doe wat water in de beker.

2. Voeg met de pas-

teurpipet 15 druppels 

voedingskleurstof aan 

het water toe.

Maak je klaar voor 

een nieuw in twee delen 

verdeeld avontuur, 

Wetenschapper!

x15
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4. Zet de anjer in het gekleurde 

water.

5. Nu is het alleen nog wachten 

op wat er gebeurt.

6. Herhaal dit experiment door andere anjers 

en andere kleurstofen te gebruiken.

SUPERWETENSCHAPPER:

Experimenteer met het herhalen van dit 

experiment door meer dan één kleurstof 

te gebruiken! Gebruik ze en maak 

bloemen met alle kleuren! Je kunt nog 

verschillende kleuren samenvoegen 

en kijken wat er gebeurt! Als je anjers 

met twee kleuren zou willen, probeer 

dan om de steel in tweeën (verticaal) 

te snijden en de helften in bekers met 

verschillende kleurstofen te zetten.

Deel 2 - De transpiratie bij planten

Werkwijze:

1. Plaats de doorzichtige plastic zak om een 

blaadje of een tak met plantenblaadjes.

2. Bind de zak dicht met een touw.

3. observeer de plant en wat er in de zak 

gebeurt.

Afhankelijk van de tijd van het jaar, 

kan het ietsje korter of langer duren 

vooraleer de resultaten van dit experi-

ment zichtbaar zijn.

Uitleg:

In het eerste deel van dit experiment zie je 

dat na een tijdje jouw anjers de kleur krijgen 

van de kleurstof die je gebruikt hebt. 

Dit verschijnsel doet zich voor omdat het 

gekleurde en gespoelde water zich door 

capillariteit aan de bloemblaadjes hecht.

Hoe kleiner de bloemsteel, hoe sneller deze 

kleurt en hoe kleiner de afstand zal zijn die 

door het water moet worden afgelegd door 

capillariteit.

De oppervlaktespanning is een kenmerk van 
vloeistofen dat ontstaat door de interactie 
van elke molecuul met alle door welke het 
omringd wordt. 

Dat kenmerk leidt ertoe dat het oppervlak 
van bepaalde vloeistofen zich gedraagt 
als een elastisch membraan, aangezien 
de moleculen gelegen aan de binnenkant 
van de vloeistof in alle richtingen worden 
aangetrokken door de naburige moleculen. 
oppervlaktemoleculen hebben echter 
amper last van zijwaartse en lagere 
aantrekkingskracht, waardoor er een 

oppervlaktespanning ontstaat.

WIST JE DAT...

Capillariteit gerelateerd is aan 

oppervlaktespanning? 

Die eigenschap van vloeistofen is ver-

antwoordelijk voor de instandhouding 

van het gewicht van de waterkolom in 

de haarvaten, in dit geval in de xyleem.
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2. Doe dat mengsel in 

een bord.

3. Schud de bloemen 

boven het bord, zodat 

er stuifmeelkorrels 

vallen op de oplossing 

van water en suiker.

4. Bescherm het bord met een stuk glas of 

spiegel en laat het mengsel enkele uren 

rusten.

5. Verwijder het stuk glas of de spiegel en 

observeer de stuifmeelkorrels met een ver-

grootglas.

In deel 2 van het experiment is het bovendien 

mogelijk om te observeren hoe planten 

transpireren!

Planten nemen water en voedingsstofen op 

via hun wortels. De waterdamp komt, in de 

vorm van druppels, via kleine gaatjes in de 

bladeren, uit de stomata (huidmondjes).

Normaal gesproken verdwijnt de waterdamp 

door de grond en door de lucht. De plastic 

zak voorkomt echter dat dat gebeurt en zo 

kan je druppels water observeren als gevolg 

van de transpiratie.

Begrijp je nu 

waarom er condensatie 

is in jouw fruitkas?

Maar hoe geraken 

stuifmeelkorrels bij 

andere planten?

Experiment 7

De voortplanting van planten

We weten al dat sommige planten geen 

bloemen nodig hebben om zich voort te 

planten. Maar hoe planten bloeiende planten 

met bloem zich voort?

LET OP: vraag om hulp van een volwassene.

Benodigdheden:

• Verschillende soorten bloemen

• Bord

• Water

• Suiker

• Glas/spiegel

• Vergrootglas

• Beker

• Soeplepel

Werkwijze:

1. Doe een soeplepel 

suiker in een beker vol 

water. Roer alles goed 

door elkaar. Je hebt net 

een oplossing gemaakt

 van water en suiker.
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De bestuiving van een bloem kan op een 

directe manier gebeuren, wanneer het 

stuifmeel direct op de stempel van dezelfde 

bloem valt, of door kruisbestuiving, 

wanneer het stuifmeel wordt overgebracht 

door kruisbestuivers naar een bloem van 

een andere plant van dezelfde soort.

Afbeelding 24. Kruisbestuivers.

Wind

Vogels – voorbeeld: 

De kolibrie

Insecten – voorbeelden:

Bijen of Vlinders

Zoogdieren – voorbeeld: 

De vleermuis

Dieren worden

 aangetrokken door bloemen, 

omdat zij deel uitmaken van 

hun levenscyclus (voeding). Als 

dieren van bloem tot bloem gaan, 

brengen zij stuifmeel met 

zich mee!

Afbeelding 25. Kruisbestuiving in de bloemen.

Helmknopje

Stuifmeel

Stempel 

Stijl

Vruchtbeginsel 

Helmdraad

Meeldraad

Vruchtblad

De stuifmeelkorrels 

worden vervoerd door de 

wind, insecten, vogels en 

zelfs zoogdieren.

Wanneer de 

stuifmeelkorrels 

neerkomen op de 

stempel, reizen ze naar 

het vruchtbeginsel, 

waar ze samenvoegen 

met de eicel 

(bevruchting), om zo 

zaadjes te vormen.

24
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Tot slot worden de stuifmeelkorrels 

(mannelijke voortplantingscellen) vervoerd 

naar de stempel van de bloem waar ze 

blijven vastplakken als gevolg van de 

stroperige vloeistof van de stempel. 

Wanneer de omstandigheden gunstig zijn, 

ontkiemen de stuifmeelkorrels en vormen 

ze een pollenbuis.

Die buis zal verantwoordelijk zijn voor 

het vervoeren van de stuifmeelkorrel van 

de stempel naar het vruchtbeginsel van 

de bloem, waar de eicellen (vrouwelijke 

voortplantingscellen) zich bevinden. En dat 

is waar de bevruchting plaatsvindt waaruit 

de zaadjes van de bloem zullen ontstaan.

Afbeelding 26. Een vlinder voedt zich aan een bloem.

WIST JE DAT...

Bijen worden aangetrokken door blauw- 

of geelkleurige bloemen? 

En dat vlinders een voorkeur hebben 

voor opvallende bloemen, die meestal 

blauw, rood of geel zijn? ook vogels 

worden aangetrokken door heel 

opvallende en kleurrijke bloemen. Maar 

voor vleermuizen doet kleur er al niet 

meer toe, want omdat ze nachtdieren 

zijn lukt het ze niet om kleuren goed te 

onderscheiden!

Afbeelding 27. Bevruchting van een bloeiende plant.

Eicel

Helmdraad

Helmknopje

Vruchtbeginsel Bevruchting

Stuifmeelkorrel

Pollenbuis

Stempel

Stijl

Experiment 8

Wat is de beste bodem voor jouw 

plant?

Zou het zo zijn dat planten kunnen groeien in 

ieder type bodem?

Benodigdheden:

• Kleigrond

• Potgrond

• Strandzand

• Bonenzaadjes

• 3 plastic bekers

• Water

• Pasteurpipet

• Markeerstift



26

Werkwijze:

1. Vul de helft van elke plastic beker met 

ieder een type grond: leemgrond, potgrond 

en strandzand.

2. Identiiceer met de markeerstift de 

bekers met de namen van de verschillende 

bodemtypes.

4. Gebruik water om jouw gewassen te 

besproeien met behulp van de pasteurpipet.

5. Bekijk om de dag hoe jouw gewassen erbij 

staan en besproei ze indien nodig.

Leem Potgrond Zand

Leem Potgrond Zand

Groeien de boonzaden op dezelfde 

manier in alle bekers, Wetenschapper?

Uitleg: 
De bodem is de bovenste laag van de aard-
korst en bevat minerale korrels en organisch 
materiaal, die voortvloeien uit de ontbinding 
van levende wezens (dieren en planten).

De bodem heeft een aantal belangrijke 
functies: hij is essentieel als een bron van 
voedingsstofen voor planten, maar zijn 
samenstelling heeft bovendien invloed op 
landbouwactiviteiten.

De kenmerken van de bodem worden beïnv-
loed door het klimaat, de aanwezigheid van 

zonlicht, de rochamae (het type gesteente 
waaruit hij is ontstaan), de vegetatie en het 
organisch materiaal. In de volgende tabel 
kan je zien hoe bodems kunnen worden 
ingedeeld:

Zandgrond

Bestaat voornamelijk 

uit zand. Hij heeft een 

korrelige consistentie 

en is zeer poreus en 

doorlaatbaar. Bovendi-

en bevat deze bodem 

weinig vocht en droogt 

hij snel uit. Hij bevat 

weinig voedingsstof-

fen.

Kleigrond

Deze bodem bestaat 

uit zeer kleine en 

compacte korrels, maar 

hij is waterdicht, dat wil 

zeggen dat vloeistofen 

nauwelijks tussen de 

korrels door kunnen. 

Daarom houdt deze 

bodem veel water vast. 

Hij bevat daarentegen 

veel voedingsstofen.

Humusgrond

Bestaat voornamelijk 

uit humus, door het 

resultaat van het sap-

rofytenwerk van levende 

wezens, zoals bijvoor-

beeld wormen. Dit is de 

ideale bodem voor de 

landbouw, aangezien 

hij luchtig en doorlaat-

baar is en bovendien 

rijk aan voedingsstofen 

en minerale zouten, wat 

goed is voor de groei van 

planten.

Kalkbodem

Deze bodem bevat 

veel kalksteen en is dus 

ideaal voor het gebruik 

in de bouwsector.

3. Leg vervolgens een boonzaad in iedere 

beker. Zorg ervoor dat het zaadje begraven is 

op ongeveer 0,5 cm diepte.
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SUPERWETENSCHAPPER:

Zou het water gelijkmatig stromen in 

alle soorten grond?

Neem 3 transparante bekers om in dit 

experiment de 3 soorten grond te testen.  

Plaats nu een papieren koieilter in 

iedere beker en plaats daarna in iedere 

ilter een beetje van iedere grond. Ten 

slotte moet je alleen nog een beetje 

water bij iedere grond doen  – dezelfde 

hoeveelheid bij alle.

Wat gebeurt er? Valt in alle gevallen 

dezelfde hoeveelheid water in de beker? 

Pt grnd ZandLeem

Eigenlijk heb 

ik nog nooit een 

aardbeiplant zien groeien 

in de buurt van 

het strand!

Experiment 9

De kenmerken van landbouwgrond: 

de pH-waarde

opdat levende wezens op de best mogelijke 

manier kunnen leven en groeien zijn er een 

aantal omgevingsfactoren die op bepaalde 

waarden gehouden moeten worden. Een van 

deze factoren is de pH-waarde van de grond!

Benodigdheden:

• Rodekool

• Water

• Zeef

•  Pan

• 2 Bekers

•  Fruitkas met aardbeiplant

•  Koielepel

•  Pasteurpipet

Deel 1 - De zelfgemaakte pH-indicator

LET OP: vraag om hulp van een volwassene.

Werkwijze:

1. Trek drie of vier buitenste bladeren van de 

rodekool af.

2. Deel de bladeren in kleine stukjes.

3. Leg de stukken in een 

pan met water en verwarm 

het geheel tot het begint 

te koken. om deze stap uit 

te voeren zal je de hulp van 

een volwassene moeten vragen.

4. Laat ongeveer 10 minuten koken. Haal 

hierna de pan van het 

vuur en laat het mengsel 

afkoelen.

5. Plaats de zeef over 

de beker en laat het 

mengel erdoorheen gaan, 

waardoor je de vloeistof 

van de bladeren scheidt.

6. Merk op dat de vloeistof of het resterende 

sap een sterke paarse kleur heeft en dat de 

resten van de bladeren die in de zeef zijn 

achtergebleven hun paarse kleur verloren 

hebben en nu groenachtig zijn. Bewaar het 

sap, want dat heb je nodig voor deel 2 van dit 

experiment.
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Deel 2 - Test op gecultiveerde aarde

Werkwijze:

1. Doe een beetje water in de andere beker.

2. Haal met de theelepel wat aarde uit de 

fruitkas en doe deze in het water.

Opmerking: als je jouw aardbeiplant al 

overgepoot hebt, kun je de aarde testen waar 

deze nu op groeit!

3. Roer goed en wacht daarna totdat alle aar-

de is bezonken, dat wil zeggen, wanneer alle 

aarde zich op de bodem 

bevindt.

4. Gebruik de pasteur-

pipet en doe 1 pipet vol 

met rodekoolsap in de 

beker.

5. Vergelijk je resultaten met de pH-schaal 

die we je laten zien in de iguur hieronder.

Afbeelding 28. Meetschaal van pH met rodekool-indicator.

Zuur     BasischNeutraal     

STOFFEN

2.5        3.5            6.5                 7.5             8.5                  10.5

LET OP: gooi wanneer je het experiment 

beëindigt alle voedingsmiddelen die je 

gebruikt hebt weg!

Uitleg:

De verschillende kleuren die worden verkre-

gen in de pH-meting variëren afhankelijk van 

de pH-waarde van iedere stof, zoals je ziet in 

de vorige iguur.

De pH-schaal is zo bepaald dat de oplossin-

gen, bij kamertemperatuur, kunnen zijn:

• pH < 7 – zuur;

• pH = 7 – neutraal;

• pH > 7 – basisch.

De ideale pH-waarde voor 

de gezonde groei van de 

aardbeiplant is tussen 5,3 en 

6,5. Deze plant kan echter groeien als de 

pH van de bodem tussen 5,0 en 7,0 ligt. 

De aardbeien moeten wanneer 

ze rijp zijn elke dag of om de 

dag geoogst worden.  om dat 

te doen: pluk ze af bij de steel, maar raak 

de aardbeien niet aan! Zo voorkom je dat 

je ze ijnplet.

Wat vind je ervan 

als we ons fruit en andere 

planten gebruiken om 

fantastische desserts en 

mooie kunsten te 

maken? 
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Wetenschapper, als je wilt kan 
je ook ander fruit naar jouw 
keuze gebruiken!

Deel III - In het huis van de wetenschapper 3. Giet de melk in een diepvrieszakje (zak A). 

4. Voeg aan zak A twee 

theelepels suiker en de 

gepureerde aardbeien toe. 

Roer het mengsel goed.

Gaan we 

onszelf veranderen 

in culinaire 

wetenschappers?

Experiment 10

Heerlijk instant aardbeienijs

Met dit experiment zul je leren hoe je ijs kan 

maken van jouw aardbeien!

Benodigdheden:

• Melk

• Koielepel

• Zeezout

• Suiker

• 4 Aardbeien

• 12 IJsblokjes

• 2 Diepvrieszakjes

• Maatbeker

• Vork

• Kom

5. Sluit de zak goed (je kunt hem dichtbinden 

met een touwtje) en zorg ervoor dat je alle 

lucht eruit hebt gehaald.

6. Doe in een ander die-

pvrieszakje 12 ijsblokjes en 3 

theelepels zeezout (zak B).

7. Doe zak A (met de melk en 

de andere ingrediënten) in zak 

B (met het ijs en het zout).

8. Sluit zak B goed af en schud 

goed gedurende tenminste 5 

minuten.

9. open dan zak B en haal 

zak A (het zakje met melk, 

aardbeien en suiker) eruit.

10. Serveer het ijs in kommen en geniet van 

het heerlijke snel gemaakte aardbeienijs dat 

je net zelf hebt gemaakt!

2x

Zak A

3x

Zak B

2. Meet 100 ml melk met een maatbeker.
Binnen 1-2 dagen consumeren (in de 
koelkast bewaren).

Werkwijze:

1. Was de aardbeien en 

verwijder de kroontjes. 

Doe ze in een kom en 

plet ze vervolgens met 

een vork om ze tot puree 

te reduceren.
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Uitleg:
In zak B voegde je zout toe aan het ijs, 
waardoor het stollingspunt van het water 
gewijzigd werd. op die manier smelt 
het ijs en absorbeert het de warmte van 
het melkmengsel, waardoor het zo koud 
wordt dat het snel bevriest en in heerlijk 
ijs verandert! Wanneer je de zak krachtig 
schudt, creëer je kleine luchtbelletjes die in 
het melkmengsel gevangen zitten, waardoor 
het ijs een soepelere consistentie krijgt.

Experiment 11

Dubbel recept: aardbeienyoghurt en 

aardbeienbonbons

Recept 1 - Yoghurt maken

LET OP: vraag om hulp van een volwassene.

Benodigdheden:
• Natuuryoghurt
• Glazen/plastic bekers
• Plastic doos met deksel
• Garde
• Volle melk UHT (1 l)
• Keukenhanddoek
• Fleece deken
• Aluminiumfolie
• Pan
• Aardbeien
• Vork
• Kom
• Lepel
• Schaar

Werkwijze:
1. Doe 1 liter volle melk 
in een pan en vraag een 
volwassene om de melk op te warmen tot vlak 
voordat de melk begint te koken (wanneer 
belletjes zich beginnen te vormen).

In de keuken 

van de wetenschapper is 

elk recept speciaal en uniek. 

Ben je er klaar voor?

2. Laat afkoelen voor ongeveer 5 minuten (als 

je een kookthermometer hebt, wacht dan tot 

de temperatuur ongeveer 37-40ºC bereikt).

3. Voeg de yoghurt toe en laat gedurende 2 

minuten rusten.

4. Vervolgens roer je goed met de garde in de 

melk en giet je alle inhoud in de plastic doos 

en ten slotte zet je er het deksel op.

5. Pak de doos met de keukenhanddoek in en 
vervolgens doe je ook een leece deken rond 
de doos. Zo kunnen we het mengsel warm 
houden.

6. Bewaar de doos op een warme plek waar 
je de temperatuur tussen 42-44°C kunt 
houden (het kan in de oven [die uitstaat], in 
de magnetron [die uitstaat] of op een warme 
plek in huis met een kruik met heet water).

7. Je zult het mengsel tussen de 6 en 12 uur 
moeten laten staan. Het aantal uren hangt af 
van of je vloeibare yoghurt wilt (het mengsel 
moet een beetje minder tijd rusten - tussen 
6 en 7 uur), of als je liever stevige yoghurt 
wilt (het mengsel moet tussen 11 en 12 uur 
rusten).

8. Neem enkele glazen of plastic bekers, 
waarin je jouw yoghurt kan bewaren en 
conserveren.

9. Was de aardbeien, verwijder de kroontjes 
en plet ze met een vork in een kom, zodat 
ze tot puree gereduceerd worden. Doe 
vervolgens een paar lepels van deze puree 
op de bodem van elke beker.

2 min
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En wat als we 

deze yoghurt nu eens 

samenvoegden met de 

aardbeien uit jouw fruitkas 

om fantastische 

bonbons te maken?!

Uitleg:

Bij de productie van yoghurt, wordt melk 

onderworpen aan chemische reacties 

gekatalyseerd door enzymen die zich in de 

cellen van melkzuurbacteriën bevinden - 

het proces van fermentatie. Tijdens deze 

reactie worden de meest complexe stofen 

“gereduceerd” tot simpelere substanties, 

maar in dit geval zouden deze reacties niet 

kunnen gebeuren zonder de aanwezigheid 

van deze micro-organismen.

Melkzuurbacteriën zijn verantwoordelijk 

10. Nadat jouw yoghurt gerust heeft, haal je 

de deken en de handdoek van de doos af en 

open je de doos. Doe dan de yoghurt in jouw 

bekers met de aardbeienpuree.

11. Knip met de hulp van een volwassene 

vierkantjes uit de aluminiumfolie. De 

vierkantjes moeten groot genoeg zijn om 

de volledige bovenkant van elke beker te 

bedekken.

12. Zet jouw yoghurt in de koelkast en laat 

hem afkoelen voordat je ervan begint te 

smullen!

Wetenschapper, 

hoe lekker waren jouw 

aardbeienyoghurtjes?

voor het metaboliseren van suiker in de 

melk - de lactose – in melkzuur wanneer de 

melkfermentatie plaatsvindt (melk, want het 

is de fermentatie van melk).

Melkzuur zorgt ervoor dat melkeiwitten 

(caseïne) zich samenvoegen, waardoor ze 

een soort massa vormen die de andere 

melkcomponenten opneemt, in een proces 

genaamd stolling. De bacteriën groeien 

het beste bij temperaturen tussen 30 en 

45°C, daarom heb je jouw yoghurt op een 

warme plaats gehouden. Boven deze marge 

overleven deze bacteriën niet en eronder is 

de snelheid van fermentatie vrij traag.

Recept 2 - Bonbons maken

op dezelfde dag consumeren.

Afbeelding 29. Illustratie van melkzuurbacteriën onder 

de microscoop.
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Met deze techniek 

kan je de chocolade langzaam 

en gelijkmatig opwarmen. 

Doordat het water kookt,

wordt de metalen kom 

verwarmd en deze warmte 

wordt dan overgedragen 

aan de chocolade!

2. Vul de helft van de vakjes van de vorm 

voor bonbons (of voor ijsblokjes) met de 

gesmolten chocolade, vet ook de zijkanten 

van elk vakje met de chocolade in. Zet dan de 

vorm met de chocolade in de koelkast. 

3. Bereid in een kom de vulling voor jouw 

bonbons: gebruik een dessertlepel om de 

yoghurt te mengen met de aardbeien die in 

dunne stukjes gesneden zijn. 

4. Wanneer de chocolade in de vorm gestold 

is, voeg je de vulling van de vorige stap toe, 

maar vul de vakjes niet met teveel vulling.

5. Plaats de vorm in de koelkast voor 

ongeveer 10 minuten en doe dan de rest van 

de gesmolten chocolade op jouw bonbons.

Uitleg:
De aardbeiplant is een plant die een vrucht 
voortbrengt die dan op haar beurt dient als 
voeding voor andere levende wezens.

Er bestaan verschillende planten die in onze 
voeding worden gebruikt.

LET OP: vraag om hulp van een volwassene.

Benodigdheden:

• Yoghurt (gemaakt in deel 1)

• 7 aardbeien

• Vorm voor bonbons (of voor ijsblokjes)

• Kom

• Dessertlepel

• Chocoladereep

• Pan en metalen kom (voor au-bain-marie)

Werkwijze:

1. Breek de chocolade in stukjes en doe ze in 

een kom om au-bain-marie op te warmen. 

Vraag een volwassene om de chocolade au-

bain-marie te doen smelten, met behulp van 

de kom.

op dezelfde dag consumeren.



33

Bij kamertemperatuur is jouw chocoladereep 

in zijn vaste staat en om ervoor te zorgen dat 

hij naar een vloeibare staat overgaat, moet 

hij energie toegediend krijgen in de vorm 

van warmte.

Wanneer de temperatuur stijgt, kunnen 

we die fysische toestand veranderen 

van vaste stof tot vloeistof. Nadat we 

chocolade vloeibaar hebben gemaakt, zal 

die opnieuw stollen en de vorm aannemen 

van de recipiënt waarin de chocolade zich 

bevindt. Dus wanneer de chocolade terug 

naar kamertemperatuur gaat, worden de 

deeltjes (atomen, moleculen en iöes) waaruit 

chocolade bestaat, anders georganiseerd, 

afhankelijk van wat we willen, in dit geval, de 

vorm van bonbons.

WIST JE DAT...

Van groenten zoals bloemkool of 

broccoli het belangrijkste eetbare 

gedeelte de bloem is?

En dat we van wortels en zoete 

aardappels de wortel en van erwten en 

kastanjes de zaden eten?

Maar wat is er 

gebeurd met de 

chocolade?

In de natuur vinden we sto-

fen in 4 verschillende fysische 

toestanden die afhankelijk zijn 

van de stof zelf en, vooral, van de tem-

peratuur en de druk waarin ze zich be-

vinden! Kijk goed naar deze afbeelding!

Afbeelding 30. De wijzigingen in de fysische toestand 

van een stof.

Experiment 12
Kunstvaardigheden met planten: 
boekenleggers en geurzakjes

LET OP: vraag om hulp van een volwassene.

Veel bloemen worden door hun aroma’s 
gebruikt voor het maken van zepen, 
essentiële oliën en parfums! Maar niet alleen 
voor die zaken... In dit experiment kan je 
bloemen gebruiken voor twee spectaculaire 
soorten kunst!

Benodigdheden:
• Bloemen en bladeren (je kunt die van jouw 
aardbeiplant gebruiken)
• oude boeken
• Vellen krantenpapier
• Karton
• Lijm
• Raia/satijnen lint
• Liniaal
• Potlood
• Schaar
• Touw
• Klein zakje van gekleurde stof of katoen

Sublimatie

Smelten

Vaste staat Vloeibare staat

CondenserenStollen

Sublimatie

Gasstaat Plasmastaat

De-ionisatie

Verdampen Ionisatie
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9. Maak bovenaan de 

rechthoek een gat met de 

priem en steek daar een 

uiteinde van een touw door. 

Kies het touw dat zich het 

beste aanpast aan jouw 

markeerstift, zoals raia, 

satijnen lint in het groen, roze, 

rood, enz. Verbind de twee 

uiteinden van het touw en 

maak een knoop, zodat het 

touw niet loskomt.

Kunst 2 – Geurzakjes 

Werkwijze:

1. Pluk een paar bloemen uit de moestuin of 

uit de tuin en bind ze met een touwtje samen 

in kleine bosjes.

Tip: als je de bloemen in de zomer plukt, zijn 

ze droger.

2. Hang de takjes naar beneden gericht op 

een warme plek zodat ze een tijdje kunnen 

drogen.

3. Nadat de bloemen helemaal droog zijn, 

kun je ze in het zakje of in het midden van 

een stukje stof leggen dat je vervolgens 

sluit met behulp van het satijnen lint. Jouw 

geurzakje is klaar!

Kunst 1 – Ecologische boekenleggers 

Werkwijze:

1. Kies de bloemen en bladeren die je wilt 

drogen. Je kunt ofwel alleen de bloem 

drogen, ofwel het geheel van bloem, stengel 

en bladeren.

2. Leg de bloemen tussen vellen 

krantenpapier en leg ze daarna in een oud 

boek.

4. Laat dit gedurende 1 tot 2 weken staan. 

Maar let op, Wetenschapper: tijdens de 

eerste week moet je de vellen krantenpapier 

dag in, dag uit gaan vervangen.

5. Hierna kun je jouw samengeperste 

bloemen en bladeren eruit halen.

6. Teken met liniaal en potlood op het karton 

een rechthoek met de volgende afmetingen: 

5 cm x 25 cm.

7. Knip nu samen met hulp van een 

volwassene met de schaar deze rechthoek uit.

8. Gebruik de lijm om de geperste bloemen 

en bladeren op het karton te lijmen en deze 

te versieren zoals jij wilt.

3. Sluit het boek en leg om het proces te 

versnellen andere boeken op dit boek, 

waardoor er meer gewicht op ligt.

4. Verras wie je maar wilt met deze 

fantastische boekenleggers en geurzakjes!
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