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WAAr te geBruiken

Deze experimenten komen aan bod bij verschillende on-
derwerpen in de 3e graad. De hoofdstukken weer & klimaat, 
kosmografie, fysische geografie en cartografie kunnen op 
deze manier concreet vorm krijgen.

Het is eveneens mogelijk om de experimenten te gebrui-
ken voor de onderzoekscompetenties.

de les

Wat we hier tonen is de verzameling van de experimenten. Dit document vindt u op de VLA-website.

INLEIDING

In deze bundel wordt een overzicht gegeven van verschillende experimenten die gebruikt kunnen worden tijdens de lessen 
aardrijkskunde van de derde graad, secundair onderwijs. Enerzijds gaat het om experimenten die uitgevoerd kunnen wor-
den door de leraar, waarbij de leerlingen toekijken. Anderzijds zijn er ook enkele experimenten die door de leerlingen zelf 
kunnen uitgevoerd worden (individueel of in groep). De experimenten zijn onderverdeeld in verschillende thema’s volgens 
het leerplan van de derde graad.

Het gebruik van experimenten is didactisch heel verantwoord. Het is niet alleen heel boeiend voor de leerlingen, maar het 
is ook een leuke afwisseling voor de leraar. Leerlingen onthouden dergelijke experimenten vaak langer dan een gewone les, 
en zullen de leerstof hieromtrent ook sneller en beter kunnen begrijpen en toepassen.

Het voorbereiden van sommige experimenten vergt heel wat tijd en het gebruiken van de experimenten op een didactisch 
verantwoorde manier vergt heel wat ervaring. Wanneer deze experimenten dus geïntegreerd willen worden in de lessen, is 
er een goede voorbereiding nodig.

Sommige experimenten kunnen de leerlingen zelf in elkaar steken (knutselen). Dit wordt bij voorkeur gedaan in een rich-
ting TSO of KSO.
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OVERZICHT: kosmografie 1 Kleurenspectrum van licht
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  5 Straling en absorptive
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  7 Het broeikaseffect
  8 Luchtdruk als functie van de hoogte
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  10 Temperatuurinversie in de troposfeer
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  12 Convectiestromingen
 Opbouw en afbraak van het fysische landschap
  13 P- en S-golven bij aardbevingen
  14 Hardheid van mineralen
  15 Vorming van kristallen
  16 Werking van een gletsjer
  17 Beweging van een gletsjer over een obstakel
  18 Aardverschuiving
 Cartografie 19 Kaartprojecties

1 kleurenspectrum VAn licHt

•	 Benodigdheden:
Wit papier
Karton met een gleuf van 1 cm
Recht bekerglas met water
Rechtstreeks zonlicht

•	 Werkwijze
Vul het bekerglas met water, en plak het karton met 
de gleuf tegen het glas. Leg het wit papier in het 
zonlicht en zet het glas erop. Kantel indien nodig 
het glas een beetje zodat je een mooi resultaat ver-
krijgt. Experimenteer eventueel met een dunnere 
gleuf om een ander patroon te verkrijgen.

•	 Omschrijving
Het water in het bekerglas heeft hier de functie van 
prisma, waardoor het zonlicht gebroken wordt in 
de verschillende kleuren van het kleurenspectrum 
(rood, oranje, geel, groen, blauw, indigo, violet). Alle golven van de verschillende kleuren worden gebroken, waarbij 
de golven met de grootste golflengte (rood) het meest afbuigen en de golven met de kleinste golflengte (violet) het 
minst afbuigen. Hierdoor ontstaat er een brede lijn met alle kleuren die in het zichtbaar licht voorkomen. Er wordt 
aangetoond dat het waarneembare deel van het elektromagnetisch spectrum (zichtbaar licht) uit verschillende kleu-
ren bestaat. Dit experiment kan gebruikt worden om het thema teledetectie te verduidelijken. Ook bij de bespreking 
van roodverschuiving kan verwezen worden naar dit experiment, omdat de leerlingen zo beter snappen hoe het licht 
naar de rode kleur kan verschuiven.

Figuur 1: Links is de opstelling in z’n geheel te zien en rechts het resultaat 
nadat het glas een beetje gekanteld werd.
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2 plAnetArium

•	 Benodigdheden
Geel papier
Papier met aarde en maan
Karton
Twee splitpennen
Paperclip
Twee spatels
Boor, schaar, lijm

•	 Werkwijze

Knip de aarde en de maan uit het papier, zie figuur 
2. Teken met een CD een zon op een vel geel pa-
pier en knip deze uit. Kleef de aarde, maan en zon 
op karton en knip deze opnieuw uit. Prik gaatje in 
het midden van de drie kartonnen. Neem twee spa-
tels en boor gaatjes in de uiteinden. Knip één spatel 
doormidden. Kleef de maan vast op de halve spa-
tel. De maan staat altijd met dezelfde kant naar de 
aarde, daarom mag deze gelijmd worden.

Hang de maan met een splitpen aan de aarde. Hang 
de aarde met de twee splitpennen vast aan de spatel 
en bevestig deze aan de zon. Bevestig een paperclip 
aan de aarde, zo kan je deze gemakkelijker laten 
draaien. Met behulp van pijlen kan de draairichting 
aangeduid worden (aarde om de zon, maan om de 
aarde en draaiing van de aarde om haar eigen as).

•	 Omschrijving

Met behulp van dit planetarium kunnen verschillende zaken uit het onderdeel kosmografie gevisualiseerd worden: 
rotatie van de aarde rond de zon (verloop van een jaar), rotatie van de aarde rond haar eigen as (verloop van dag en 
nacht), rotatie van de maan rond de aarde, maansverduistering, zonsverduistering.

Het is handig wanneer bij dit hoofdstuk vaak teruggegrepen wordt naar dit planetarium, zo worden de verschillende 
onderdelen duidelijk voor de leerlingen en begrijpen ze sneller het geheel. Er kan gekozen worden dat de leerlingen 
allen zelf een dergelijk model maken. Dit kan dan gebruikt worden tijdens de les of na de les om de leerstof in te 
oefenen of te studeren.

Er moet gewezen worden op het feit dat de gebruik-
te schaal hier fout is. De maan mag eigenlijk maar 
half zo groot zijn en de zon moet eigenlijk 5,5m 
groot zijn. Ook de afstanden zijn fout: de afstand 
van de maan tot de aarde moet 1,5m zijn en de af-
stand van de aarde tot de zon moet 600m zijn.

Figuur 2: Uit te knippen maan en aarde.

Figuur 3: Het zelfgemaakte planetarium.
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3 precessie VAn de AArde

•	 Benodigdheden
Tol of gyroscoop

•	 Werkwijze
Laat de tol draaien. Indien er ge-
bruik kan gemaakt worden van een 
gyroscoop, dan kan deze vastgezet 
worden op één punt en kan de pre-
cessie beter getoond worden.

•	 Omschrijving
De draaiende tol stelt de aarde voor 
die rond haar eigen as draait (rota-
tie). Wanneer een tol of gyroscoop echter draait, ontstaat er ook een secundaire beweging (de precessie). De aarde 
draait ook rond haar eigen as, en hierbij vindt er ook precessie plaats. In één dag draait de aarde één keer rond haar 
as (rotatie). De precessie van de aarde gebeurt veel trager, namelijk slechts één toer in 25 800 jaar.

4 Zuurstof in de lucHt

•	 Benodigdheden
Ondiepe schaal met water (3/4 
gevuld)
Groot bekerglas
Eierdopje
Kaars
Lucifers

•	 Werkwijze
Zet de kaars vast in het eierdopje, 
met behulp van wat was. Vul de 
ondiepe schaal met water en zet de 
kaars erin. Laat de kaars een paar 
minuten branden en zet nu het be-
kerglas omgekeerd over de kaars. 
Doe dit schuin zodat de lucht kan 
ontsnappen, anders duwt de lucht 
het waterpeil naar beneden. No-
teer het waterpeil. Terwijl de kaars 
verder brandt, stijgt het waterpeil 
in het bekerglas.

•	 Omschrijving
De kaars brandt en verbruikt hierbij zuurstof uit de lucht. Doordat het bekerglas afgesloten is van de omgevende 
lucht, kan de zuurstof in het bekerglas niet aangevuld worden. Het water in de schaal neemt de plaats in van de 
zuurstof, waardoor het waterpeil stijgt. Wanneer de vlam uitgedoofd is, is alle zuurstof in het bekerglas opgebruikt. 
Het waterpeil in het bekerglas zal nu ongeveer 1/5de gestegen zijn, wat betekent dat er zich ongeveer 20% zuurstof 
in de lucht bevindt.

Dit experiment kan uitgevoerd worden bij het begin van het thema over de atmosfeer van de aarde. Zo kunnen de 
leerlingen met eigen ogen waarnemen dat het zuurstofgehalte in de aardse atmosfeer ongeveer 20% bedraagt (in 
werkelijkheid: 21%).

Figuur 4:  Hier is enerzijds een draaiende tol en anderzijds een draaiende gyroscoop te zien.  
Rechts wordt de precessie van een tol schematisch weergegeven.

Figuur 4:  Links een foto van wanneer de bokaal net over de kaars geplaatst werd. Rechts het eindre-
sultaat, het water is duidelijk met ongeveer één vijfde gestegen.
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5 strAling en ABsorptie

•	 Benodigdheden
Drie confituurpotjes met deksel (zorg ervoor dat er in het middel van het deksel een gaatje geboord is)
Thermometer
Aluminiumfolie
Zwarte verf en borstel
Chronometer
Water
Boetseerklei

•	 Werkwijze

Vul de drie potjes met evenveel water van dezelfde temperatuur. Schilder één potje zwart en wikkel een ander potje in 
aluminiumfolie. Zet de potjes daarna in de volle zon en meet om de drie minuten de temperatuur in ieder potje. Dek 
steeds het gat af met boetseerklei. Noteer de resultaten in een tabel en kijk in welk potje het water het snelst opwarmt.

•	 Omschrijving

Het water in het zwartgeverfde potje zal het snelst opwarmen. Dit komt omdat een zwart oppervlak de warmte het 
best absorbeert. De aluminiumfolie weerkaatst het zonlicht, waardoor het water in dat potje het minst snel opwarmt. 
Een zwart oppervlak absorbeert niet alleen snelst de warmte, het geeft ook snelst z’n warmte terug af. Zorg er daarom 
voor dat de potjes langs de schaduwzijde zo weinig mogelijk warmte verliezen. Dit kan bijvoorbeeld gedaan worden 
door aan de schaduwzijde van elk potje een stuk karton te kleven. Dit experiment kan uitgevoerd worden bij aanvang 
van het onderdeel van de stralingsbalans. Zo kan verklaard worden dat een landoppervlak sneller zal opwarmer dan 
een zee-oppervlak, of dat een donker oppervlak sneller opwarmt (en sneller afkoelt) dan een licht oppervlak. Hierbij 
kan de term albedo gebruikt worden.

6 Verstrooiing VAn licHt

•	 Benodigdheden
Bokaal
Water
Melk
Zaklamp

•	 Werkwijze

Vul de fles met water en schijn met de zaklamp langs de zijkant. Voeg een theelepel melk toe aan het water, meng 
goed en blijf schijnen met de zaklamp. Voeg zoveel melk toe aan het water totdat het licht van de zaklamp blauw 
wordt. Blijf water toevoegen totdat het licht oranjerood wordt.

Figuur 6: De drie potjes met het water erin.
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•	 Omschrijving

Door de melkdeeltjes in het water wordt het licht ver-
strooid. In eerste instantie wordt vooral het blauwe licht 
verstrooid, waardoor het licht een blauwe schijn krijgt. 
Wanneer er nog meer melk toegevoegd wordt, verstrooit 
het blauwe licht volledig waardoor het niet meer door de 
vloeistof heen komt. Daardoor krijgt het licht een rode 
schijn.

Dit kan gebruikt worden om het fenomeen van de blau-
we lucht en de rode ochtend- en avondzon te verklaren. 
De lucht die wij waarnemen is blauw, omdat blauw 
licht het eerst verstrooid wordt door de deeltjes in de 
atmosfeer (stof en waterdeeltjes in de lucht zijn verge-
lijkbaar met waterdeeltjes in het water). ’s Ochtends en 
‘s avonds staat de zon zo laag aan de horizon zodat er 
veel meer deeltjes van de atmosfeer tussen de zon en de 
waarnemer (wij) liggen. Hierdoor wordt het licht nog 
meer verstrooid, waardoor het blauwe licht volledig ver-
dwijnt. Het resultaat is een rode kleur.

7 Het BroeikAseffect

•	 Benodigdheden
Twee flessen
Aarde
Twee thermometers
Water
Plakband
Touw

•	 Werkwijze

Vul de twee flessen met wat aarde en voeg water toe 
totdat de aarde wat vochtig is. Bevestig de thermome-
ters zo aan de fles dat de punt van de thermometer net 
boven de aarde hangt. Doe één van de flessen dicht met 
een dop en laat de andere open. Meet om de minuut de 
temperatuur in de fles, gedurende ongeveer 20 minu-
ten.

•	 Omschrijving

De twee flessen stellen twee planeten voor, één met on-
voldoende zwaartekracht om een atmosfeer vast te hou-
den (fles zonder dop) en één met voldoende zwaarte-
kracht om een atmosfeer vast te houden (fles met dop). 
In de fles met dop zal de temperatuur sneller stijgen, omdat de opgewarmde deeltjes in de lucht in de fles blijven. 
In de fles zonder dop kunnen de opgewarmde deeltjes in de lucht uit de fles verdwijnen en kan er koudere lucht in 
de fles komen.

De aarde heeft voldoende zwaartekracht om een atmosfeer vast te kunnen houden. Daardoor blijft de lucht bij de 
aarde, en kan er een broeikaseffect optreden. Verschillende deeltjes in de lucht (voornamelijk CO2) wordt opgewarmd 
door het zonlicht dat erop botst.

Figuur 7:  Door de verstrooiing van het licht wordt een oranje kleur waar-
neembaar.

Figuur 8:  Links de fles met open hals (geen atmosfeer) en rechts de fles 
met gesloten dop (wel een atmosfeer).
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8 lucHtdruk Als functie VAn de Hoogte

•	 Benodigdheden
Plastieken fles
Water

•	 Werkwijze

Maak drie gaatjes in de fles op drie verschillende hoog-
tes. Doe water in de fles (zorg dat het water opgevan-
gen wordt).

•	 Omschrijving

Het water spuit uit de drie gaatjes. Het water in het 
onderste gaatje spuit verder dan in het bovenste gaat-
je, door de hogere druk. Dit experiment toont dat hoe 
meer water er boven een bepaald punt gelegen is, hoe 
groter de (hydrostatische) druk is. Hiermee kan de 
vergelijking gemaakt worden met de luchtdruk in de 
atmosfeer. Hoe meer lucht er boven een bepaald punt 
gelegen is, hoe groter de luchtdruk zal zijn. Wanneer 
men dus hoger komt in de atmosfeer, zal de druk afne-
men omdat er minder lucht boven het ‘meetpunt’ is.

9 WolkenVorming

•	 Benodigdheden
Plasticfles (geen PET) met dop
Lauw water
Lucifer

•	 Werkwijze

Vul de fles voor een derde met lauw water. Steek een 
lucifer aan en doe hem in de fles. Doe de fles snel 
dicht en laat de lucifer uitdoven.

•	 Omschrijving

Wanneer je nu zachtjes de fles induwt en daarna snel 
loslaat, zal er in de fles een ‘wolk’ ontstaan. De reden 
hiervoor is dat wanneer de fles losgelaten wordt, dus 
druk in de fles plots zal dalen. Rekening houdend met 
de ideale gaswet zal deze plotse daling van de lucht-
druk voor een daling in de temperatuur zorgen. Door 
deze daling van de temperatuur zullen de waterdeel-
tjes in de lucht (waterdamp) condenseren en zo een 
wolk (waterdruppels) vormen. Dit gebeurt ook in de 
atmosfeer wanneer vochtige, warme lucht stijgt en vervolgens afkoelt tot beneden de dauwpuntstemperatuur. De 
reden waarom de brandende lucifer in de fles gedaan wordt is dat er hierdoor kleine asdeeltjes in de lucht terecht ko-
men. Deze kleine deeltjes dienen vervolgens als CCN (Cloud Condensation Nuclei), zoals er ook in de atmosfeer zijn.

Figuur 9:  Er is een duidelijk verschil in druk in functie van de hoogte 
waar te nemen.

Figuur 10  Links de fles voordat de wolk gevormd werd, rechts nadat de 
wolk gevormd werd.
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10 temperAtuurinVersie in de troposfeer

•	 Benodigdheden
Vier dezelfde bokalen of glazen flessen
Water
Kleurstoffen (bij voorkeur rood en blauw)
Waterkoker
IJsblokjes
Kartonnetje

•	 Werkwijze

Laat een hoeveelheid water koken (genoeg om twee bokalen/flessen te vullen) en laat een andere hoeveelheid water 
afkoelen met behulp van de ijsblokjes. Kleur het koude water blauw en het warme water rood. Vul twee bokalen met 
het warme water en twee bokalen met het koude water. Leg het kartonnetje op een bokaal/fles met warm water en zet 
deze voorzichtig omgekeerd op een bokaal/fles met koud water. Trek het kartonnetje van tussen de beide bokalen/
flessen. Doe hetzelfde maar nu met een bokaal/fles koud water bovenop een bokaal/fles warm water.

•	 Omschrijving

Door het verschil in temperatuur is ook de dichtheid van het water verschillend: koud water is denser dan warm wa-
ter. Hierdoor zal er in het eerste geval niks gebeuren. Koud water is namelijk denser dan warm water, waardoor het 
koude water in de bokaal/fles beneden blijft. In het tweede geval echter zal het water uit de twee bokalen zich met 
elkaar mengen. De reden hiervoor is dat het koude water zakt (omdat het denser is) en het warme water stijgt (omdat 
het minder dens is).

Dit experiment kan enerzijds getoond worden om het ontstaan van convectiestromen weer te geven (zoals in experi-
ment 12). Anderzijds kan dit experiment ook gebruikt worden om het ontstaan van een inversielaag in de atmosfeer 
te verklaren. In een normale situatie daalt de temperatuur in de troposfeer met de hoogte en ligt er dus een koude 
laag bovenop een warmere laag (omdat het aardoppervlak opgewarmd wordt door de zon). Uit het experiment kan 
afgeleid worden dat er in dat geval menging optreedt. Het kan echter ook voorkomen dat de temperatuur in de tro-
posfeer stijgt met de hoogte (bv. ’s nachts). Hierdoor ligt er een warme laag bovenop een koudere laag en spreken we 
van een temperatuursinversie. Uit het experiment blijkt dat er in dit geval geen menging voorkomt. Dit kan ervoor 
zorgen dat de lucht sterk vervuilt, omdat de menging de vuile lucht niet wegbrengt.

Figuur 10  Links de fles voordat de wolk gevormd werd, rechts nadat de 
wolk gevormd werd.
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11 VerZuring VAn de oceAAn

•	 Benodigdheden
Twee bekers
Water
Rietje
pH-indicator (bv. broomthymolblauw)

•	 Werkwijze

Vul de twee bekers voor de helft met water. Voeg enkele druppels broomthymolblauw toe aan beide bekers.  
Steek het rietje in één van de bekers en adem via het rietje.

•	 Omschrijving

Het broomthymolblauw kleurt het water blauw, wat 
wijst op een pH van ongeveer 7 (neutraal). Wanneer je 
met het rietje in het water ademt, zal na minder dan 
een minuut de kleur van het water in de ene beker 
veranderen. De kleur verandert naar een bleekgroene/
gele kleur. Dit toont aan dat de zuurtegraad van het 
water in het ene bekerglas veranderd is van neutraal 
naar zuur. De reden hiervoor is dat de adem die je uit-
ademt vooral CO2 bevat en deze maakt het water zuur.

Deze proef kan uitgevoerd worden om aan te tonen 
dat bij een blijvende toename van CO2 (een belangrijk 
broeikasgas) in de atmosfeer, de oceanen zullen verzu-
ren omdat deze het CO2 opnemen.

12 conVectiestromingen

•	 Benodigdheden
Grote glazen bak/tank
Twee kleurstoffen (bij voorkeur rood en blauw)
Water
IJsblokjes

•	 Werkwijze

Doe het water in de glazen tank en zorg ervoor dat je 
aan één kant het water sterk afkoelt met behulp van 
de ijsblokjes. Doe enkele druppels rode kleurstof in de 
glazen bak aan de kant van het warme water en enkele 
druppels blauwe kleurstof aan de kant van het afge-
koelde water. Om het effect te versterken kan de gla-
zen bak op twee emmers geplaatst worden. De emmer 
onder het warme water moet gevuld zijn met warm 
water, de emmer onder het koude water moet gevuld 
zijn met ijs.

Figuur 12:  Door het blazen in het water neemt de concentratie aan CO2 
toe, waardoor de zuurtegraad van het water stijgt en de  
pH-indicator broomthymolblauw geelgroen kleurt.

Figuur 13:  Door het temperatuursverschil ontstaan er circulatiecellen in 
het water.



 

56 Jaarboek De Aardrijkskunde 2011

•	 Omschrijving

Door het verschil in temperatuur heeft het water een andere dichtheid. Koud water is denser dan warm water en zal 
bijgevolg zakken, warm water is minder dens dan koud water en zal bijgevolg stijgen. Hierdoor zullen er convec-
tiestromen ontstaan, die gelijkaardig zijn aan de grote convectiestromen die voorkomen in de oceanen. In de oceanen 
worden de convectiestromen nog versterkt door het verschil in zoutgraad.

Dit experiment kan getoond worden om het ontstaan van convectiestromen in de oceanen te tonen. Ook wanneer er 
les gegeven wordt over het fenomeen El Niño, kan dit experiment getoond worden. Het ontstaan van circulatiecellen 
in de atmosfeer kan hier ook mee verklaard worden.

13 p- en s-golVen BiJ AArdBeVingen

•	 Benodigdheden
Dik touw
Slinky-veer

•	 Werkwijze

Laat een leerling naar voor komen en laat hem/haar het dik touw aan één eind vasthouden. Hou zelf het andere eind 
vast en hou het touw gespannen. Schud nu met het touw zodat er een golf ontstaat. Doe hetzelfde met de slinky-veer. 
Leg de veer op tafel en laat een leerling de veer aan één uitende vast. Hou zelf het andere eind vast en rek de slinky-
veer uit. Duw nu kortstondig de veer in, zodat er een golf ontstaat.

•	 Omschrijving

De golf die op het touw ontstaat is een voorbeeld van een transversale golf, waarbij de beweging van de individuele 
deeltjes loodrecht staat op de beweging van de golf. Dit is dus een illustratie van een S-golf. De golf die op de slinky-
veer ontstaat is een voorbeeld van een longitudinale golf, waarbij de beweging van de individuele deeltjes parallel is 
aan de beweging van de golf. Dit is dus een illustratie van een P-golf.

Met behulp van dit experiment kan het onderscheid tussen P- en S-golven getoond worden. Zo is het voor de leerlin-
gen duidelijker welk soort golven er ontstaan bij een aardbeving.

Figuur 14:  Links een S-golf en rechts een P-golf.
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14 HArdHeid VAn minerAlen

•	 Benodigdheden
Enkele gesteenten/mineralen van verschillende hardheid (bv. talk, gips, kalkspaat, fluoriet, apatiet, veldspaat, kwarts, 
topaas, korund, diamant)
Bronzen munt
Stukje glas
Zakmes
Harde stalen vijl

•	 Werkwijze 

Kras een gesteente/mineraal met een ander gesteente/mineraal of met een munt/stuk glas/zakmes/vijl.

•	 Omschrijving

De hardheid van een stof kan niet zo nauwkeurig bepaald worden, maar de Duitse delfstofkundige Friedrich Mohs 
heeft toch een meetschaal opgesteld om de hardheid van verschillende stoffen met elkaar te vergelijken. Het gaat hier 
om een relatieve hardheid, dus moeten de stoffen met elkaar vergeleken worden. Dit vergelijken gebeurt door na te 
gaan welke stof in een andere stof een kras kan maken. Op die manier wordt onderstaande tabel verkregen.

Ook de relatieve hardheid van andere materialen (hout, metaal, plastic, ...) kan op deze manier bepaald worden. De 
leerlingen kunnen bv. elk een bepaalde stof meebrengen om na te gaan waar deze zich bevindt op de Mohs-schaal.

Tabel 1: De Mohs-schaal

Stof effect Hardheid

Vingernagel < 1

Talk Kun je met je vingernagel verpulveren 1

Gips Kun je met je vingenagel krassen 2

Kalkspaat Kun je met een bronzen munt krassen 3

Brons tussen 3 en 4

Fluoriet Kun je krassen met glas 4

Glas tussen 4 en 5

Apatiet Kun je met een zakmes krassen 5

IJzer Tussen 5 en 6

Veldspaat Kun je krassen met kwarts 6

Kwarts Kun je krassen met een harde stalen vijl 7

Gehard staal tussen 7 en 8

Topaas Kun je krassen met korund 8

Korund Kun je krassen met diamant 9

Diamant hardste stof, kun je enkel krassen met diamant zelf 10
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15 Vorming VAn kristAllen

•	 Benodigdheden
Water
Zout
Ondiepe, glazen schaal
Beker
Potlood
Touwtje

•	 Werkwijze

Los een grote hoeveelheid zout op in het water en voeg zout toe tot het net niet meer oplost. Doe dit water in de 
ondiepe schaal en zet deze in de zon. Het water verdampt, waardoor er een wit zoutlaagje ontstaat in de schaal. Dit 
zijn de eerste zoutkristallen. Het grootste kristal kan uit de schaal genomen worden en aan een touwtje vastgemaakt 
worden. Dit kristal kan je vervolgens met behulp van een potlood in een beker hangen. De beker moet weerom ge-
vuld zijn met een sterke zoutoplossing. Gedurende de 
volgende weken zal het kristal groeien, wanneer het 
water in de beker verdampt.

•	 Omschrijving

Dit experiment toont hoe kristallen ontstaan en hoe ze 
verder kunnen groeien. Tijdens dit groeiproces zal de 
kenmerkende vorm van het kristal behouden blijven. 
Op deze manier kan getoond worden dat zout (maar 
ook andere stoffen, zoals suiker, mineralen) bestaat uit 
kristallen met een specifieke vorm.

Er kan ook met behulp van een microscoop gekeken 
worden naar kleinere zoutkristallen, en zo leren de 
leerlingen dat het kristal dezelfde vorm heeft, zowel 
macroscopisch als microscopisch.

16 Werking VAn een gletsJer

•	 Benodigdheden
Gelatinepudding
Halve plastieken goot
Gebruikte theezakjes
Lucifers

•	 Werkwijze

Leg de gebruikte theezakjes onderaan in de goot. Vul de rest van de goot op met de gelatinepudding. Zet lucifers in de 
gelatinepudding om de beweging goed te kunnen observeren. Zet de goot schuin om een beweging te veroorzaken.

•	 Omschrijving

De gelatinepudding is hier de gletsjer en de gebruikte theezakjes zijn de eindmorene van de gletsjer. De goot is hier 
in feite het U-dal. Voordat het experiment uitgevoerd wordt, kan er gevraagd worden dat de leerlingen een hypothese 
opstellen omtrent de beweging van de gletsjer (Zal de gletsjer vooruit bewegen? Beweegt de gletsjer overal even 
snel?).

Figuur 15:  Het resultaat na enkele weken.
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Doordat de goot schuin geplaatst wordt, begint de gletsjer/gelatinepudding te glijden. De lucifers tonen dat de snel-
heid niet overal dezelfde is. Aan de zijkant is er meer wrijving met de wand/goot, waardoor de snelheid daar kleiner 
zal zijn. De eindmorene/theezakjes worden traag vooruit geduwd door de gletsjer/gelatinepudding.

17 BeWeging VAn een gletsJer oVer oBstAkels

•	 Benodigdheden
Cakevorm
Water
Twee houten blokken
IJzerdraad
Een gewicht

•	 Werkwijze

Doe water in de cakevorm en plaats deze in de diep-
vriezer, zodat je een ‘staaf’ ijs bekomt. Maak het ge-
wicht vast aan de ijzerdraad. Plaats de ‘staaf’ ijs op de 
twee houten blokken en bevestig de ijzerdraad met het 
gewicht aan het ijs. Zorg dat het gewicht niet op de 
ondergrond staat, maar echt aan het ijs hangt.

Het gewicht trekt het ijzerdraad naar beneden en zo 
zal de ijzerdraad traag doorheen het ijs bewegen.

•	 Omschrijving

Door het gewicht oefent de ijzerdraad een hoge druk uit op de ‘staaf’ ijs. Door deze hoge druk smelt het ijs (een 
stijging van de druk zorgt voor een daling van het vriespunt), waardoor de ijzerdraad naar beneden zakt. Eens de 
ijzerdraad gepasseerd is, daalt de druk opnieuw waardoor het ijs terug bevriest (een daling van de druk zorgt voor 
een stijging van het vriespunt).

Dit experiment kan gebruikt worden om aan te tonen dat wanneer een gletsjer over een obstakel (bv. een rots) pas-
seert, dit proces ervoor zorgt dat het ijs voor het obstakel smelt (door de hoge druk). Hierdoor kan de gletsjer mak-
kelijk het obstakel passeren. Na het obstakel is de druk weer lager, waardoor het water terug bevriest.

Figuur 16:  en schema van hoe het model van de gletsjer eruit ziet.

Figuur 14:  Hier wordt de ijsblok nog ondersteund door horizontaal lig-
gende houtblokken, maar er kan ook gekozen worden om het 
ijs rechtstreeks op de ondersteuning te leggen.
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18 AArdVerscHuiVingen

•	 Benodigdheden
model (zie figuur 18)

•	 Werkwijze

Knip het model uit, vouw het en kleef het zoals op figuur 19. Op deze manier wordt een 3D-model bekomen van een 
helling waar een aardverschuiving voorkomt.

•	 Omschrijving

Het model toont de situatie op een bepaalde helling voordat zich een aardverschuiving heeft voorgedaan. Het model 
kan verschoven worden zodat een beeld verkregen wordt van hoe de helling eruit ziet na een aardverschuiving. Het 
model is een goede visualisatie van hoe een aardverschuiving juist in z’n werk gaat. In combinatie met het tonen van 
foto’s van echte aardverschuivingen kunnen de leerlingen hier een goed beeld van vormen.

Figuur 18:  Het model om uit te knippen. Figuur 19:  Vouwschema.

Figuur 20:  Het voorste deel van het model kan naar beneden geschoven worden.
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19 kAArtproJecties

•	 Benodigdheden
Zaklamp
Overtrekpapier
PET-fles
Schaar
Zwarte stift

•	 Werkwijze

Snij het bovenste deel 
van de PET-fles af en 
verwijder ook de hals, 
zodat je een halve bol 
bekomt. Teken met de 
zwarte stift de lengte- en breedtegraden op de halve bol. Met deze halve bol kan de azimutale projectie uitgevoerd 
worden. Maak met behulp van het overtrekpapier een kegel en een cilinder, welke op de halve bol passen.

•	 Omschrijving

Leg de halve bol omgekeerd op een witte ondergrond en schijn met de zaklamp in de halve bol. De lengte- en breed-
tegraden verschijnen als schaduwen op de witte ondergrond. Zo wordt een azimutale projectie bekomen. Hierbij kan 
er slechts één helft van de aarde weergegeven worden. Hierbij raakt één punt op het aardoppervlak en plat oppervlak 
en schijnt het licht vanuit het binnenste van de aarde.

Om een kegelprojectie uit te voeren, plaats je de kegel bovenop de halve bol en schijn je met de zaklamp van bin-
nenuit naar buiten. Hierbij is het nauwkeurigste deel op de kaart, dat deel waar de kegel de aarde raakt. Voor de 
cilinderprojectie, plaats je de cilinder rondom de halve bol en schijn je met de zaklamp van binnenuit naar buiten. 
De gebieden bij de polen worden hier vrij groot en uitgerekt afgebeeld.

Door dit experiment krijgen de leerlingen een idee van hoe van een bolvorm (de aarde) een platte kaart (projectie) kan 
gemaakt worden. Ook wordt zo duidelijk dat er verschillende soorten projecties mogelijk zijn die alleen een ander 
kaartresultaat hebben: azimutaal, kegel of cilinder. Het wordt hierdoor ook duidelijk dat er bij iedere projectie een 
vervorming optreedt.
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Figuur 21:  Hier zijn de verschillende projecties te zien: links een azimutale projectie, centraal een kegelprojec-
tie en rechts een cilinderprojectie.




