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InleIdIng

De plooiing van een bergketen, de vorming van een calde-
ra, een breuklijn als gevolg van een aardbeving, erosie door 
wind en water,….. zoveel indrukwekkende verschijnselen 
op onze aarde! Maar hoe kunnen leerlingen deze complexe 
processen waarnemen? 

Vaak zijn ze door hun ligging, schaalgrootte of risico niet 
waar te nemen. In de klas worden dan beelden of anima-
ties getoond om de processen voor te stellen. Maar het is 
zo veel leuker om zelf alles live na te bootsen. Waarom dus 
niet eens een experiment gebruiken om enkele geologische 
en geomorfologische verschijnselen te illustreren? In dit 
artikel worden enkele mogelijke proeven toegelicht. Naast 
het nodige materiaal en de werkwijze, is ook de link met de 
processen in de natuur beschreven. Het is namelijk belang-
rijk dat de leerlingen weten wat de relatie is tussen de proef 
en de werkelijkheid (Van den Berg, G., 2009).

IsostatIe	
Benodigdheden

• Doorzichtige bak met water
• Enkele houten blokjes

Werkwijze

Leg eerst één houten blokje in het water. Duid op de bak de 
boven- en onderkant van het blokje aan en kijk welk deel 
ervan onder water komt te liggen. Leg er vervolgens nog 
een blokje op en kijk wat er veranderd is.

Figuur 1 Isostatische aanpassingen

Geografische	kadering

Met deze proef worden de isostatische aanpassingen voor-
gesteld. Het blokje stelt de lithosfeer voor, het water de 
plastische asthenosfeer. Aangezien het hout een lagere 
dichtheid heeft dan het water, blijft het blokje drijven. Dit 
is te vergelijken met de lithosfeer die op de asthenosfeer 
drijft.

Wanneer het tweede blokje op het eerste wordt gelegd, gaat 
het eerste blokje dieper in het water zakken. Het tweede 
blokje stelt extra gewicht voor waardoor de lithosfeer die-
per in de asthenosfeer gaat wegzinken tot er een nieuwe 
evenwichtstoestand wordt bereikt. De bovenkant van beide 
blokjes ligt nu hoger ten opzichte van het wateroppervlak. 
Dit toont perfect aan dat hoe dieper de lithosfeer inzakt, 
hoe hoger de rest uitsteekt. Een gebergte heeft als het ware 
een wortel die heel diep in de lithosfeer steekt. 

Wanneer het extra gewicht weggehaald wordt, rijst de li-
thosfeer langzaam weer omhoog. Deze isostatische aanpas-
sing doet zich momenteel nog steeds voor in Scandinavië, 
na het afsmelten van de ijskap die tot 10.000 jaar geleden 
dit gebied bedekte.

plooIIngen

Benodigdheden

• Enkele gekleurde lagen (dik tekenpapier, vilt of schuim-
papier) 

• Doorzichtige bak

Figuur 2 Proefopstelling
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Werkwijze

Leg de gekleurde lagen in een doorzichtige bak. Duw langs 
één van de zijkanten met een latje in horizontale richting. 
Hierdoor worden de lagen geplooid.

Figuur 3 Geplooide lagen

Geografi	sche	kadering

De gekleurde stroken stellen de verschillende aardlagen 
voor. Door de zijdelingse duwkracht worden de oorspron-
kelijk horizontale lagen geplooid. Er ontstaat een anticline. 

breuken

Benodigdheden

• 1 blok op elkaar geplakte gekleurde lagen (dik tekenpa-
pier, vilt of schuimpapier, schuin in 2 gesneden). 

Figuur 4 Proefopstelling

Werkwijze

Schuif met de twee aparte blokjes horizontaal en verticaal 
langs elkaar. 

Geografi	sche	kadering

Wanneer de aardkorst onder grote spanning komt te staan, 
kan ze breken. De 2 delen stellen gesteentemassa’s voor, 
die langs een breukvlak ten opzichte van elkaar verschui-

ven. Met dit materiaal kunnen enkelvoudige breuken zoals 
opschuivingen, afschuivingen en horizontaalverschuivin-
gen voorgesteld worden. Door middel van een extra deel 
kunnen ook complexere samengestelde breuksystemen zo-
als een slenk of een horst nagebootst worden.

Figuur 5 Afschuiving (links), horst (rechts) en slenk (onder) 

transforme	breukzones

Benodigdheden

• 2 halve dekseldozen 
• Fijn wit zand gemengd met 10% gips
• Gekleurd zand

Werkwijze

Schuif de 2 halve dekseldozen over elkaar heen en vul ze 
met 2 cm wit zand. Wrijf de bovenkant glad zodat deze ef-
fen is. Strooi het gekleurde zand dwars op de breuklijn. 
Duw één dekseldoos weg van de andere. 

Figuur 6 Proefopstelling (links), duw in de richting van de pijl, eindre-

sultaat (rechts)

Geografi	sche	kadering

Met dit experiment worden langs elkaar schuivende platen 
gesimuleerd. Na het duwen is duidelijk waarneembaar dat 
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enkel een deel van de gekleurde lijnen opgeschoven is. Bij 
transforme plaatbewegingen is er geen smelting of verdun-
ning van de lithosfeer, dus ook geen vulkanische activiteit. 
Omdat de platen schoksgewijs langs elkaar schuren, zijn er 
langs transforme plaatranden wel vaak intense aardbevingen.

platentektonIek

Benodigdheden

• Oreo-koekjes of Prince-koeken

Werkwijze

Verwijder, door een draaibeweging uit te voeren, het boven-
ste koekje. Breek het bovenste koekje nu in 2 gelijke delen. 
Leg beide delen op de crèmevulling en duw ze eerst uit 
elkaar, daarna naar elkaar en uiteindelijk langs elkaar. Kijk 
goed wat er met de witte crèmevulling gebeurt.

Figuur 7 Oreo-koekjes en tektoniek

(beeld: http://www.earthscope.oro/assets/uploads/mosc/oreo_cookie_tecto-

nics_lilie.pdf).

Geografische	kadering

Bij deze eenvoudige proef worden Oreo-koekjes gebruikt om 
de plaatbewegingen voor te stellen. Het bovenste koekje stelt 
de vaste lithosfeer voor, de witte crèmevulling de plastische 
asthenosfeer en het koekje onder de crèmevulling de vaste 
ondermantel. De verschillende bewegingen stellen diverge-

rende, convergerende en transforme plaatranden voor. De 
2 helften die uit elkaar geschoven worden, tonen aan wat er 
gebeurt bij divergerende platen. De witte crèmevulling komt 
namelijk tevoorschijn en kan vergeleken worden met het 
ontstaan van nieuwe aardkorst. Wanneer de 2 helften naar 
elkaar bewegen wordt de witte crèmevulling bijeen geduwd 
en ontstaat door deze plooiing een gebergte. Dit komt over-
een met een convergerende beweging. Bij het langs elkaar 
schuiven wordt door het voelen en horen duidelijk dat pla-
ten ten opzichte van elkaar niet soepel bewegen. Wanneer 
de platen langs elkaar bewegen ontstaat er erg veel wrijving, 
waardoor er heel wat aardbevingen plaatsvinden. 

vulkaanuItbarstIng	door	gasdruk

Benodigdheden

• Piepschuim
• Flexibele plastieken slang met een diameter van 8mm 
• Aluminium of koperen buisstuk van 10 cm lengte en een 

diameter van 8 mm
• Fijn zand
• Ballon

Werkwijze

Steek het buisstuk door het piepschuim. Zorg er voor dat 
de bovenkant ervan gelijk valt met het piepschuim en het 
er langs de onderkant nog enkele centimeters uitsteekt. 
Maak de plastieken slang onderaan dit buisstuk vast en leg 
het piepschuim over 2 tafels met een opening ertussen, 
waarbij de slang aan de tafelkant uitsteekt.

Figuur 8 Strombolivulkaan: proefopstelling en uitbarsting

Steek een papieren stop aan de bovenkant van het buisstuk 
zodat er geen zand in de buis komt. Bedek het piepschuim 
met zand in de vorm van een kegel. Blaas in de plastieken 
buis waardoor je de gasdruk in de magmakamer nabootst.
Observeer de zanddeeltjes die verplaatst worden.
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Geografische	kadering

Een vulkaan barst uit wanneer de druk op het magma te 
groot wordt. De druk wordt hier nagebootst door het opbla-
zen van de ballon.

Iedere vulkaan barst op een andere manier uit: naast explo-
sieve uitbarstingen zijn er ook uitbarstingen waar de lava 
rustig uit de krater van de vulkaan stroomt. Hoe een vul-
kaanuitbarsting verloopt, hangt met name af van de samen-
stelling van het magma. Wanneer het magma vloeibaar is 
en weinig opgeloste gassen bevat, verloopt de eruptie ge-
woonlijk erg rustig. Maar wanneer het magma veel min-
der vloeibaar is en veel opgeloste gassen bevat, dan gaat de 
vulkaanuitbarsting vaak gepaard met explosies. Deze proef 
stelt een uitbarsting van het Strombolitype voor waarbij het 
vulkanisch gesteente en as een parabolische weg volgen.

Hoe groter de gasdruk in de ballon zal zijn, hoe hoger het 
zand zal opstijgen en hoe verder weg het zal afgezet worden.

caldera

Benodigdheden

• Kartonnen doos
• Ballon
• Plastieken buis
• Bloem/zand
• Een mengsel van 70% zand en 30% bloem/gips 

Werkwijze

Leg een ballon, die met een plastieken buis verbonden is, 
in een doos. Het slangetje kan het beste vastgemaakt wor-
den aan de doos door middel van tape. Laat de buis nog uit 
de doos steken. Blaas vervolgens de ballon lichtjes op door 
middel van het slangetje en sluit het uiteinde af. Bedek de 
ballon met het zand-gipsmengsel en maak het zandopper-
vlak vlak of in kegelvorm. Laat de ballon langzaam leeglo-
pen en kijk welke vorm het mengsel aanneemt.

Figuur 9 Calderavulkaan: proefopstelling en uitbarsting

Geografische	kadering

Deze proef toont heel eenvoudig aan hoe een caldera ont-
staat. Het leeglopen van de ballon stelt het leegstromen van 
de magmakamer voor bij een vulkaanuitbarsting. Wanneer 

de ballon leegloopt, zakt het zand in. De vorm die ontstaat 
is te vergelijken met de vorm van een caldera. 

De kratergrootte hangt niet alleen af van de oorspronkelij-
ke ballongrootte maar ook van de samenhang van het zand-
gipsmengsel en de diepte van de ballon onder het mengsel.

sedImentatIeproef

Benodigdheden

• Een transparante pot of fles
• Enkele grondsoorten met verschillende korrelgrootte.

Werkwijze

Vul de fles voor een deel met de verschillende grondsoor-
ten. De rest vul je aan met water. Schud de fles goed en zet 
de fles dan op een tafel. Wacht en observeer de fles regel-
matig. Er kan ook met meerdere flessen gewerkt worden, 
waarbij in elke fles een andere grondsoort wordt gebruikt.

Figuur 10 Proefopstelling (links), eindresultaat (rechts)

Geografische	kadering

Deze zeer eenvoudige proef toont aan dat in stilstaand wa-
ter verschillende grondsoorten gelaagd sedimenteren vol-
gens korrelgrootte. Het grofste materiaal, zoals zand, zakt 
vrij snel naar de bodem, het fijnere materiaal, zoals leem, 
iets langzamer. Het water bovenaan wordt steeds helderder 
en onderaan zie je een duidelijke gelaagdheid.

bodemvruchtbaarheId

Benodigdheden

• Tuinkerszaadjes
• Teelaarde
• Zout
• Zand
• Katoenen watjes
• Meststof
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Werkwijze

Het tuinkerszaad wordt geplant in verschillende potjes waar 
steeds een andere bodem wordt gebruikt (verdichte bodem, 
zandbodem, watten, humusrijke bodem, bodem gemengd 
met zout en meststof). Na enkele dagen beginnen de tuin-
kerszaadjes te groeien. Observeer na 3 en 6 dagen de mate 
waarin het tuinkerszaad in elke potje gegroeid is.

Figuur 11 Proefopstelling met bovenaan de gebruikte bodems, in het 

midden de situatie na 3 dagen en onderaan de situatie na 6 dagen.

Geografische	kadering

Na enkele dagen is het duidelijk dat tuinkers het beste groeit 
in humusrijke aarde. In de potjes met zand, pure meststof 
en bodemmateriaal waar zout aan toegevoegd werd, komt 
de tuinkers amper uit. Hier kan de link gelegd worden met 
de realiteit. Zo zijn zandgronden arme bodems, waarop en-
kel niet-veeleisende gewassen het beste groeien. Het zout-
gehalte heeft eveneens een invloed op de mogelijke planten-
groei. Zo groeien in de Waddengebieden op slikken enkel 
zoutminnende planten en kunnen op de schorren alle plan-
ten voorkomen. Daarnaast is er ook het fenomeen van de 
verzilting, waardoor vegetatiegroei verhinderd wordt. 

bodem	bevat	lucht

Benodigdheden

• 2 maatbekers
• Zand
• Water

Werkwijze

Vul één maatbeker voor een deel met zand. Lees de hoeveel-
heid af op de maatbeker. Neem nu exact evenveel water in 
de andere maatbeker en giet dit rustig in de maatbeker met 
het zand. Lees opnieuw de hoeveelheid af. Wat valt er op?

Je kan dit experiment herhalen met andere korrelgroottes.

Geografische	kadering

Het niveau van het zand en water samen is lager dan je zou 
verwachten, omdat een deel van het water de plaats van de 
lucht tussen de zanddeeltjes inneemt. De bodem bestaat 
nl. naast vaste en vloeibare bestanddelen ook uit gasvor-
mige bestanddelen.

bodemerosIe	
Benodigdheden

• Plastieken flessen
• Teelaarde
• Opvangbekertje
• Tuinkers of een andere begroeiing
• Los organisch materiaal (bv. bladeren en takken)

Figuur 12 Proefopstelling (bron: http://evergrowingfarm.com/2013/03/

reuniting-kids-w-nature-erosion-2.html)

Werkwijze

Snij elke fles over de lengte in 2 (de dop van de fles wordt 
niet doorgesneden) en vul ze met aarde. Eén fles voorzie je 
van ‘vaste vegetatie’ (bv. tuinkers), een andere met los ma-
teriaal en de aarde in de derde fles wordt niet bedekt. Aan 
elke fles wordt een opvangbekertje gehangen. Giet water in 
de drie flessen en observeer wat er gebeurt. 
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Geografische	kadering

Het wordt meteen duidelijk dat het water in het opvang-
bekertje van de fles met vegetatie veel zuiverder is dan 
het water dat van de fles afkomstig is zonder ‘bodembe-
dekking. Vegetatie beschermt de bodem tegen erosie. De 
wortels zorgen voor stabiliteit in de bodem. Het wegnemen 
van deze vegetatie zorgt voor erosie en kan verantwoorde-
lijk zijn voor lokale water- en modderoverlast.

WInderosIe

Benodigdheden

• Een rietje
• IJsblokjesvorm
• (houten) blok
• Mengsel van fijn en grof zand

Werkwijze

Leg het zand op een ‘blokje’ zodat het iets hoger komt te 
liggen dan de ijsblokjesvorm. Blaas zachtjes door het rietje 
tegen het zand in de richting van het bakje. Bekijk aan-
dachtig het afgezette materiaal in de verschillende bakjes.

Figuur 13 Proefopstelling

Geografische	kadering

Het zand wordt in de verschillende bakjes geblazen. De 
afstand die een korrel aflegt, hangt af van zijn gewicht. 
Zwaardere korrels vallen in de eerste vakjes van het ijsbak-
je, lichtere korrels kunnen de laatste vakjes bereiken. Deze 
proef toont de winderosie en de selectieve afzetting aan.

kusterosIe

Benodigdheden

• Vochtig zand (bij voorkeur geen volledig wit zand)
• Doorzichtige bak
• Water
• Plastieken plaatje

Werkwijze

Maak met het zand een helling over de helft van de bak en 
vul het andere deel met water. Ze stellen de kustlijn en de 
zee voor. Maak met een plastic plaatje golven die tegen de 
kustlijn aanbotsen.

Figuur 14 Proefopstelling 

Geografische	kadering

Het experiment toont het afbreken, transporteren en afzet-
ten van gesteenten, aan de kust aan. 

Doordat de golven inslaan op de helling zal de helling af-
breken en verlagen. Het sediment (het afgebroken gesteen-
te, in dit geval zand) zal afgezet worden op de bodem van 
de zee. Grotere sedimenten zullen minder ver in de zee 
getransporteerd worden dan kleinere sedimenten, omwille 
van de zwaartekracht. 

Kusterosie heeft een grote invloed op de mens: we bouwen 
aan de kust huizen, de bevolkingsdichtheid is er groter, er 
komen veel economische activiteiten voor, enzovoort. De 
impact van de golven, in combinatie met de zeespiegelstij-
ging, bedreigt onze kustlijn. 

fysIsche	verWerIng	door	afWIsselIng		
van	vorst	en	dooI

Benodigdheden

• Boetseerklei
• Water
• Plasticfolie 
• Diepvriezer

Werkwijze

Bevochtig wat boetseerklei en maak er 2 ballen van. Wikkel 
elke bal in plasticfolie en leg er eentje in de diepvriezer. Na 
24 uur haal je de plasticfolie weg en vergelijk je beide bal-
len. Bevochtig ze en vries de ene opnieuw in als de barsten 
nog niet duidelijk zijn.
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Figuur 15 De onbevroren bal blijft ongeschonden (links), de bal uit de 

diepvriezer ziet er gebroken uit (rechts) 

Geografische	kadering

Water kan in de spleten en poriën van het gesteente bin-
nendringen. Bevriezend water zet uit en verbreedt de sple-
ten. Bij dooi sijpelt het water dieper in de breder geworden 
spleten en bevriest dan opnieuw bij afkoeling, waardoor de 
spleten alsmaar groter worden totdat het gesteente uitein-
delijk verbrokkelt. Ook in de poriën vormt zich bij vorst ijs 
dat in volume hoe langer hoe groter wordt totdat de poriën 
er helemaal mee opgevuld zijn. Daardoor wordt de span-
ning in het gesteente zo groot dat het de druk niet meer 
kan weerstaan en stuk springt. Op die manier verbrokkelt 
het gesteente aan de oppervlakte. Deze vorstwerking doet 
zich voornamelijk voor wanneer de temperatuur maanden-
lang boven en onder het vriespunt schommelt. In België 
ontstaan zo bij vorst en sneeuw, wanneer strooizout ge-
bruikt wordt, putten en scheuren in het wegdek.

Strooizout vreet namelijk aan de wegverharding. Het ver-
groot de scheurtjes en barsten, waardoor het dooiwater bin-
nensijpelt. Een volgende opstoot van vorst doet dat water 
bevriezen en uitzetten. Gevolg: de barsten breiden zich uit 
en er komen brokstukken los. Het voorbijrazende verkeer 
doet de rest.

aan	de	slag

De meeste proeven zijn eenvoudig uit te voeren, voor an-
dere is er meer tijd nodig. Indien die tijd ontbreekt, kan het 
resultaat ook aan de hand van een filmpje of foto getoond 
worden. 

Naast deze bovenstaande experimenten is er nog een ruim 
aanbod aan andere proeven, die terug te vinden zijn in heel 
wat boeken of websites. In de onderstaande suggestielijst 
kan je terecht voor meer inspiratie. Aarzel niet om tijdens 
een les eens een proef te tonen. De leerlingen zullen dit 
niet snel vergeten!
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