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Voorwoord

Beste leerkracht,

Het educatief pakket ‘Plantastisch!’ biedt via vijf thema’s (bewegen, eten, verleiden, overleven en 
geven) een heleboel informatie aan over de wondere wereld van de planten. Samen met je leerlingen, 
kun je met dit pakket op een actieve manier aan de slag met vijf wetenschappe-leuke experimenten, 
die je met eenvoudige materialen in de klas kunt uitvoeren. 

Het pakket kan ingezet worden tijdens de lessen wetenschap en techniek. Per thema bevat dit pakket 
een doe-kaart voor de leerlingen en een lerarenfiche ter ondersteuning van de les. Op de doe-kaart 
staat telkens een leestekst die de leerlingen inleidt over het thema. Daarna voeren de leerlingen stap 
voor stap een eenvoudig experiment uit. Moeilijke, aangeduid in kleur, woorden worden uitgelegd in 
een woordenlijst en plantastische weetjes fleuren de doe-kaart op. De doe-kaarten (één A4 voor- en 
achterzijde) kunnen meteen uitgeprint worden voor gebruik in de klas. 

Op de lerarenfiche staan didactische tips om de les in goede banen te leiden. Daarnaast bevat elk 
thema extra achtergrondinformatie voor de leerkracht, met telkens een wetenschappelijk fenomeen 
dat verder uitgediept wordt. Achteraan dit educatief pakket staat een overzicht van de eindtermen 
(geldig vanaf september 2015) die het lespakket mee kan helpen realiseren. 

Op de website www.technopolis.be vind je onder de rubriek “leerkrachten” nog andere educatieve 
pakketten die je kan gebruiken in de klas. Op die website staat nog meer nuttige informatie. Je vindt er 
onder meer een overzicht van alle opstellingen in Technopolis®, met telkens een beschrijving, de tekst 
van het label dat bij de opstelling staat, plus extra wetenschappelijke achtergrondinformatie bij het 
onderwerp van de opstelling. Je vindt er ook nog meer experimentjes die je met de klas kan doen – of 
die de leerlingen zelf van achter de computer kunnen doen. En een heleboel extra educatief materiaal 
rond andere onderwerpen die in de klas aan bod komen.

Wij wensen jou en je leerlingen veel doe-plezier met dit wetenschappe-leuke pakket!
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Geotropie: Eigenschap die ervoor zorgt dat plantenwortels naar het midden van de aarde toe groeien.
Kiem – kiemen – ontkiemen: In het prille begin van zijn leven, ontkiemt of kiemt de plant. Uit het zaad  
komt dan de kiem tevoorschijn. Een kiem is het allereerste groeistadium van een plant.
Verteringssap: Vloeistoffen die ons lichaam aanmaakt om voedsel te verteren.
Vruchtpluis: Krans van haartjes bovenop een vrucht.
Zaad: Een plantenzaadje bestaat uit een kiem en voedsel voor de kiem, omgeven door de zaadhuid. 
Zaaddoos: Een droge, openspringende vrucht waarin meerdere zaden zitten. 
Zaadhuid: Vliesje dat de inhoud van het zaad beschermt.m
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1. Zonnezoekers

1.1 Inleiding

Op het eerste gezicht, zien planten er niet erg beweeglijk uit. Ze zitten 
met hun wortels stevig vast in de bodem en lijken wel onverzettelijk. 
Maar planten bewegen meer dan je denkt. Het bekendste voorbeeld is 
het kruidje-roer-mij-niet, een plant met pluizige, roze bloemen, die zijn 
bladeren vliegensvlug dichtklapt wanneer je hem aanraakt. En dan heb 
je de zonnebloem, die haar naam niet gestolen heeft: ze volgt de zon van 
oost naar west, om zo optimaal van de zonnestralen te genieten. 

Planten kunnen zich ook voortbewegen. Niet letterlijk; ze gebruiken 
allerlei hulpmiddelen om hun zaden te verspreiden, waardoor nakomelingen kilometers verder 
kunnen ontkiemen. De mechanismen waarmee planten hun zaden kunnen 
verspreiden zijn soms heel vernuftig: denk maar aan zaden die door 
speciale zaaddozen weggeslingerd worden bij droogte of door aanraking. 

De kleine zaadjes van de paardenbloem hangen aan een vederlicht 
vruchtpluis, waardoor ze gemakkelijk worden meegedragen door de 
wind. Kokosnoten, de vruchten van de kokospalm, drijven op het water en 
kunnen zo duizenden kilometers afleggen. Veel planten rekenen op dieren 
voor hun verspreiding. 

Sommige laten hun zaden op de buitenkant 
van een dier meeliften, zoals kleefkruid dat vol  
met harige haakjes staat. Andere planten 
hebben dan weer lekkere vruchten met zaden 
die bestand zijn tegen de verteringssappen 
van dieren, waardoor ze via hun uitwerpselen 
verspreid kunnen worden.

zonnebloem

paardenbloem

kruidje-roer-mij-niet 
open blaadjes

kruidje-roer-mij-niet 
dichtgeklapte blaadjes
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weetje
Als je tomaten eet, eet je vaak de 
zaden mee op. Tomatenzaden zijn 
erg sterk, je verteringsstelsel krijgt 
ze niet stuk en ze komen heelhuids 
in het toilet en in onze riolen 
terecht. Wanneer rioolwater aan 
de oppervlakte komt, bijvoorbeeld 
na een overstroming, komen 
er op de vreemdste plaatsen 
tomatenplanten tevoorschijn.

D
oe-kaart

een plant... bew
eegt!

1.2 Experiment: Boven of onder?

Een boon is een zaad van de bonenplant, waaruit een nieuwe 
bonenplant kan groeien. Het babyplantje (de kiem) zit al klaar 
in de boon, samen met voedsel om te kunnen groeien. 

Wat heb je nodig? 
 •  Een glas
 •  Een glazen pot zonder deksel (bijvoorbeeld een confituurpot)
 •  4 gedroogde bonen
 •  2 papieren zakdoekjes
 •  Water

Aan de slag!
 a.  Laat de gedroogde bonen 24 uur weken in een glas water. Na hun zwempartij zijn de bonen  
  tot twee keer zo groot geworden! Door het weken nemen de bonen niet alleen water op, hun  
  zaadhuid wordt ook week en zacht waardoor het zaad vlotter kan kiemen. 
 b. Haal de bonen uit het water en giet het water weg. Rol een zakdoekje op zodat het in de glazen  
  pot past. Verfrommel het tweede zakdoekje en prop het in de pot. Stop de bonen tussen de  
  wand van de pot en het zakdoekje. Draai ze alle kanten op. Maak de zakdoekjes vochtig. Plaats  
  de pot in een warme, donkere kast. Kijk elke dag even en geef regelmatig water, zodat de  
  zakdoekjes vochtig blijven.
 c. Na een paar dagen zul je wortels zien uitkomen. Als de bonen eenmaal kiemen, zet de pot dan  
  op een lichte plek, bijvoorbeeld op de vensterbank. Al snel zie je ook stengels en blaadjes  
  verschijnen. In welke richting groeien de wortels? En de stengels? 

Hoe zit dat? 
Bonen zijn zaden en die zitten vol met al het voedsel dat een plant nodig heeft om te beginnen groeien. 
Door zaadjes in een donkere kast te zetten, moedig je ze aan om licht op te zoeken en te ontkiemen. Er 
verschijnen witte wortels en een groene stengel. Als de babyplantjes eenmaal blaadjes hebben, zijn 
de voedselreserves uit de boon opgebruikt, en beginnen de planten licht te gebruiken als energiebron. 
Stengels groeien naar boven en wortels naar beneden, omdat planten zo geprogrammeerd zijn. Je kunt 
ze nooit ondersteboven doen groeien. Dat heet geotropie: hun wortels zoeken vanzelf het middelpunt 
van de aarde op. (Geotropie komt uit het Grieks: geo = aarde en tropos = richting)

Extra
Als je bonen groot genoeg zijn, kun je het zelf controleren. Als de stengels boven de rand van het 
bekertje uitkomen, leg de beker dan op zijn kant en wacht een paar dagen. In welke richting groeien 
de plantendelen nu? 

Toepassing: Waarom zijn de bananen krom? 
Alle planten, ook bananenplanten, groeien omhoog. Wanneer er kleine bananen aan de plant 
verschijnen, groeien ook die recht naar omhoog. Maar bananen groeien in een tros, en die tros wordt 
al snel veel te zwaar: de tak met de banentros begint door te hangen. De bananen willen nog steeds 
omhoog groeien. Daarvoor moeten ze een bocht maken: de bananen groeien krom!
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1.3 Didactische tips

Laat de leerlingen bij het begin van de les nadenken over het thema: hoe bewegen planten? Zet hen 
aan het nadenken en stel vragen zoals
 • Kunnen planten bewegen?
 • Waarom kan het nuttig zijn voor een plant om te bewegen? 
 • Kan een plant zich ook voortbewegen? 

Deel de doe-kaart uit en laat een leerling de inleiding voorlezen. De leerlingen leren het woord 
‘bewegen’ op een andere manier kennen. Niet alleen het bewegen van de plant zelf (o.i.v. zonlicht, 
aanraking, …), maar ook het verspreiden van zaden (en stuifmeel) kan je interpreteren als ‘beweging’. 
Op die manier kunnen planten zich immers verspreiden over de verste uithoeken van onze planeet. 
Dat verklaart meteen hoe er soms planten (of onkruid) opduiken op de vreemdste plekken en hoe 
de habitat van sommige planten onder invloed van de klimaatsverandering naar het noorden kan 
verschuiven. 

Daarna gaan de leerlingen aan de slag met gedroogde bonen. Je kan iedereen dezelfde bonen geven, 
of je kan verschillende soorten bonen uitdelen. Volgende soorten zijn makkelijk te vinden en zijn 
bruikbaar voor dit experiment: tuinbonen, nierbonen, bruine bonen, witte bonen, kousenbanden, … 

Als de bonen 24 uur geweekt hebben, kan je 
als extraatje de binnenkant van een boon 
bekijken, zodat de leerlingen ontdekken hoe 
de plant eruitzag voor het kiemen. Bekijk eerst 
de buitenkant. De vlek op de boon is de navel. 
Daar zat hij vast aan de peul. In het donkere, 
hartvormige bultje zit een poortje waardoor 
de boon water opgezogen heeft. Haal nu de 
zaadhuid (het velletje dat omheen de boon 
zit) van de geweekte boon af en haal de twee 
helften van de boon voorzichtig van elkaar. 
Dat zijn de zaadlobben. Aan de binnenkant zie je de kiem of het kiemplantje zitten: een minuscuul 
babyplantje met kiemblaadjes en een kiemworteltje. De rest van de inhoud bestaat uit voedsel dat 
nodig is om te ontkiemen.

De leerlingen volgen de instructies op de doe-kaart en ontdekken zo dat, onafhankelijk van de positie 
waarin je een boon laat ontkiemen, wortels altijd naar beneden groeien en stengels naar boven: dat 
heet geotropie (geo = aarde; tropos = richting). Om juist te zijn: wortels zijn geotroop (ze groeien naar 
de aarde toe), stengels zijn negatief geotroop (ze groeien van de aarde weg). 

Vraag de leerlingen ook waarom, volgens hen, de stengel groen is en de wortel wit. Wat is het grote 
verschil tussen de twee plantendelen? Een wortel groeit onder de grond, een stengel erboven. Een 
stengel krijgt dus zonlicht te zien. Licht is een trigger om bladgroen te vormen. Veel witte groenten 
(denk  aan asperges, schorseneren, knolselder, …) groeien dan ook onder de grond en hebben nooit 
daglicht gezien.

kiemblaadjes

zaadhuis

kiemwortel

reservevoedsel

poortje
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Lerarenfiche
een plant... bew

eegt!

1.4 Achtergrondinformatie

Waarom zijn de bananen krom?

Dat moet u aan Tony Corsari vragen, die zong daar al over toen de VRT nog BRT heette. De kromme-
bananenvraag is het prototype van de onoplosbare vraag. Je neemt ze alleen in de mond als 
wedervraag op de domme vraag van iemand anders, om die duidelijk te maken dat er op zijn vraag 
geen zinnig antwoord is. Waarom? Daarom!

Maar zie, ook inzake onoplosbare vragen zit je bij de wetenschap aan het goede adres. Want laat 
dat van die bananen nu net een vraag zijn waar de wetenschap wel degelijk een antwoord op heeft! 
Bananen groeien krom omdat ze niet recht willen groeien. Toch goed dat je op de wetenschap kunt 
betrouwen.

Maar, alle gekheid op een stokje, de wetenschappers kunnen ook uitleggen waaróm bananen niet recht 
groeien. Ze kúnnen namelijk niet recht groeien, en dat is dan weer de schuld van zon, zwaartekracht 
en hormonen. Factoren van gewicht. Volgens Toetanchamon komt alles van de Zon, volgens Newton 
wordt alles geregeerd door de zwaartekracht en volgens de endocrinologen is alles in het leven een 
kwestie van hormonen.

In het begin groeit zo’n bananentros recht omhoog, tegen de zwaartekracht in. Tegen dat er bloemen 
zijn, en voor die veranderd zijn in vruchten, keert de tros echter om. Hij gaat onder zijn eigen gewicht 
naar beneden hangen. De banaantjes beginnen hun jonge leven dus terwijl ze recht naar beneden 
hangen.

Edoch. Bananen zijn heliotroop – ah, u dacht dat bananen geen moeilijke woorden kenden! Heliotroop 
wil gewoon zeggen dat ze naar het licht willen groeien. Dat is heel normaal bij planten. En ze hebben 
er ook de middelen voor. Onderin de vrucht zitten hormonen die ervoor zorgen dat sommige cellen 
daar, en alleen daar, extra lang uitgroeien. Als je ene kant sneller groeit dan je andere, kun je wel niet 
anders dan een bocht maken. De productie van die hormonen wordt geregeld door het licht dat op de 
banaan valt, hun positie in de plant wordt bepaald door de zwaartekracht. Het gevolg is dat de banaan 
krom groeit, in de richting van het licht. Helemaal een U-bocht maken kan hij niet, daarvoor wringt de 
zwaartekracht te veel tegen, maar hij doet zijn best. Eindresultaat: de tros hangt naar beneden, maar 
de bananen groeien naar boven.

Net zoals bij appelen en ander fruit, heb je ook in bananen talloze variëteiten. Met exotische namen 
als Acuminata, Monzano, Basjoo, Orinoco, Cavendish, Goldfinger. Bij ons zijn alleen de hele zoete te 
krijgen, en die zijn goed krom, maar sommige variëteiten, bijvoorbeeld de Monkey Finger, zijn bijna 
recht. Bijna, want het krom zijn hoort onverbrekelijk bij het banaan-zijn. Het zit gewoon in de genen.
Britse eurohaters hebben ooit het fabeltje gelanceerd dat de EU voortaan wou eisen dat bananen 
recht waren, en de Britse pers heeft daar in de loop der jaren aardig wat bladzijden giftige kopij uit 
gepuurd, maar dat is dus niet waar. Ook van de eurocraten mogen de bananen krom blijven.
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Bladgroen/chlorofyl: Groene stof in planten die licht kan omzetten in energie.
Cellulose: Stof die in de wanden van plantencellen zit en voor stevigheid zorgt. 
Fotosynthese: Proces waarbij planten, met behulp van licht, water en CO2 omzetten in suikers en 
zuurstof. 
Huidmondje: Spleetvormig orgaantje in de bladhuid van planten.
Koolstofdioxide/CO2: Chemische stof die planten nodig hebben om te overleven. CO2 is ook een 
broeikasgas, dat ontstaat bij de verbranding van brandstoffen zoals olie, aardgas, …. 
Koolhydraten/suikers: Verzamelnaam voor chemische verbindingen die we ook ‘suikers’ noemen. 
De witte suiker die je op een pannenkoek doet is een koolhydraat, maar niet alle koolhydraten zijn 
de suiker die wij kennen. Koolhydraten of suikers kunnen als energiebron dienen voor planten en 
dieren. 
Zuurstof: Chemische stof die wij moeten inademen om te kunnen overleven. Planten daarentegen 
‘ademen’ zuurstof uit. In de lucht om ons heen zit ongeveer 21% zuurstof.
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2. Een lichte maaltijd

2.1 Inleiding

Planten hebben geen mond, maag en darmen. Toch groeien ze en zitten 
ze boordevol voedingsstoffen. Ze maken hun voedsel zelf. Planten halen 
alles wat ze nodig hebben uit lucht, water, aarde en het licht van de zon. 

Uit de lucht halen planten koolstofdioxide of CO2. Dat doen ze met hun 
huidmondjes, piepkleine openingen op hun bladeren. Met hun wortels 
nemen ze water op uit de grond. Van water en CO2 maken ze koolhydraten 
of suikers, die ze broodnodig hebben om te overleven. Een deel van de 
suikers gebruiken ze direct als energiebron. Een ander deel gebruiken ze 
om te groeien: ze maken er stevige structuren 
zoals cellulose van. De rest van de suikers 
slaan ze op als reserve-energie in hun stengels, 
wortels, zaden of vruchten. Gelukkig maar: het 
zijn net die delen die wij opeten en ons van 
plantaardige energie voorzien. 

Om van water en CO2, suikers te maken, 
hebben planten licht nodig. Planten zijn uniek 

omdat ze energie halen uit licht: dat heet fotosynthese. Zonder licht zal 
een plant dan ook snel sterven. 

Tenslotte halen planten allerlei extraatjes uit de grond, bijvoorbeeld 
stikstof, fosfor, kalium... De voedingsstoffen die ze uit de aarde verzamelen 
gebruiken ze bijvoorbeeld om eiwitten en onderdelen van plantencellen 
aan te maken.

lucht

water zonlicht

aarde
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weetje
In de herfst gaat het bladgroen 
in planten kapot. De bladeren 
verliezen hun groene kleur en 
krijgen een geel, rood of bruin 
herfstkleurtje. Die herfstkleur zat al 
de hele tijd in het blad, maar wordt 
pas zichtbaar als al het bladgroen 
weg is.

weetje
Zonder planten zijn dieren gedoemd om uit te sterven. Planten zijn niet alleen de eerste 
schakel in alle voedselketens, ze zorgen ook voor zuurstof in de atmosfeer: een stofje waar 
wij niet zonder kunnen.

D
oe-kaart

een plant... eet!

2.2 Experiment: Zonder licht

Wat gebeurt er als je plant aarde, water en lucht krijgt, 
maar geen licht? Waarom zijn planten groen? 

Wat heb je nodig? 
 •  Een struik, kleine boom of een kamerplant (bijvoorbeeld een geranium)
 • Zwart, stevig papier
 • Schaar
 • Papierklemmen

Aan de slag!

a. Knip twee stukken zwart papier uit, die net iets groter zijn dan een  
 blad van de plant. Leg de stukjes papier op elkaar en knip er  
 vervolgens een vorm (vb cirkel, ster, hart) uit. Gooi de vorm weg en  
 behoud de rand van het papier. 

b. Bevestig de stukken papier omheen een blad van de plant, zodat enkel  
 de vorm nog vrij is. Hou het geheel op z’n plaats met papierklemmen. 

c. Laat de rest van de klas hetzelfde doen en zet de plant op een zonnige  
 plek. 

d. Haal de stukjes papier na een week van de bladeren. Wat zie je? 

Hoe zit dat? 
Op de plaatsen die afgedekt waren, kregen de bladeren een lichtgroene, bruine, gele of zelfs witte 
kleur. In het midden van het blad zie je een donkergroene vorm. Op die plaats kreeg het blad voldoende 
zonlicht. 

De groene kleur van bladeren wordt veroorzaakt door bladgroen of chlorofyl (chloro = groen,  
fyl = blad). Dat is een stofje waarmee planten licht kunnen opslorpen om om te zetten in energie. 
Bladgroen wordt door de plant gevormd onder invloed van licht. 

Het papier blokkeert zonlicht waardoor het bladgroen verdwijnt. Op de plaatsen waar nog wel zonlicht 
aan kan, blijft de plant aan fotosynthese doen.
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2.3 Didactische tips

Laat de leerlingen bij het begin van de les nadenken over het thema: wat eet een plant? Zet hen aan 
het nadenken en stel vragen zoals
 • Heeft een plant voedsel nodig? 
 • Waar haalt een plant energie om te groeien? 
 • Wat heeft een plant nodig om te overleven? 
 • Kan een plant leven zonder water? Zonder licht? Zonder lucht? 

Deel de doe-kaart uit en laat een leerling de inleiding voorlezen. De leerlingen leren enkele moeilijke 
woorden die wat extra uitleg nodig hebben. Zo omvat het woord ‘suikers’ veel meer dan alleen maar 
de witte suiker uit de keuken. Ze ontdekken dat planten vier zaken nodig hebben om te overleven: licht, 
lucht, water en aarde. Al is die laatste voorwaarde relatief: sommige plantensoorten kunnen makkelijk 
zonder aarde overleven, als ze alle nodige voedingsstoffen of mineralen via hun water aangevoerd 
krijgen. Die techniek heet ‘hydrocultuur’ en wordt bijvoorbeeld op grote schaal toegepast bij het 
kweken van tomaten en witlof. 

Daarna gaan de leerlingen aan de slag met een levende plant. Struiken en bomen doen het prima in 
dit experiment, maar ook kamerplanten zoals de geranium zijn bruikbaar. Die laatste kan je in de klas 
op een zonnige vensterbank zetten, zodat de leerlingen de afbraak van bladgroenkorrels van dichtbij 
kunnen volgen. 

Als extraatje kan je een paar bladeren volledig afdekken met papier. Het is interessant om te vergelijken 
wat er gebeurt als je het hele blad afdekt, of alleen de boven- of onderkant. Langs welke kant neemt 
de plant licht op? 

De leerlingen volgen de instructies op de doe-kaart en ontdekken zo dat planten groen worden door  
blootstelling aan licht. Bladgroen wordt niet alleen gevormd onder invloed van licht, het is ook nodig 
om licht om te zetten in energie. Na een week zien de leerlingen duidelijk resultaat. De plant heeft 
groene vormen op zijn bladeren! 

Misschien zijn de leerlingen nieuwsgierig naar wat er gebeurt als je de bladeren na een week terug 
volledig blootstelt aan licht. Wordt er opnieuw bladgroen aangemaakt? 

Tenslotte kunnen de leerlingen opnieuw (zie 1. Zonnezoekers) een antwoord zoeken op de vraag 
waarom plantenwortels wit zijn. Wortels groeien onder de grond en krijgen geen zonlicht te zien. 
Daarom wordt er ook geen bladgroen aangemaakt in de wortels. Witte groenten (asperges, knolselder, 
schorseneren, …) groeien onder de grond en hebben nooit daglicht gezien. Maar al die planten hebben 
ook bovengrondse delen, die wel zonlicht zien en groen zijn. Op die manier halen ze, net als elke 
andere plant, energie uit zonlicht.
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een plant... eet!
Lerarenfiche

2.4 Achtergrondinformatie

Waarom is gras groen?

Gras is groen omdat het een plant is. Alle planten zijn groen. Dat is niet altijd even goed te zien: 
sommige beuken hebben roodbruine bladeren, maar ook in die bladeren zit nog groen. Het groen in 
de planten noemen we bladgroen of chlorofyl

Die groene kleurstof in planten zit daar niet zomaar. Als alle planten ter wereld in hun cellen korrels 
hebben waarin precies dezelfde stof zit, dan moet dat wel zin hebben. Het bladgroen in die korrels 
is een stof die in staat is licht op te slorpen, en dat licht te gebruiken om er energie mee te maken. 
Zonnecellen gebruiken ook licht om energie te maken, maar wij mensen zijn slechts enkele tientallen 
jaren in staat om zonnecellen te maken. De planten maken al een paar miljard jaar bladgroen. En hun 
bladgroen kan nog steeds veel beter licht omzetten in energie dan onze zonnecellen.
Bovendien gebruiken planten die energie heel efficiënt, om er de scheikundige reacties mee aan te 
drijven waarmee ze water en kooldioxide omzetten in voedsel en bouwstoffen. Planten zijn de enige 
levende wezens die in staat zijn om te leven en te groeien van lucht, water en zonlicht. Ons lukt dat 
niet. En de andere dieren ook niet. Wij hebben voedsel nodig om te groeien, en om in leven te blijven. 
Voedsel dat door planten gemaakt werd, uit water, lucht en licht. Ook als we vlees eten, komt dat 
uiteindelijk van planten vandaan. Ons vlees komt van dieren die zelf planten aten, of van dieren die 
andere dieren aten die op hun beurt planten aten. Uiteindelijk kom je altijd bij de planten terecht.
Zelfs in onze scheikundige fabrieken, en met alle hulp die de moderne wetenschap en de techniek 
kan bieden, zijn we niet in staat om voedsel te maken uit lucht en water. Of in ieder geval niet op een 
manier die ook maar een klein beetje efficiënt is. Tenzij we bladgroen gebruiken.

Stoffen die energie uit licht kunnen halen, zijn er niet zoveel. Behalve bladgroen, nog een paar 
fluorescerende kleurstoffen, de stoffen in zonnecellen en lichtmeters, en dan heb je het wel zo ongeveer 
gehad. Bladgroen is zo gespecialiseerd, dat het niet tevreden is met zomaar wat licht. Het moet ook 
nog licht van een paar welbepaalde kleuren zijn. Wit licht is eigenlijk een mengeling van alle kleuren 
van de regenboog. Bladgroen slorpt al die kleuren licht op, behalve het groene. Daar kan bladgroen 
niets mee doen. Het kaatst het groene licht gewoon terug. En daarom zien wij bladgroen als groen.
Sommige planten stoppen in de winter met groeien, en verliezen dan hun bladeren. Maar eerst krijgen 
ze nog hun herfstkleur. Het bladgroen in de bladeren gaat geleidelijk kapot, en de bladeren verliezen 
hun groene kleur. Het geel en rood en bruin dat dan zichtbaar wordt, zat de hele tijd al in het blad, maar 
dat zag je nauwelijks zolang er nog zoveel bladgroen bij zat. Pas als het bladgroen sterft, vallen die 
andere kleuren echt op. Toch zie je ze eigenlijk ook in de zomer: ze zorgen ervoor dat planten elk hun 
eigen tint van groen hebben. In feite is hun zomerse bladkleur de optelsom van bladgroen (dat bij alle 
planten precies dezelfde kleur heeft), plus hun herfstkleuren. Een beuk heeft zoveel bruine kleurstof 
in zijn bladeren, dat hij er zelfs in de zomer eerder bruinrood dan groen uitziet. Maar er zit wel degelijk 
groen in zijn bladeren. Vergelijk een zomers beukenblad maar met een herfstblad.

Gras stopt in de winter niet met groeien (al groeit het dan wel veel trager). Het blijft ook in de winter 
groen. Maar gras dat ziek is en afsterft, verliest eveneens zijn bladgroen. Het wordt geel.
Als gras een tijd geen licht meer heeft gekregen – bijvoorbeeld omdat je er je tentje bovenop gezet 
hebt – dan sterft het bladgroen eveneens af. Als je de tent na een week weghaalt, is het gras daaronder 
bleekgeel geworden. Zodra het gras weer licht ziet, maakt het nieuw bladgroen. Tenzij het zo lang 
uitgehongerd werd, dat het intussen gestorven is.
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Bestuiving: Het overbrengen van stuifmeel van meeldraad naar stamper. Dat kan gebeuren door 
insecten, vogels, vleermuizen of slakken, door de wind of met behulp van water. 
 Zelfbestuiving: Wanneer stuifmeel op de stamper van dezelfde bloem terechtkomt. 
 Buurbestuiving: Wanneer stuifmeel op de stamper van een andere bloem van dezelfde  
 plant terechtkomt. 
 Kruisbestuiving: Wanneer stuifmeel op de stamper van een bloem van een andere plant  
 terechtkomt. 
Honingmerk: Gekleurd merkteken op sommige bloemen, dat insecten de weg wijst naar heerlijke 
nectar. 
Nectar: Suikerrijk vocht dat bestuivers (insecten, vogels, vleermuizen) uit bloemen halen. 
Stuifmeel: Poeder dat bij zaadplanten in de meeldraden gevormd wordt. Wanneer stuifmeel op een 
stamper terechtkomt, vindt bevruchting plaats. 
Ultraviolet: Kleur die voor mensen onzichtbaar is. Sommige dieren, zoals bijen, kunnen wel 
ultraviolet zien.
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3. Bloem zoekt bij

3.1 Inleiding

Als mensen de aandacht willen trekken van een mogelijke partner, trekken ze hun beste kleren aan, 
leggen ze hun haar goed en gebruiken ze een vleugje van hun allerbeste parfum. En dan gaan ze in de 
buurt van die andere rondhangen, in de hoop dat het doelwit hen zo snel mogelijk opmerkt. 

Voor planten is die strategie heel wat moeilijker uit te voeren. Ze kunnen zich niet verplaatsen, 
dus kunnen ze ook moeilijk op zoek gaan naar soortgenoten om stuifmeel uit te wisselen. Daarom 
gebruiken ze allerlei boodschappers om pakketjes bij hun partners af te leveren. 

Veel planten rekenen op insecten om stuifmeel naar hun soortgenoten te vervoeren. Zij moeten dus 
geen andere planten het hof maken, maar insecten verleiden! Daarvoor gebruiken ze hun bloemen. 
Felgekleurde bloemen lokken insecten naar zich toe. Insecten weten immers dat er zoete nectar te 
rapen valt in zo’n kleurig juweeltje. Soms verspreiden die bloemen een geur die enkel bepaalde bijen 
aantrekt. Bijen zijn dan ook vaak ‘bloemtrouw’, ze bezoeken alleen bepaalde bloemen. Dat verhoogt 
de kans op een succesvolle bestuiving. 

Het liefst van al heeft een bloem dat haar stuifmeel naar een bloem op een andere plant gebracht wordt. 
Dat heet kruisbestuiving. Maar soms valt het stuifmeel op de eigen stempel. Dat heet zelfbestuiving. 
Tenslotte kan er ook buurbestuiving optreden: dan komt stuifmeel terecht op een andere bloem van 
eenzelfde plant.

zelfbestuiving kruisbestuivingbuurbestuiving
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weetje
Er bestaan supergrote bloemen, 
bijvoorbeeld de reuzenaronskelk en 
de Rafflesia, die ruiken naar rottend 
vlees. Voor de bestuiving rekenen 
ze op aasvliegen.
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oe-kaart

een plant... verleidt!

3.2 Experiment: Op zoek naar het honingmerk

Insecten helpen planten niet zomaar met de bestuiving. Ze zijn verlekkerd op de nectar die diep in de 
bloemen verscholen zit. De nectar zit goed weggestopt omdat er zo meer kans is dat er stuifmeel op 
het lichaam van een insect terechtkomt. Gelukkig zijn veel bloemen ook zo vriendelijk om insecten de 
weg te wijzen met hun honingmerk. 

Wat heb je nodig? 
 • Een bloem (of verschillende bloemen)
 • Een potlood
 • Kleurpotloden
 • Een vergrootglas (optioneel)

Aan de slag!
a. Kies en bloem en bekijk goed welke kleuren je  
 op de bloemblaadjes kan terugvinden. Zie je het  
 honingmerk zitten? Gebruik een vergrootglas  
 indien nodig. 
b. Teken de omtrek van de bloem na. Kleur vervolgens  
 de bloem zo nauwkeurig mogelijk in. Duid aan  
 waar je het honingmerk terugvindt. Schrijf  
 onderaan de tekening de naam van de bloem. 
c. Als je het honingmerk niet meteen vindt, bekijk  
 dan eens waar het insect juist gaat zitten als het  
 van de bloem komt snoepen.

Hoe zit dat? 
Je vindt het honingmerk terug op de plaats waar het 
insect gaat zitten wanneer het op zoek is naar nectar. 
Insecten weten dat ze veel kans op succes hebben, 
als ze precies daar landen. Het honingmerk doet 
dienst als een soort ‘landingsbaan’ voor de insecten.

Let wel op: gebruik voor dit experiment alleen 
de bloemen die je van je leraar krijgt. Niet alle 
bloemen die je in de natuur kan vinden, hebben een 
honingmerk. Sommigen lokken insecten op andere 
manieren, bijvoorbeeld met hun specifieke geur.

Extra 
En dan zijn er nog een hele hoop bloemen met een honingmerk dat wij niet kunnen zien. Boterbloemen 
bijvoorbeeld. Ga op het internet op zoek naar foto’s van zulke bloemen, waarop het honingmerk door 
de fotograaf zichtbaar werd gemaakt. Tip: gebruik de trefwoorden ‘ultraviolet’ en het Engelse woord 
voor ‘bloem’.

......................................................................
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3.3 Didactische tips

Laat de leerlingen bij het begin van de les nadenken over het thema: hoe plant een plant zich voort? 
Zet hen aan het nadenken en stel vragen zoals: 
 • Zijn er mannetjes- en vrouwtjesplanten? Of zijn planten man en vrouw tegelijk? 
 • Hoe kan een mannetjesplant een vrouwtjesplant ontmoeten? Gaan ze, zoals mensen, andere  
  planten versieren? 
Al snel zullen de leerlingen aan bijen en andere insecten denken. Vraag hen hoe een bloem een insect 
tot bij haar lokt. 

Deel de doe-kaart uit en laat een leerling de inleiding voorlezen. Door te gaan kijken naar de woordenlijst, 
leren de leerlingen leren dat planten niet alleen de hulp krijgen van insecten, maar ook van andere 
dieren, van de wind en het water. 

Daarna gaan de leerlingen zelf op zoek naar die mooie merktekens. Deel verschillende bloemen met 
een honingmerk uit, die de kinderen (met een vergrootglas) kunnen bestuderen. Bloemen die voor dit 
experiment in aanmerking komen (en dus een duidelijk honingmerk hebben) zijn:
 • Dovenetel • Hondsdraf
 • Munt • Tijm
 • Lavendel • Salie
 • Sleutelbloem • Vingerhoedskruid (opgelet: deze plant is erg giftig)

Laat de leerlingen hun bloem natekenen en inkleuren. Op de tekening moet duidelijk het honingmerk 
aangeduid worden. Daarnaast kan je de leerlingen aanmoedigen om de bloemdelen te benoemen: 
kroonbladeren (gekleurd), kelkbladeren (groen), meeldraden en stamper. 

Breng ook enkele bloemen van windbestuivers mee, zodat de leerlingen kunnen zien dat deze veel 
minder opvallend, geurig en kleurig zijn. Voorbeelden van windbestuivers zijn weegbree, grassen en 
veel bomen zoals de wilg, de hazelaar, de tamme kastanje, … 
Als extraatje kan je de leerlingen laten proeven van de nectar. Dat lukt bij witte of paarse dovenetel, 
kamperfoelie of lindebloempjes. Trek de bloem uit zijn schacht en proef met het puntje van je tong de 
zoete nectardruppel. Als je niets proeft, dan is een bij je voor geweest. 

Als je op de zoekmachine Google de woorden ‘ultraviolet’ en ‘flower’ intikt, krijg je allerlei foto’s 
van honingmerken in UV te zien. Op de website www.naturfotograf.com vind je een database met 
duidelijke en minder duidelijke UV honingmerken. Merk op dat deze foto’s niet tonen wat een bij ziet 
wanneer ze door een bloemenveld vliegt. De foto’s zijn genomen met een fototoestel met UV-filter, die 
ultraviolet licht herkent. Om de honingmerken voor mensen zichtbaar te maken, werd aan dat UV-licht 
een andere kleur toegekend (bijvoorbeeld rood). Zo krijg je een idee van wat bijen zien. 

Extra demo: veldsalie
Veldsalie kan uitsluitend bestoven worden door bijen en hommels. Wanneer ze met hun lange tong op 
zoek gaan naar diepgelegen nectar, duwen ze met hun kop  tegen een soort ingebouwde hefboom. Die 
duwt de helmknoppen van de meeldraden tegen de rug van de bestuiver. Oudere bloemen hebben 
een verlengde stamper, waaraan het stuifmeel wordt afgeveegd. Dit mechanisme is heel eenvoudig 
te demonstreren, met een veldsaliebloem en een pincet.
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een plant... verleidt!
Lerarenfiche

3.4 Achtergrondinformatie

Rozengeur en maneschijn

Eeuwig duurt héél lang. Langer dan rozengeur. Als de rozen in je tuin uitgebloeid zijn, is er geen 
rozengeur meer te merken. En ook rozen in een vaas produceren slechts enkele dagen geur. Als ze hun 
blaadjes laten vallen, verdwijnt ook hun geur. Als je van dichtbij aan zo’n blaadje ruikt, zal het nog een 
tijdje geuren, tot het doorzichtig en rot begint te worden en ook de laatste geur weg is.

Dat komt omdat je de term ‘geur produceren’ letterlijk moet nemen. Rozen – en andere bloemen – 
máken hun geur. Er zijn continu ingewikkelde chemische processen aan de gang, die een minuscule 
hoeveelheid geurstoffen opleveren. Die geurstoffen verdampen bijna even snel als ze geproduceerd 
worden. In de vaas blijft een bloem nog een paar dagen in leven, en zo lang blijft ze geuren.

De ene geur vervliegt sneller dan de andere. Dat kun je zelf ondervinden als je ‘s ochtends parfum opdoet. 
Al na een paar minuten is de geur anders, omdat de vluchtigste componenten, zoals citrusgeuren, al 
verdwenen zijn. Een paar uur later schiet alleen de ‘staart’ van het parfum nog over: een geurstof die 
pas tegen het eind van de dag volledig verdampt is. Van dat soort langdurige basisgeuren zijn er niet 
te veel; hele reeksen parfums ruiken aan het eind van de dag hetzelfde.
De meeste van die geurstoffen zijn chemisch heel ingewikkeld. Het is meestal duurder om ze in een 
chemische fabriek te maken dan om ze uit bloemen te extraheren. Zelfs al heb je duizend kilogram 
rozenblaadjes nodig om 1 fles rozengeur over te houden. 

Bloemengeuren (en parfums) zijn mengsels van honderden tot duizenden verschillende stoffen. In 
rozengeur zit ondermeer  2-ethylhexanol, 2-phenylethanol, citronellol, beta-damascenol, geraniol, 
isogeraniol; allemaal alcoholen. De meeste daarvan komen ook nog eens voor in een vorm met een 
heel andere geur: een ester. Dat ontstaat als de alcoholen reageren met een zuur. In dit geval onder 
meer azijnzuur, boterzuur en valeriaanzuur. En dat zijn dan nog maar alleen de alcoholen en de esters. 
We hebben het dan nog niet gehad over de aldehyden, de ketonen, de terpenen … 

Al die stoffen namaken is al nauwelijks te doen, maar nadien moet je ze ook nog mengen in precies 
de juiste verhoudingen. Anders krijg je een heel andere geur dan de bedoeling was. Want de aparte 
stoffen hebben op zich een heel andere geur dan als onderdeel van het mengsel. In sommige parfums 
zit bijvoorbeeld een toets skatol, een stof die op zichzelf naar uitwerpselen ruikt. Bekend is ook het 
verhaal van het beroemde parfum Chanel No. 5, ontdekt toen de parfumier per ongeluk veel te veel 
van een synthetisch aldehyde had gebruikt, en daardoor tegen alle verwachtingen in geen ramp maar 
een heel nieuw parfum had gecreëerd. Chanel No. 5 dateert al van 1921, maar is nog steeds een van 
de meest verkochte parfums. Marilyn Monroe droeg in bed naar eigen zeggen alleen Chanel No. 5.

Bloemen maken hun geur – en kleur – niet voor ons plezier, maar voor het hunne. Ze willen er 
bestuivende insecten mee aantrekken. Elke bloem evolueerde naar samenwerking met een voor haar 
geschikt insect. Bijen zien geen rood; die lok je beter met blauw, violet en ultraviolet. Bloemen die een 
smerige geur verspreiden, mikken waarschijnlijk op vliegen – die kicken op rot vlees. Bloemen die zich 
specialiseerden in nachtvlinders zijn meestal wit – dat valt beter op in het donker – en beginnen pas ’s 
avonds te ruiken. Eenmaal de buit binnen is en ze bevrucht zijn, stoppen alle bloemen met ruiken. Ze 
kunnen hun energie nu beter besteden aan het rijpende zaad.
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Brandharen: Een verdedigingsmechanisme van planten zoals brandnetels. De haartjes zijn gevuld 
met een gif dat de huid irriteert. 
Herbivoor: Dier dat planten eet. 
Koolstofdioxide/CO2: Chemische stof die planten nodig hebben om te overleven. CO2 is ook een 
broeikasgas, dat ontstaat bij de verbranding van brandstoffen zoals olie, aardgas, …. 
Stikstof: Chemisch element dat essentieel is voor het leven op aarde. Het zit onder andere in 
eiwitten en in erfelijk materiaal. 
Transpiratie: Het verdampen van water aan het bladoppervlak van planten.
Weerhaak: Scherpe haak met een punt in tegengestelde richting. 
Xyleem: Vaatbundels waardoor water en voedingsstoffen vanuit de bodem naar de bladeren van 
een plant worden vervoerd.
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4. Straffe planten

4.1 Inleiding

Planten leven in de meest extreme omstandigheden. Je vindt ze in de woestijn (cactussen) maar ook 
op Antarctica (mossen), in oceanen (algen) en op de hoogste bergen (edelweiss). Planten die in zulke 
uitzonderlijke plaatsen leven, hebben allerlei aanpassingen om met die extremen om te kunnen gaan. 

Cactussen kunnen enorm veel water opslaan. Bovendien hebben ze stekels in plaats van bladeren, 
om zo weinig mogelijk water te verdampen. De edelweiss heeft donzige haartjes die hem beschermen 
tegen de brandende zon op grote hoogtes. 

Planten moeten zichzelf ook verdedigen tegen dieren die hen willen opeten of herbivoren. Brandnetels 
hebben brandharen die voorzien zijn van kleine weerhaakjes, zodat ze aan dierenhuid blijven zitten. 
Wanneer de brandharen afbreken, komt er een irriterende stof vrij. Rozen hebben doornen om vijanden 
op een afstand te houden. 

Extreme omstandigheden of niet, elke plant is op zichzelf aangewezen om te overleven en gebruikt 
daar de middelen voor die hij ter beschikking heeft. Via zijn wortels haalt hij water en voedingsstoffen 
uit de bodem, met zijn bladeren neemt hij CO2 op en haalt hij energie uit zonlicht. Elke plant, ook in 
België, is in min of meerdere mate aangepast aan de omgeving waar hij leeft.

cactussen mossen algen edelweiss
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weetje
Het helmgras dat in de duinen groeit 
rolt zijn bladeren op bij droogte. 

weetje
De venusvliegenvanger, een vleesetende plant, leeft in stikstofarme gebieden. Om toch aan 
genoeg voedingsstoffen te geraken, vangt hij insecten.
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een plant... overleeft!

4.2 Experiment: Twee kleuren

Hoe je het ook draait of keert, een plant heeft water nodig om te overleven. Water wordt van onder 
naar boven doorheen de plant getransporteerd. Aan hun bladoppervlak verliezen planten dat water 
opnieuw. Dat heet transpiratie. Doordat er water aan het bladoppervlak verdampt, wordt nieuw water 
uit de bodem aangezogen. In dit experiment ontdek je op welke manier water van de bodem tot in de 
bloem geraakt. 

Wat heb je nodig? 
 • Een grote, witte bloem (bijvoorbeeld een tulp)
 • Een schaar
 • Twee glazen
 • Twee kleuren voedingskleurstof
 • Water
 • Een beetje tijd

Aan de slag!

 a. Knip de stengel van de bloem, van de onderkant naar de bovenkant,  
  over 10 tot 15 cm in twee. 
 
b. Doe een bodempje voedingskleurstof in elk glas. Gebruik twee  
  verschillende kleuren. Vul de glazen verder aan met water. 
 
c. Zet elk uiteinde van de bloem in een ander glas. Zet de glazen met  
  de bloem op een lichte plaats, bijvoorbeeld op de vensterbank.  
  
  Wacht enkele uren.

Hoe zit dat? 
Water reist van het glas naar de bloem via kleine kanaaltjes in de stengel: het xyleem. Water zorgt 
voor stevigheid: zonder water verwelkt een plant. Daarnaast worden er doorheen het xyleem, samen 
met het water, een heleboel voedingsstoffen naar de bladeren, bloemen en vruchten van een plant 
vervoerd. Kijk maar naar de voedingskleurstof: die wordt samen met het water mee omhoog gezogen. 
Omdat water verdampt, en de kleurstof niet, blijft de kleur in de bloem zichtbaar. Je kan nu duidelijk 
zien welke delen van de bloem uit welk glas water gekregen hebben. Zijn er bloemblaadjes met twee 
kleuren te zien?
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4.3 Didactische tips

Laat de leerlingen bij het begin van de les nadenken over het thema: hoe overleeft een plant in 
verschillende omstandigheden? Zet hen aan het nadenken en stel vragen zoals: 
 • Kan een plant zonder water? Welke planten leven in erg droge gebieden? 
 • Kan een plant tegen kou? 
 • Hoe verdedigen planten zich tegen herbivoren/planteneters? 
 • Heb je zelf al eens kennisgemaakt met de verdedigingsmechanismen van een plant? 
De leerlingen komen erachter dat planten aangepast zijn aan de omgeving waarin ze leven. 

Deel de doe-kaart uit en laat een leerling de inleiding voorlezen. Door te gaan kijken naar de woordenlijst, 
leren de leerlingen enkele belangrijke begrippen kennen, zoals ‘herbivoor’ en ‘transpiratie’. 

Vervolgens gaan de leerlingen op zoek naar het mechanisme waarmee planten water transporteren 
vanuit de bodem (of vanuit een vaas) naar hun stengel, bladeren en bloemen. Water is immers erg 
belangrijk voor planten, dat merk je meteen als je een plant enige tijd water vergeet te geven. De plant 
verwelkt: er is niet voldoende water over om de plant zijn stevige vorm te geven. 

Voor dit experiment hebben de leerlingen een grote, witte bloem nodig. Als er geen witte tulpen 
beschikbaar zijn, lukt het ook met volgende bloemen:
 • Roos
 • Anjer
 • Lelie
 • Wilde peen 

Laat de leerlingen experimenteren met verschillende kleuren en verschillende combinaties. Bij dit 
experiment kun je zien uit welk glas het water naar de bloem is gebracht. Als eenzelfde bloemblaadje 
twee verschillende kleuren heeft, dan komt het water dus uit twee glazen.
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4.4 Achtergrondinformatie

Glanzende appeltjes

Als je appels koopt, zien ze er mooi en fris uit, zelfs in de lente en de zomer. Maar thuis krijgen ze al 
snel een onappetijtelijke vettige glans. Hoe komt dat?

Om u meteen gerust te stellen: het heeft niets te maken met de fabeltjes over allerlei giftige rotzooi die 
in de koelhuizen verstoven zou worden om de appels mooi te houden. Het is een kwestie van warmte. 
Koelhuizen houden appels koel, en daar zit het hele geheim. Als u hem thuis in de koelkast bewaart, en 
hem pas eventjes voor het opeten eruit haalt om op kamertemperatuur te komen, blijft ook uw appel 
aantrekkelijk.

Het is eigenlijk heel normaal dat appelschillen vettig worden; dat doet niets af aan de kwaliteit of de 
smaak. Maar verwend als we zijn door de voortdurende ‘verse’ aanvoer in de supermarkt, zijn we niet 
meer gewend om appels voor een langere tijd in huis te hebben, en voorzien we geen koele donkere 
plaats meer om onze appels te bewaren.

Appels hebben een waslaagje op hun buitenkant, chemisch familie van kaarsvet, dat hen moet 
beschermen tegen regen, schimmels, vochtverlies en ander onheil. Het beschermt ook tegen 
aantasting door zuurstof. Daar hebben de koelhuizen van appelkwekers een streepje voor op het uwe: 
zij kunnen ook nog zorgen voor een zuurstofarme atmosfeer.

Bij jonge appels is dat waslaagje hard en gecraqueleerd. Tijdens het rijpen wordt het laagje dikker en 
vloeibaarder, zodat scheurtjes dichtvloeien. Hoe dik en hoe vloeibaar, hangt af van het ras. Jonagold 
bijvoorbeeld wordt heel vettig, maar is precies daardoor ook een goede bewaarappel.

Kwekers plukken hun appels als ze nog niet al te rijp zijn en de waslaag nog niet glanst. Ze vertragen 
de verdere rijping door de appels koel te houden, in een atmosfeer met weinig zuurstof en veel 
koolstofdioxide. Pas in de winkel en vooral bij u thuis gebeurt het laatste stukje rijping.

Als u ‘vettige’ appels niet aantrekkelijk vind, wrijf ze dan af met een droge doek. Water helpt niet, de 
was is immers waterafstotend. Als u dat absoluut wil, is het laagje te verwijderen met oplosmiddelen, 
maar dan verliest uw appel in één dag tien procent van zijn gewicht aan vocht en komt hij terecht in 
een nóg verder stadium van rijping: verschrompeling.
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Broeikasgas: Gassen die de warmte in onze atmosfeer vasthouden. Als er teveel broeikasgassen in 
de lucht zitten, warmt de aarde op. 
Carnivoor: Dier dat andere dieren eet. 
Herbivoor: Dier dat planten eet. 
Koolstofdioxide/CO2: Chemische stof die planten nodig hebben om te overleven. CO2 is ook een 
broeikasgas, dat ontstaat bij de verbranding van brandstoffen zoals olie, aardgas, …. 
Omnivoor: Dier dat zowel planten als andere dieren eet. 
Voedselketen: Een opeenvolging van organismen (dieren, planten, …) die elkaar elk op hun beurt 
opeten. Bijvoorbeeld: gras – konijn – vos. 
Zuurstof: Chemische stof die wij moeten inademen om te kunnen overleven. Planten daarentegen 
‘ademen’ zuurstof uit. In de lucht om ons heen zit ongeveer 21% zuurstof.
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5. Onmisbaar

5.1 Inleiding

Wat zouden we doen zonder planten? We kunnen planten niet missen,  
ze zijn verweven in het leven dat we leiden. 

Allereerst ‘zuiveren’ planten de lucht om ons heen. Ze halen het broeikasgas 
koolstofdioxide of CO2 uit de lucht en geven zuurstof af. Planten zijn de 
‘longen’ van de aarde. 
Maar planten vormen ook het basisvoedsel van al het leven op aarde. 
Ze zijn de eerste schakel in de meeste voedselketens. Planten worden 
opgegeten door planteneters of herbivoren. Herbivoren hebben een 
spijsverteringsstelsel dat erg goed planten kan verteren. Die planteneters 
worden op hun beurt opgegeten door vleeseters of carnivoren. Sommige 
dieren, zoals de mens, eten zowel planten als dieren. Het zijn alleseters of 
omnivoren. 
Daarnaast zorgen planten ook voor ontelbare gebruiksvoorwerpen. Denk 
maar aan kleding, meubelen en muziekinstrumenten.

Extra: opdracht
Je zou ervan versteld staan hoeveel voorwerpen en voedsel uit het dage-
lijkse leven afkomstig zijn van plantaardig materiaal. Verbind de voorwer-
pen en het voedsel in de linkerkolom met de planten waarvan ze gemaakt 
worden in de rechterkolom. 

 T-shirt tarweplant
 Tafel aardappelplant 
 Panfluit bamboeplant
 Autoband theeplant 
 Vulling knuffelbeer eik 
 Ontbijtgranen suikerbiet 
 Thee katoenplant 
 Suiker maïs 
 Chips rubberboom

bamboeplant

maïs

katoenplant

tarweplant
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weetje
Tafeltennisballetjes zijn gemaakt 
van celluloid – een plastic ge-
maakt van katoen en olie van de 
kamferboom.

weetje
Insectdodende sprays en poeders zijn vaak afkomstig van planten. De zaden van het  
Dalmatisch vlooienkruid bijvoorbeeld, worden al meer dan 2 000 jaar gebruikt om 
insectenplagen te bestrijden.

D
oe-kaart

een plant... geeft!

5.2 Experiment: Plantaardige energie

Je hoort tegenwoordig steeds vaker over alternatieve energiebronnen. Want onze fossiele 
energiebronnen (aardolie, aardgas en steenkool) raken stilaan op. Zonne-energie, windenergie en 
waterkrachtenergie zijn maar enkele voorbeelden. Ook uit planten kan je energie halen. Maak een 
citroenbatterij en ontdek het zelf!  

Wat heb je nodig? 
 • Citroen
 • Gegalvaniseerde spijker
 • Koperen munt
 • Twee stukjes geïsoleerde elektriciteitsdraad
 • Vier krokodillenklemmen
 • LED-lampje

Aan de slag!
 a. Rol de citroen stevig over tafel om de sappen in de vrucht los te maken. Snij de citroen in  
  twee. Steek de spijker en het muntje een eind van elkaar in de halve citroen. 
 b. Bevestig de twee stukken elektriciteitsdraad aan de spijker en het muntje met de  
  krokodillenklemmen. 
 c. Sluit de andere uiteinden van de draden aan op een LED-lampje. Opgelet: als je goed kijkt, zie  
  je aan de basis van het LED-lampje een platte kant. Die kant moet je verbinden met de spijker.

Hoe zit dat? 
Citroensap is erg zuur. Dat merk je meteen bij het proeven. Daarom is het een goede geleider, 
waar elektronen makkelijk doorheen kunnen reizen. De metalen reageren met het zuur. Omdat je 
verschillende metalen als elektroden gebruikt (zink op het oppervlak van de gegalvaniseerde spijker 
en koper van het muntje), creëer je elektriciteit. Het metaal reageert met het zuur waardoor een 
elektrische stroom ontstaat. Net zoals in een echte batterij.  

Planten kunnen nog op andere manieren energie leveren. Je kan hout verbranden om warmte te 
produceren. Tegenwoordig wordt ook biodiesel gemaakt, bijvoorbeeld van koolzaad. Tenslotte leveren 
groenten en fruit ons energie via de voeding.
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5.3 Didactische tips

Laat de leerlingen bij het begin van de les nadenken over het thema: waarom hebben we planten 
nodig? Zet hen aan het nadenken en stel vragen zoals: 
 • Kunnen wij zonder planten? 
 • Wat kan je nog eten als er geen planten meer zouden zijn? En wat eten dieren? 
 • Gebruiken we planten nog voor andere dingen behalve als voedsel? 
De leerlingen zullen al gauw beseffen dat een leven zonder planten erg moeilijk wordt. Planten vormen 
de eerste schakel in onze voedselketen, waardoor ze onmisbaar zijn in ons ecosysteem. 

Deel de doe-kaart uit en laat een leerling de inleiding voorlezen. In de woordenlijst leren de leerlingen 
enkele belangrijke begrippen kennen die de voedselketen helpen begrijpen. 

De leerlingen ontdekken ook dat een heleboel andere zaken van planten worden gemaakt. De 
oplossingen voor de extra opdracht zijn: 
   T-shirt   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  katoenplant
   Tafel   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  eik
   Panfluit   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  bamboeplant
   Autoband   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  rubberboom
   Vulling knuffelbeer   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  kapok
   Ontbijtgranen   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  maïs
   Thee   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  theeplant
   Suiker   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  suikerbiet
   Brood   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  tarweplant
   Chips   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  aardappelplant

Katoen (t-shirts, beddengoed) komt van de vezels die rond de zaden van de katoenplant zitten. Ook 
linnen is een plantaardige stof. Meubelen worden vaak van hout gemaakt, maar soms wordt ook 
de rotanpalm of de bamboeplant gebruikt. Voor veel muziekinstrumenten heb je hout nodig (gitaar, 
piano, blokfluit). Sommigen worden gemaakt van bamboe. Autobanden worden gemaakt van het sap 
van de rubberboom. De vulling van matrassen en knuffelberen wordt soms gemaakt van kapok. De 
vezels zijn afkomstig van de haren op de zaden van de kapokboom.

Het hoofdingrediënt van ontbijtgranen is maïs -  een grassoort. Muesli bestaat voornamelijk uit haver - 
een graansoort. Thee wordt gemaakt van de bladeren van de theeplant. Voor commerciële doeleinden 
wordt suiker uit twee verschillende planten gehaald: de stengels van suikerriet en de wortels van 
suikerbiet. Brood wordt gemaakt van bloem – fijngemalen graan van de tarweplant.

Vervolgens gaan de leerlingen aan de slag met de citroenbatterij. Met één halve citroen creëer je erg 
weinig stroom. Om de elektrische stroom toch tastbaar te maken, kan je enkele citroenbatterijen in 
serie schakelen. Of je kan de uiteinden van de elektriciteitsdraden tegen je tong houden. Dan voel je 
een kleine tinteling: het bewijs voor de opgewekte stroom. 

De spijker en het muntje doen dienst als elektroden. De citroen is het elektrolyt. Elektriciteit is het 
gevolg van een spanningsverschil. Zink is minder positief geladen dan koper en dat zorgt voor genoeg 
spanning om een stroom te laten lopen.
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5.4 Achtergrondinformatie

Zijn wortels goed voor je ogen?

Kweken als de konijnen, dat kennen we, maar kunnen konijnen ook extra goed kijken door al die 
wortelen die ze vreten? Dat valt een tikje tegen. Een konijn – en een mens – moet voldoende worteltjes 
eten. Want van te weinig worteltjes ga je slecht kijken. Maar van meer worteltjes ga je niet beter kijken.

Worteltjes bevatten heel veel gezonde stoffen, die allemaal wel ergens in je lichaam iets goeds 
doen. Je ogen hebben de oranje worteltjeskleurstof nodig, onder gestudeerden ook bekend als bèta-
caroteen. Het is een noodzakelijke stof die ons lichaam niet zelf kan maken. Een vitamine dus. Doch 
om biochemische redenen heet worteltjesoranje niet vitamine A, maar provitamine A. Maar laat dat 
de pret niet drukken.

Je lichaam gebruikt de worteltjeskleurstof om er rodopsine mee te maken, de stof die in de staafjes 
van je netvlies reageert op licht. Een tekort aan worteltjes (of andere bronnen van vitamine A) zorgt 
voor te weinig rodopsine, en dan ga je aan nachtblindheid lijden. Chemisch heel verwante opsines 
zorgen ook voor het kleurenzicht van de kegeltjes in je netvlies. Als je geen oranje worteltjes at, zou je 
niet zien dat worteltjes oranje zijn.

Behalve goed voor je ogen, is het bèta-caroteen uit worteltjes ook nog eens een goede kleurstof. Ze 
lost vlot op in het vet van je huid, en zit daarom in zonnecrèmes die “snel bruinen”. Vroeger kon je 
het zelfs als bruiningspillen krijgen, maar als je er te veel van nam – wat heel verleidelijk was – werd 
je niet bruin, maar flitsend oranje. En ga dan maar beweren dat je net terugkomt van een cruise in de 
Caraïben.

Als er bèta-caroteen bestaat, bestaat er ook alfa-caroteen. Plus gamma, delta en nog een reeks andere 
carotenen. Allemaal kleurstoffen, van geel tot rood. Ze zitten bijvoorbeeld in sinaasappelen, tomaten 
en eierdooiers. Garnalen danken er hun kleur aan. En flamingo’s danken hun kleur dan weer aan de 
garnalen die ze eten. Behalve in dierentuinen, daar worden de garnalen nogal eens aangevuld met 
goedkopere worteltjes, of gewoon caroteen uit het flesje. Gekweekte zalm is zoveel rozer dan wilde 
zalm, omdat aan zijn voederkorrels caroteen wordt toegevoegd. Want de klant is koning, en die wil zijn 
zalm graag roze.

De verschillende carotenen vormen ook nog eens de basis van een hele reeks geurstoffen. Als rozen 
naar rozen ruiken, is dat dankzij enkele carotenen. En waarnaar geurt een versgeraspte wortel? 
Inderdaad, naar carotenen. Zij het jammer genoeg niet naar die van rozen.
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Eindtermen

Dit educatief pakket kan gebruikt worden om volgende eindtermen te bereiken 
(geldig vanaf 1 september 2015):

Wetenschap en techniek - Natuur

de leerlingen

 1.1  kunnen gericht waarnemen met alle zintuigen en kunnen waarnemingen op een systema- 
  tische wijze noteren;

 1.2  kunnen, onder begeleiding, minstens één natuurlijk verschijnsel dat ze waarnemen via een  
  eenvoudig onderzoek toetsen aan een hypothese.

 1.3  kunnen in een beperkte verzameling van organismen en gangbare materialen gelijkenissen  
  en verschillen ontdekken en op basis van minstens één criterium een eigen ordening  
  aanbrengen en verantwoorden;

 1.4  kennen in hun omgeving twee verschillende biotopen en kunnen er enkele veel voor- 
  komende organismen in herkennen en benoemen;

 1.5  kunnen bij organismen kenmerken aangeven die illustreren dat ze aangepast zijn aan hun  
  omgeving;

 1.6  kunnen illustreren dat de mens de aanwezigheid van organismen beïnvloedt;

 1.7  kunnen de wet van eten en gegeten worden illustreren aan de hand van minstens twee met  
  elkaar verbonden voedselketens;

 1.14  kunnen van courante materialen uit hun omgeving enkele eigenschappen aantonen;

 1.16  kunnen met enkele voorbeelden aantonen dat energie nodig is voor het functioneren  
  van levende en niet-levende systemen en kunnen daarvan de energiebronnen benoemen.

 1.22 kunnen bij de verzorging van dieren en planten uit hun omgeving zelfstandig basishande- 
  lingen uitvoeren;

 1.24 kunnen met concrete voorbeelden uit hun omgeving illustreren hoe mensen op positieve,  
  maar ook op negatieve wijze omgaan met het milieu;
 
 1.26* tonen respect en zorg voor de natuur vanuit het besef dat de mens voor zijn levensbehoef- 
  ten afhankelijk is van het natuurlijk leefmilieu.



Fietsen op een kabel op vijf meter hoogte? Zelf een vliegtuig 
veilig aan de grond zetten? Een dutje doen op een spijkerbed? 
Wandelen op de maan? Je beleeft het allemaal in Technopolis®, 
het Vlaamse doe-centrum voor wetenschap en technologie.

Aankomen moét
Hier voel je, probeer je en ervaar je alles helemaal 
zélf. Want wat je zélf doet, begrijp je beter! 
Zo leer je op een toffe, spannende manier iets 
bij over wetenschap en technologie. Je zal 
al snel merken dat wetenschap allesbehalve 
saai is. En dat wordt het ook nooit, want het 
aanbod van Technopolis® verandert voortdurend, 
waardoor je bezoek telkens anders verloopt.

Wetenschappe-leuk
Technopolis® is niet alleen leerrijk, het is ook 
leuk en spannend. Je wordt er verrast met 
toffe shows en demo’s, waarin de edutainers 
van Technopolis® je de wondere wereld van de 
wetenschap doen ontdekken. Laat ze bijvoorbeeld 
je haren rechtop zetten. Neen, niet met gel of 
haarlak, maar met … statische elektriciteit!

Nieuwsgierig?  
Dat zijn we allemaal!
Technopolis® is er voor jonge ontdekkers 
én oudere onderzoekers. Iedereen maakt er 
kennis met de technologie en wetenschap die 
achter dagdagelijkse zaken schuilgaan.

Leren is nooit saai
Basis- en secundaire scholen ruilen hun 
schoolbanken in voor een educatieve dag vol 
wetenschap én plezier in Technopolis®. Leerlingen 
gebruiken hun zoekboekje als houvast, of volgen 
tijdens de e-rally een interactieve themaroute. 
Ze worden – figuurlijk – van hun sokken 
geblazen in het Lab met chemische proefjes 
en in het Atelier vol technologische snufjes. 
En natuurlijk is er ook een tot de verbeelding 
sprekende wetenschapsshow. Achteraf zetten 
leerkrachten de pret gewoon verder met het 
gratis educatief lesmateriaal van Technopolis®, 
te downloaden via www.technopolis.be. 
Of je haalt met de spectaculaire scholenshow 
een lading wetenschappelijke fun en 
technische kennis gewoon naar jouw klas!
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