HOOFDSTUK 1
PLASTIC UIT
PLANTEN

HOOFDSTUK 2
VEZELS? DAAR KUN
JE MEE THUISKOMEN

Ve z e l s ? D a a r k u n j e m e e
thuis komen.
Programma en benodigde materialen
De leerkracht introduceert het thema met een kringgesprek.
Om meer te weten te komen over het thema kunnen filmpjes worden bekeken en is erachtergrondinformatie opgenomen.Na
het kringgesprek is er een verwerkingsopdracht. Vervolgens zijn er verschillende opdrachten. Deze voeren de leerlingen in kleine
groepjes of als groepsopdracht uit.
Tijdens het maken van de opdrachten leren de leerlingen meer over (alternatieve) grondstoffen voor materialen.
Ze onderzoeken allerhande toepassingen van vezels, de voor- en nadelen hiervan en ontwerpen en maken producten van
natuurlijke materialen. De resultaten kunnen de leerlingen presenteren aan de klas.
Rode draad van dit thema is :
1 . het gebruik van natuurlijke vezels sinds de oudheid.
2 . de opkomst van synthetische vezels begin 20ste eeuw.
3 . de hernieuwde belangstelling voor natuurlijke vezels met verrassende toepassingen.
Met de informatie die de leerlingen verzamelen en de ontwerpen die ze maken kunnen ze een thematafel of tentoonstelling
inrichten of een tijdlijn samenstellen.

Lijstje met mater ialen.
Het is de bedoeling dat de leerlingen zoveel mogelijk zelf bedenken welke materialen zij nodig hebben voor het uitvoeren van een
opdracht.De materialen (en gereedschappen) moeten makkelijk verkrijgbaar zijn.
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Verwerkingsopdracht ‘fiets, skateboard of step.
(informatie voor de leerkracht)

Vooraf:

Het kringgesprek dient als uitgangspunt
voor deze opdracht. Maak kopieën van de
schriftelijke opdracht. Licht de opdracht kort
toe aan de hand van de inleiding die bij de
opdracht staat.

Lesdoelen:

Leerlingen leren over verschillende
materialen, hun eigenschappen en
toepassingen.Leerlingen zoeken zelfstandig
achtergrondinformatie.

Werkvorm:

Schriftelijke opdracht individueel of in kleine
groepjes. Eventueel klassikaal uitvoerbaar.

Tijd: 30 minuten
Na aﬂoop:

Bespreek de opdracht klassikaal. Meerdere
antwoorden zijn mogelijk. Laat de leerlingen
motiveren waarom ze een bepaald antwoord
geven.

Tip:

Bij de ontwerpopdrachten staat een opdracht
die hier mooi bij aansluit.

Biobased lessenset
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Maak de tabel verder af. Kun je
nog meer materialen bedenken?
materiaal

eigenschappen

voordelen/nadelen

Koolstof
Karton
Bamboe
Staal
Aluminium
Hout

licht en toch sterk

roest niet / (nog) duur

zwaarder dan aluminium

gaat lang mee, niet zo duur

Biobased lessenset
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mee thuiskomen
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Opdrachten touw.
(informatie voor de leerkracht)

Inleiding
Er volgen twee opdrachten over touw. Bij de opdracht ‘touw in alle soorten’
onderzoeken leerlingen van welke grondstoffen touw wordt gemaakt. Bij
de opdracht ‘sterk touw’ onderzoeken de leerlingen de treksterkte van
verschillende draad- en touwsoorten. Je kunt de opdrachten verdelen over
de groep, of als keuzeopdracht aanbieden. Je introduceert de opdracht met
de inleiding die bij de opdracht staat.Je vertelt dat de leerlingen zelf gaan
onderzoeken waarvan touw wordt gemaakt of de sterkte van touwsoorten.
Vooraf:
Verzamel met de klas zoveel mogelijk verschillende draad- en touwsoorten. Zorg
dat ze van verschillende groottes en diktes zijn.
Lesdoelen:
Leerlingen leren verschillende grondstoffen kennen, hun eigenschappen en
toepassingen. Leerlingen leren een onderzoek opstellen en uitvoeren. Leerlingen
zoeken zelfstandig achtergrondinformatie.

Na aﬂoop:

Bespreek de uitkomst van de
onderzoekjes klassikaal

Tip:

Help de leerling bij opdracht 1 door
sturende vragen te stellen.

Voorbeelden:
•
•
•
•

Waarvan denk je dat het gemaakt is?
Waarom denk je dat?
Kan je dat zien of voelen?
Wat zijn de verschillen?

Werkvorm:
Keuze-opdracht in kleine groepjes.
Tijd:
De opdrachten bestaan uit tenminste twee gedeeltes:
1) plan bedenken en 2) plan uitvoeren.
De leerlingen kunnen zelf inschatten hoeveel tijd ze nodig hebben om de
opdracht uit te voeren. Dit moeten ze melden aan de leerkracht.

Biobased lessenset
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mee thuiskomen
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Touw in alle soorten.
Je gaa t o nd e r z o e ke n van we lke g ro n ds to f h et touw is
gem aa kt d a t j u l l i e ve r zam e ld h e bb e n .

A l i n de o e r tijd was to u w onmisbaar. Touw werd
g e br u i kt o m z ake n b ij e lkaar t e bind en. Kabels (d ik
tou w ) g e b r u ik te m e n o m t e hij sen of t e t illen. Z ond er
tou w kon d e n p iram id e s , t empels of kast elen niet
g e bou w d w o rd e n . Pro b e er j e z eilsc hepen eens v oor
te st e l l e n z o n d e r t o u w … .
D e ze t o u w e n we rd e n g e maakt v an nat uur lij ke vez els
v a n he nn e p , v las e n katoen. Als j e goed naar een
tou w k i j k t z ie je d at h e t b est aat uit meerd ere d rad en
o f v e ze l s d ie o m e lkaar z ij n ged raaid of in elkaar
g e v l oc h t e n
N u w ordt to u w v an n atu u r lij ke grond st of fen vooral
g e br u i kt in g y m z ale n , v o o r klimnet t en en springt ouw
o f t o u w t re k to u w. D e s c o ut ing, z eilv aart maar ook
kun st e na ar s g e b r u ike n g raag t ouw van nat uur lij k
ma t e r i a al.
Te g e n w o o rd ig w o rd t to u w vooral van kunst st of vez els
i n i n dust rië le t o u w f ab r ie ken gemaakt. Bij v oor beeld
v a n nyl on o f p o ly e s t e r.

1. Verzamel zoveel
mogelijk verschillende
soorten touw.
2. Verken de materialen.
Kan je zien of voelen
waarvan het is gemaakt?
3. Bedenk met elkaar hoe
je kunt onderzoeken van
welke grondstof het touw
is gemaakt.

4. Schrijf jullie plan op.
a. Schrijf op wat jullie nodig hebben
aan materiaal, gereedschap of
informatie.
b. Schrijf op hoeveel tijd jullie nodig
hebben.

5. Bespreek jullie plan met
de leerkracht .
6. Voer het plan uit.

Na afloop
Als je veel verschillende soorten touw hebt verzameld en je weet van
welk materiaal het is gemaakt, kun je een touwbord maken.
Je plakt de touwsoorten op een bord en schrijft erbij waarvoor het
gebruikt wordt en van welk materiaal het is gemaakt.

Biobased lessenset
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Het verhaal van Ötzi.
Je gaat onderzoeken voor welke doeleinden Ötzi vezels gebruikte.
1. Zoek op internet verschillende afbeeldingen van de kleding en de uitrusting
van Ötzi.
2. Maak een tabel met kolommen.
Eerste kolom: plak een foto van een deel van de uitrusting.
Tweede kolom: geef een korte omschrijving van dit deel van Ötzi’s uitrusting:
waarvan en hoe is het gemaakt?
Derde kolom: waarvoor gebruikte Ötzi het onderdeel?
Presenteer na aﬂoop het resultaat aan de leerkracht.

Biobased lessenset
vezels? daar kun je
mee thuiskomen
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Vezels toen en nu.
Versterkt uw auto met jute en vlas
Kunststof delen van auto’s kunnen worden versterkt
met vlas en andere natuurlijke vezels. Dat is beter en
goedkoper, zeggen de vinders uit Wageningen....
(artikel uit de Volkskrant, 5 mei 2007).
Dit krantenartikel komt uit 2007. Maar in 1941 maakte Henry Ford
al de T Ford, waarvan onderdelen met vezels van de hennepplant
waren versterkt. Volgens Henry Ford was deze auto hierdoor sterker,
maar ook lichter waardoor minder brandstof werd verbruikt.
Bugatti, Mercedes en Jaguar laten deurpanelen, dashboards en
hoedenplanken maken van een natuurlijke vezel gemengd met een
andere stof. Dit kan een plastic zijn of een bioplastic.
Een bioplastic is een plastic op basis van bijvoorbeeld zetmeel
uit planten. Je gaat nu zelf uitproberen of jij ook een natuurlijke
vezel met een bioplastic kan mengen als vooronderzoek voor een
onderdeel van een auto.

Biobased lessenset
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Papier naar eigen recept.
Inleiding
Papier wordt meestal gemaakt van hout en gerecycled papier. Hiervan wordt met water een
pulp gemaakt. De pulp wordt gedroogd en platgewalst tot papier. Papier en karton kun je steeds
opnieuw gebruiken. Maar door het steeds opnieuw te recyclen worden de papiervezels korter en
dan ook slapper. Hierdoor is het papier na verloop van tijd niet zo stevig meer. De oplossing ligt in
het toevoegen van andere natuurlijke vezels. Zo blijft het karton of papier sterk. Bomen groeien
niet snel, maar er bestaat ander natuurlijk materiaal dat vezels bevat en veel sneller groeit,
bijvoorbeeld bermgras.
Opdracht
Jullie maken papier dat volgens een eigen recept is samengesteld. Naast oud papier gebruik je
natuurlijk vezelmateriaal uit de eigen omgeving. Het papier hoeft niet direct geschikt te zijn om
op te schrijven. Gebruik het stappenplan op het werkblad om de opdracht uit voeren.

Tip: Bekijk, voordat je aan de slag gaat het filmpje ‘papier maken’ (ga naar www.coebbe.nl om
het filmpje te bekijken.)
Extra opdracht / verdieping
1. Zoek uit waarom een wesp ook wel ‘de eerste papierfabrikant’ wordt genoemd.
2. Verzamel zoveel mogelijk verschillende papiersoorten (bijvoorbeeld door iedereen te
vragen een speciaal papiersoort van huis mee te nemen).
Onderzoek alle verschillende soorten.
Wat zijn de verschillen?
Kan je zien waar het papier van gemaakt is?

Biobased lessenset
vezels? daar kun je
mee thuiskomen
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Ontwerp een fiets, step of…….
en maak een schaalmodel.
Je weet dat vervoersmiddelen als een fiets, step, zeilboot of bijvoorbeeld skateboard van
verschillende materialen gemaakt kunnen worden. Je weet ook dat elk materiaal voor- en
nadelen heeft. Staal is bijvoorbeeld steviger dan karton. Karton kan je makkelijker verwerken.
Je krijgt de opdracht om een ontwerp te maken voor één van bovenstaande
vervoersmiddelen waarbij je gebruikt maakt van natuurlijke grondstoffen die altijd
weer opnieuw aangroeien.
Vervolgens werk je je ontwerp uit in een model op schaal. Een miniatuur zeilboot, een fietsje
of stepje dus. Waar natuurlijk zoveel mogelijk alles werkt zoals bij het ‘echte’ product.
Gebruik het stappenplan op het werkblad om de opdracht uit te voeren.

Biobased lessenset
vezels? daar kun je
mee thuiskomen
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Nieuwe rage.
Loom, scoobiedoo, wuppies en ﬂippo’s. Trends die tijdelijk heel populair zijn bij jullie. Het materiaal is vaak
van plastic en wordt in grote hoeveelheden verkocht. Maar wat gebeurt er met het materiaal als de rage is
afgelopen?

Opdracht:

Bedenk een nieuwe rage voor de jeugd van tien tot twaalf jaar. De rage bestaat uit een
activiteit met natuurlijke materialen. Er zijn voor deze opdracht drie eisen.

1. Leerlingen moeten makkelijk aan het materiaal kunnen komen.
2. Het materiaal is gemaakt van natuurlijke grondstoffen.
3. De andere leerlingen in de klas vinden het een top-idee.
Tip: Onderzoek eerst de trends van nu: Waarom zijn ze zo populair? Wat zijn de eigenschappen van de
materialen? Waarom worden ze graag gebruikt?

Biobased lessenset
vezels? daar kun je
mee thuiskomen
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Achtergrondinformatie.
Bamboe (stengelvezel)

Bamboe is een grassoort en groeit
vooral in China en Afrika. Het groeit
heel snel en is makkelijk te oogsten.
Het is licht maar ook zeer sterk. Er
worden onder andere vloeren,
keukenbladen en fietsframes van
gemaakt. Vermaal je het tot een
papperige massa en kam je het uit
tot vezels dan kan je er garen mee
spinnen en zachte kleding van maken.
Sisal (bladvezel)

Sisal kennen we vooral van het
witte, ruwe touw waar losse vezels
aanhangen. Het is goedkoper, maar
minder sterk dan bijvoorbeeld touw
van hennep.
Wol

Wol komt van de vacht van sommige
dieren, meestal van het schaap. Wol
is een goede warmte-isolator omdat
het lucht vasthoudt. En omdat de
wolvezels makkelijk in elkaar haken kan
je het goed spinnen tot een draad.
De meeste wol komt uit Australië.
Zuiver wol is vrij duur. Meestal wordt
acryl gebruikt.

Glaswol en glasvezel

Glas bestaat uit zand, soda en kalk.
Door dit heel hoog te verhitten
krijg je een vloeibare massa waar
je glasdraden uit kunt trekken. De
glasvezel wordt veel gebruikt als
isolatiemateriaal omdat het heel goed
tegen hitte kan.

Steenwol

Verwerkingstechnieken van vezels

Vezels kun je op verschillende
manieren verwerken. De bekendste
techniek is wel het spinnen en
weven van wol of katoen. Andere
voorbeelden zijn: vlechten, knopen,
vilten of smelten. Vezels kunnen ook
verwerkt worden in een composiet.
Een composiet is een materiaal dat uit
meerdere stoffen bestaat.

Steen wordt heel hoog verhit en de
vloeibare massa wordt tot draden
getrokken. Hieruit kan je steenwol
maken. Ook steenwol is ideaal
als isolatiemateriaal vanwege de
hittebestendigheid, maar het is ook
vocht- en waterafstotend.
Kunstmatige geproduceerde vezels

In de 19e eeuw werd steeds meer
chemisch onderzoek gedaan.
Synthetische vezels worden dan ook
door de mens gemaakt uit aardolie
of steenkool of aardgas. Voorbeelden
zijn acryl, polyester, polyethyleen,
polypropyleen en polyamide (nylon).

Biobased lessenset
vezels? daar kun je
mee thuiskomen
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HOOFDSTUK 3
M E E R WA A R D E
UIT PLANTEN

PROGRAMMA
EN BENODIGDE
MATERIALEN

INHOUD

P03-05

DEEL 1:
DOE NOG MEER
MET GRAS

DEEL 2:
GEEF JE WERELD
KLEUR MET
NATUURLIJKE
MATERIALEN

P06-16

P17-25

DEEL 3:
BETER WORDEN
MET PLANTEN

P26

ACHTERGROND
INFORMATIE

P31-33

BRONNEN &
COLOFON

P34

Programma
Elk deel bevat meerdere werkvormen:
een introductie (kringgesprek), een
verwerkingsopdracht en opdrachten gericht
op onderzoekend en ontwerpend leren. Kern
van dit hoofdstuk is dat leerlingen gaan inzien
dat planten beschikken over stofjes die nuttig
zijn voor mens en dier. Bijvoorbeeld als voedsel:
eiwitten en zetmeel, om beter van te worden
of om stoffen mee te kleuren. Het mooie is dat
planten elk jaar weer opnieuw groeien en je
weer opnieuw grondstoffen kunt winnen. Een
voortdurende kringloop van groei, bloei, verval
en composteren waar wij als mensen van
profiteren.

HET HOOFDSTUK BESTAAT UIT DRIE DELEN:
Deel 1: Doe nog meer met gras.
Deel 2: Geef je wereld kleur met natuurlijke materialen.
Deel 3: Beter worden met planten.

DOELEN EN DOELGROEP
De lessen zijn geschikt voor leerlingen van de middenbouw/
bovenbouw van de basisschool. Daarnaast hebben de
lessen betrekking op techniekonderwerpen uit verschillende
methodes en de kerndoelen 42, 44, en 45 van het primair
onderwijs. De lessen kunnen dan ook goed gebruikt worden
ter vervanging van bestaande technieklessen.

Biobased lessenset
meer waarde uit planten
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Benodige
materialen

Bij hoofdstuk 3: Meer waarde uit planten
De onderzoeks- en ontwerpopdrachten zijn
keuzeopdrachten waarbij de leerlingen een
stappenplan doorlopen dat is afgeleid van de
ontwerpcyclus van Wetenschapsknooppunt
Zuid-Holland. Ze kunnen hiervoor het werkblad
gebruiken. Bedenk vooraf of je de opdrachten
in kleine groepjes wilt laten uitvoeren of één
opdracht klassikaal. Voor deze opdrachten doen
leerlingen zelf een voorstel voor benodigde
materialen en gereedschappen.

- Diverse grassoorten
- Diverse isolatiematerialen
- Blokjes ijs
- Boterhamzakjes
- Bakjes (met deksel)
- Schoteltjes
- Lepeltjes
- Yoghurt
- Voedingskleurstoffen (toko)
- Vijzel en stamper
- Felgekleurd snoep
- Felgekleurde limonade
- Potjes
Daarnaast geven leerlingen zelf aan wat ze
denken nodig te hebben.

Het is handig alle materialen van te voren te
verzamelen. Dit kan ook met de leerlingen.
Biobased lessenset
meer waarde uit planten
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DEEL 1:
DOE MEER
MET GRAS

Introductie
door de
leerkracht
(kringgesprek)

Een voorbeeld van ‘biobased’ denken aan de
hand van grassen (gazongras, hooi, stro, tarwe,
gerst, bamboe, riet……).

VOORAF
Geef de leerlingen de opdracht om vóór het kringgesprek
een grassoort mee te nemen (niet alleen gazongras). Zorg
zelf ook voor een aantal grassoorten (bijvoorbeeld graan,
riet, stro, hooi, bamboe).

Zet eventueel wat plaatjes klaar van grassoorten op het
digibord.

LEERDOELEN
Leerlingen leren over gras en de vele verschillende
toepassingen van gras. Brainstormen in groepjes en
verzamelen en presenteren informatie.

WERKVORM
Kringgesprek en opdracht in kleine groepjes.

Biobased lessenset
meer waarde uit planten
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Introductie door de leerkracht
Tijdens dit kringgesprek vraagt de leerkracht: (1) Wat zijn grassen? Het meest voorkomende
gewas op de wereld. Ze groeien overal ter wereld, zelfs op Antarctica. Ze hebben een
holle, ronde stengel, lang, smal blad en de onopvallende bloempjes vormen een aar, tros of
pluim. (2) Bekijk de meegenomen grassoorten maar eens goed. Welke overeenkomsten en
verschillen zien we? (3) Hoeveel soorten zijn er? Van alle plantenfamilies hebben de grassen
de meest verschillende soorten: wel achtduizend. Ook alle graansoorten behoren tot de
grassen. (4) Waarvoor gebruiken we gras? Ze vormen bijvoorbeeld de basis van ons voedsel.
Grazers eten stengel en blad. Wij eten enkel de zaden. (5) Welke toepassingen van gras
weten jullie nog meer? Hierover gaat ook de volgende opdracht.

15 + 30
KRINGGESPREK
+
VERWERKINGSOPDRACHT

We concluderen dat er heel

Essentie is dat we gebruik maken

veel soorten gras bestaan en

van natuurlijke grondstoffen die

dat er ook veel verschillende

steeds opnieuw aangroeien

praktische en nuttige

in plaats van een uitputbare

toepassingen zijn voor ons

bron als aardolie. Olie waarvan

mensen. Na gebruik van gras

de winning, de productie en

(ook in producten) worden deze

het gebruik ook nog eens onze

natuurlijke grondstoffen weer

gezondheid schaadt en ons

opgenomen in de kringloop.

voortbestaan als mens in de
toekomst op het spel zet.
Biobased lessenset
meer waarde uit planten
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Verwerkingsopdracht gras
Verdeel de leerlingen in groepjes van vier. Elk groepje krijgt een
vel papier dat verdeeld is in vier vakken en in het midden een
cirkel met het woord ‘gras’. Ze gaan ‘al brainstormend’ de vier
vakken vullen met voorbeelden van grasoort en toepassing.
Voorbeeld:
1.
Voedsel: graansoorten, brood en bier.
2.
Bouwmateriaal/Isolatie: bamboe: steigers,
buizen, meubels. Stro: strobaalhuizen. Hooikist
om voedsel warm te houden.
3.
Brandstof: olifantsgras.
4.
Overige: bijvoorbeeld gras voor voetbalveld.
Na afloop van de brainstormsessie inventariseren we wat elk
groepje heeft opgeschreven. Elk groepje presenteert de poster.
We vragen ons vervolgens af of we nog meer toepassingen
kunnen bedenken. Dit kan moeilijk zijn voor de leerlingen. In het
kader staan wat voorbeelden.
Thematafel
Richt een thematafel in met de verschillende grassen en hun
diverse toepassingen. Aangevuld met plaatjes en levensechte
voorwerpen.

VERRASSENDE TOEPASSINGEN VAN GRAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

gemaaid bermgras > meestook biobrandstof,
vezels verwerkt in plaatmateriaal
gras > de vezels voor papier en karton
gras > natuurlijke kleurstof: chlorofyl> denk
maar aan groene knieën als je valt in het gras
gras > riet > dakbekleding, stoelen, manden,
muziekinstrumenten, helofytenfilter
gras > bamboe > kleding, waterleiding
gras > mais > zetmeel waarvan we bioplastics
kunnen maken (zie ook hoofdstuk 1)
gras > eiwitten voor diervoeder
gras > daken van gras, grasmatten
gras > suikerriet: suiker

Mogelijkheid voor vervolgopdracht
De groepjes gaan verder aan de slag om bij
elke grassoort zoveel mogelijk informatie en
toepassingen te verzamelen. Welke toepassingen
kunnen ze zelf nog bedenken en zo mogelijk
uitproberen?

Biobased lessenset
meer waarde uit planten
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Filmpjes
Filmpje over strobouw:
Website CoEBBE:
https://www.coebbe.nl/content/
biobased-strobouw

Tijd: 3.06 minuten

Filmpje over papier
gemaakt van gras:
Website CoEBBE:
https://www.coebbe.nl/content/
agrovezels-papier-gemaakt-van-gras

Tijd: 3.19 minuten

Biobased lessenset
meer waarde uit planten
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Filmpjes
Filmpje over rietsnijder:
Klokhuisuitzending:
http://www.hetklokhuis.nl/tvuitzending/1881/Rietsnijder

Tijd:14 minuten

Filmpje over bamboe:
Klokhuisuitzending:
http://www.hetklokhuis.nl/tvuitzending/2912/Bamboe

Tijd:15 minuten

Biobased lessenset
meer waarde uit planten
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Wat isoleert het beste?
Wa ar mee i s ol eren we
o n ze hu i ze n?
De meeste huizen isoleren wij met synthetische materialen
als steenwol, pur schuim of piepschuim. Dit zijn materialen
die niet gemaakt zijn van natuurlijke grondstoffen in een
fabriek. Maar er zijn ook steeds meer mensen die hun
huizen met natuurlijke materialen isoleren zoals stro, wol,
vlas, kurk of schelpen.

Waarom zouden mensen dat doen?
• Het kost weinig energie om deze materialen te maken
• De materialen groeien elk jaar opnieuw.
• De materialen kan je na gebruik recyclen.
In deze proef onderzoeken we welke grassoort het
beste isoleert. Je kunt de proef uitbreiden met andere
isolatiematerialen.

Pro e f 1
Biobased lessenset
meer waarde uit planten
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P ro e f 1

Boods ch ap p e n lijst

•
•
•

Grassen (bijvoorbeeld
hooi, stro)
andere
isolatiematerialen (deze
mag je zelf bedenken)
ijsblokjes

•
•
•

#1

#2

Neem een bakje en vul dat voor
de helft met aangedrukt stro.

Doe drie ijsklontjes in een zakje en
leg dat op het stro.

#3

#4

Vul het stro aan tot aan de rand
en druk het goed aan. Doe het
deksel op het bakje.

Neem een ander bakje en leg het
plastic zakje met drie ijsklontjes in
het bakje. Doe het deksel erop.

#5

#6

Leg op een schoteltje drie
ijsklontjes in een zakje.

Zet het schoteltje en de bakjes bij
elkaar op kamertemperatuur.

boterhamzakjes
bakjes met deksel
schoteltjes

Biobased lessenset
meer waarde uit planten
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Vragen

#1
#2
#3
#4

P ro e f 1

Doe een voorspelling. Wat denk je dat er na twee uur is gebeurd met het ijs?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..............................

Doe hetzelfde proefje met verschillende isolatiematerialen.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............................

Voorspel steeds wat er zal gebeuren met het ijs.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..............................

Wat is je conclusie? Welk materiaal isoleert het beste?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..............................

Wist je dat de meeste isolatiematerialen voornamelijk uit lucht bestaan?
Biobased lessenset
meer waarde uit planten
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Een
huis
van
gras
ONTWERP
OPDRACHTEN

INLEIDING
Vroeger, op de Zuidelijke
vlaktes van Amerika bouwden
de indianen de zogenaamde
grashuizen. Ronde hutten met
een frame van hout bedekt
met gras. Zo bleef het zomers
lekker koel. Ook nu wordt er gras
toegepast in huizenbouw: daken
van gras, bouwplaten gemaakt
van samengeperst stro.

Biobased lessenset
meer waarde uit planten
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Maak je eigen huis
OPDRACHT
J e kri j gt de o pdrac h t om e e n m od e r n g ra s hu is t e ma ken v a n v ersc hillende
gra sso o rt e n o p sc h a a l. H e t huis j e m oe t b e s t a nd z ijn t egen ha rde w ind (u it een fö hn)
e n rege n ( u i t e e n g ie t e r ) . D it g a j e na t uu r lij k t est en!
Doe ee rst o n de rzo e k e n m a a k e e n s c he t s on t w erp .
Let bij het ontwerp op het volgende:
•
•
•
•

Welke onderdelen heb je nodig?
Welke constructie? Wat zorgt voor stevigheid?
Welke grassen zijn allemaal geschikt om te bouwen?
Je weet dat riet en bamboe ook grassoorten zijn die
geschikt zijn om mee te bouwen.

Tip
kijk eens op internet met de zoekterm bij afbeeldingen:
‘huizen van bamboe’ of ‘huizen van gras’.
Vragen
Als het huis klaar is, controleer je het op stevigheid. Kan het
huis een stevige storm aan? En een flinke regenbui? Welke
aanpassingen zijn nog nodig? Zou je het huis ook in het
groot kunnen maken?
Biobased lessenset
meer waarde uit planten
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DEEL 2:
GEEF JE WERELD
KLEUR MET
NATUURLIJKE
MATERIALEN

Introductie door
de leerkracht

Leerdoelen:
leerlingen leren over
kleurstoffen en pigmenten.
Werkvorm: kringgesprek

45

Vooraf:
(Door een tweetal leerlingen van te voren laten
voorbereiden in een aparte ruimte.)
Hiervoor is nodig:
• yoghurt
• voedingskleurstoffen (toko)
• bakjes
• lepeltjes
De leerlingen vullen vijf bakjes met yoghurt en mengen
vier bakjes met verschillende kleurstoffen, zodat je
groene, blauwe, rode……….. yoghurt krijgt.
Verzamel verschillende voorwerpen waaruit duidelijk
blijkt dat er kleurstoffen aan te pas zijn gekomen.
Bijvoorbeeld een fel gekleurd kledingstuk, limonade met
een kleurtje of felgekleurd snoep, gekleurd speelgoed,
een boek met een kleurige kaft. Een schilderij van
vroeger en nu (afbeelding). Leg alles in de kring.
Zet eventueel het filmpje van klokhuis ‘verffabriek’ klaar.

Biobased lessenset
meer waarde uit planten
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Gekleurde yoghurt.
De twee leerlingen komen de klas in met de bakjes yoghurt.
Leerlingen uit de klas mogen de volgorde opschrijven van
de yoghurt van hun voorkeur naar de yoghurt die ze niet
aantrekkelijk vinden.
Van de keuzes van de kinderen maken we op het bord een
grafiek. Welke kleur is het meest/minst populair in deze groep?

Conclusie: met aantrekkelijke kleuren kun je de keuzes van
mensen beïnvloeden en daar maken bedrijven gebruik van
door aantrekkelijke kleuren te gebruiken voor kleding, snoep en
etenswaren.
Kijk vervolgens naar alle andere materialen. Waar zijn ze mee
geverfd? Met welke kleurstoffen? Hoe zouden jullie verf maken?
Laat eventueel het volgende filmpje van klokhuis ‘verffabriek’
zien: (http://www.hetklokhuis.nl/tv-uitzending/870/VERFFABRIEK)
Dit filmpje gaat over hoe vroeger verf met pigmenten werd
gemaakt en hoe tegenwoordig verf wordt gemaakt in de
fabriek.

KLEURSTOFFEN
De Kunstschilder gebruikte vroeger pigmenten en
kleurstoffen uit de natuur van plantaardige of dierlijke
oorsprong. Pigmenten kunnen ook van minerale
oorsprong zijn (bijvoorbeeld gesteente) en moeten
vaak verwerkt worden tot een poeder.
Een kleurstof hecht gemakkelijk aan stof. Pigmenten
en kleurstoffen kunnen van natuurlijke of synthetische
oorsprong zijn. Met synthetisch bedoelen we:
gemaakt in een laboratorium.
Tegenwoordig wordt veel gebruik gemaakt van
synthetische kleurstoffen omdat de materialen
onder invloed van licht en bijvoorbeeld wassen
langer kleurecht blijven en er meer mogelijkheden
zijn om verschillende kleurstoffen te maken. Zie ook
de achtergrondinformatie aan het einde van dit
hoofdstuk.

Rond het kringgesprek af. Welke conclusies kunnen we trekken? Je kunt ook met planten en mineralen verven. Wat zijn de
voordelen van het verven met bijvoorbeeld planten? Vertel dat we onderzoek gaan doen naar natuurlijke en synthetische
kleurstoffen. Naar stofjes die in een plant zitten waarmee je kan verven. En hoe je zelf verf met kleurstof kunt maken. Vertel
dat we dit met de volgende opdrachten gaan uitvinden.
Biobased lessenset
meer waarde uit planten

19

Opdrachten
kleurstoffen
Hierna volgen een aantal
opdrachten gericht op
onderzoekend en ontwerpend
leren over het onderwerp
kleurstoffen. Leerlingen
doen onderzoek naar
natuurlijke en synthetische
kleurstoffen in producten.
Wat is bijvoorbeeld
voedingskleurstof? Welke
kleurstoffen worden
hiervoor gebruikt? Wat is
een synthetische kleurstof?
Waarom liever niet?
Vervolgens gaan leerlingen
op zoek naar alternatieven:
bijvoorbeeld kleurstoffen uit
planten. Welke planten zijn
geschikt? Kan je zelf verf
maken met een natuurlijke
kleurstof. Dat gaan de
leerlingen in groepjes
uitvinden.

Vooraf
Leerlingen doen zelf een
voorstel voor de materialen en
gereedschappen die nodig
zijn voor de verschillende
opdrachten. Voorwaarde is
dat er gemakkelijk aan de
verschillende materialen is
te komen. Leg voldoende
kopieën van het werkblad
klaar.
Leerdoelen
Leerlingen doorlopen
zelfstandig een stappenplan
en bedenken oplossingen
met natuurlijke alternatieven
uit hun eigen omgeving
voor bestaande technische
problemen. Leerlingen leren
over eigenschappen en
verwerkingstechnieken van
grondstoffen. Leerlingen leren
een onderzoek opstellen en
uitvoeren.
Werkvorm
Keuzeopdracht in kleinere
groepjes. Of: één opdracht
klassikaal.

Tijd
De opdrachten bestaan uit
twee gedeeltes:
(Onderzoeks)plan bedenken.
(Onderzoeks)plan uitvoeren.
De leerlingen kunnen zelf
inschatten hoeveel tijd
ze nodig hebben om de
opdracht uit te voeren. Dit
moeten ze melden aan de
leerkracht.
Inleiden van de opdrachten
Vertel dat we straks zelfstandig
met een opdracht aan
de slag gaan. Neem het
werkblad en de opdracht
stap voor stap door met de
leerlingen en deel kopieën
van het werkblad uit. Welke
ideeën zijn er al? Wijs de
leerlingen op de tips, die
geven richting aan de
opdracht.
Biobased lessenset
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Kleurstoffen
in snoep
Inleiding
Aan broodbeleg, pudding, limonade, yoghurtdrankjes
en snoep voegt de fabrikant kleurstoffen toe om ze
extra aantrekkelijk te maken voor ons als koper van
deze producten. Voedingsmiddelen worden op
verschillende manieren gekleurd.

Opdracht

Vragen

1)

1)

2)
3)

Je bedenkt een onderzoek waarbij je ontdekt
waarmee de producten gekleurd zijn.
Welke indeling kan je maken?
Welke conclusies kan je trekken?

2)

Ben je tijdens je onderzoek ‘E-nummers’
tegengekomen?
Wat zouden die ‘E’ nummers betekenen?

Je presenteert je onderzoek aan de klas en je doet een
aanbeveling: welk snoepgoed/limonade/yoghurtdrankje
beveel je je klasgenoten aan en waarom.

Biobased lessenset
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Schilderen met
kleurstoffen uit planten
Inleiding

Tip

Inmiddels weet je al dat om materialen
te kleuren je dit met een pigment of
een kleurstof kan doen. Een kleurstof
hecht makkelijk aan stoffen (textiel).
Aan kleurstoffen uit planten is makkelijk
te komen. Pigmenten (bijvoorbeeld uit
aarde of steen) moet je eerst vermalen
met een stamper en vijzel.

Bedenk welke kleurstofplanten of
groente en fruit je bijna dagelijks
tegenkomt waarmee je zou kunnen
verven. Neem eens een kijkje in de
keuken.
Maak meerdere kleurstoffen en
uiteindelijk gezamenlijk een groot
kunstwerk.

Opdracht
1)

2)

3)

Je bedenkt en onderzoekt uit
welke planten (denk ook aan
fruit of groente) je kleurstoffen
kan halen om mee te verven.
Je onderzoekt hoe je stofjes
makkelijk uit een plant haalt
waarmee je kan verven.
Je maakt een kleurstof.

Informatie
De kleurpigmenten zitten in de
plantencellen. Door de plant
bijvoorbeeld te vermalen of te
verwarmen breken de plantencellen
en komen de kleurpigmenten vrij.
Biobased lessenset
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Zelf verf maken
Inleiding

Opdracht

Tip

Als je zelf verf wilt maken kan dat
op meerdere manieren. In de
oudheid werd met eigeel, water en
kleurpigment een mengsel gemaakt.
Dit noemen ze ei-tempera. Eigeel is
een olieachtige stof zodat de verf
soepel blijft. Deze verf bederft wel snel.
Om dat tegen te gaan voegde de
kunstschilder ook azijn toe.

1) Je stelt een recept samen om verf
te maken van natuurlijke materialen.
Raadpleeg ook internet of vraag
iemand die er meer van weet. Bedenk
dat je makkelijk aan de materialen
moet kunnen komen.

•

Later werd deze ei tempera
vervangen door olieverf: bijvoorbeeld
door lijnzaadolie en een kleurpigment
te mengen.
Verf gemakkelijk zelf maken kan ook
met olie, krijt of gips, water en een
kleurstof.

•
•

Probeer verschillende
recepten uit.
Wissel deze met elkaar uit.
Probeer samen tot het ideale
recept te komen.

2) Als een andere groep van de klas
de opdracht heeft gekregen om een
kleurstof te maken kan je deze later
toevoegen aan de verf.
3) Laat je recept goedkeuren door de
leerkracht. Verzamel de materialen en
ga de verf maken.
4) Maak met al die zelfgemaakte
verven en kleuren een mooi schilderij
(op echt linnen) met de hele groep, in
tweetallen of alleen.

Biobased lessenset
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Verdiepingsopdracht
Spijkerbroek

Opdracht

Hoeveel leerlingen uit jouw klas
dragen een spijkerbroek? Hoeveel
verschillende tinten blauw zie je
terug?

Je onderzoekt waar spijkerbroeken
vroeger mee geverfd werden
en hoe dat tegenwoordig
precies gebeurt. Vaak worden
spijkerbroeken in India of China
gemaakt.

Spijkerbroeken zien er tegenwoordig
allemaal anders uit in allerlei tinten
blauw. Om het zo mooi te krijgen
ondergaat de spijkerbroek veel
bewerkingen. Vaak is daar veel
water voor nodig.

Maak een kleine presentatie
(power point?) van je onderzoek en
presenteer dat aan de klas.

Tip
Verwerk veel plaatjes in je presentatie,
bijvoorbeeld van de planten waar
vroeger de stof mee werd geverfd.

Biobased lessenset
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Hoe zijn kleuren
opgebouwd?
Inleiding
Gebruik bij deze proef verschillende merken viltstiften.
Opdracht
Verzamel de volgende materialen: een aantal witte koﬃefilters, schaar, viltstiften,
hoge glazen, water en satéprikkers én jullie eigen gemaakte kleurstoffen!
Knip de filter in repen en zet op elke reep een stip met een verschillende kleur
viltstift op ongeveer een centimeter van de onderkant.
Hang de reep met de stip onderaan in het bakje water met behulp van een
satéprikker
Wat zal er gebeuren?
Vervolgopdracht
Voer dezelfde opdracht uit maar dan met de zelfgemaakte natuurlijke
kleurstoffen. Wat gebeurt er?

Tip
Deze proef staat ook
beschreven (met uitleg) bij:
proefjes.nl (gekleurde stiften).
Biobased lessenset
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DEEL 3:
BETER WORDEN
MET PLANTEN

Vooraf
Zet afbeeldingen klaar van
kamille, lavendel en grote
weegbree. Maak voldoende
kopieën van de schriftelijke
opdrachten.
Leerdoelen
Leerlingen kunnen na
afloop van de les vijf
planten noemen die een
geneeskrachtige werking
hebben en de (mogelijke)
geneeskrachtige werking
daarvan beschrijven.
Werkvorm
Kringgesprek, schriftelijke
opdracht in groepjes van
twee.
Inleiden van de
opdrachten
Richtlijnen voor de
leerkracht tijdens het
kringgesprek.

Er zijn planten die je kunt
gebruiken in de bouw, om
verf mee te kleuren, in de
soep of om te genezen. Er
zijn planten die vies smaken
en er zijn planten die lekker
smaken. Er zijn planten, die
gezond zijn, maar er zijn ook
planten waar je ziek van
kunt worden.
Sinds het bestaan van de
mens worden planten op
allerlei manieren gebruikt.
Benadruk dat leerlingen niet
zelfstandig planten gaan
plukken en proberen!
Vraag aan de leerlingen:
Heb je wel eens een plant
gebruikt om beter van te
worden? Weet je nog welke
plant? Wat was de werking?
En hoe gebruikte je de
plant? (bijvoorbeeld in een
zalf verwerkt of in de thee.)

Een heel bekende plant
die gebruikt wordt als
geneesmiddel is de kamille
(laat een afbeelding van
de plant zien). De plant
wordt bijvoorbeeld gebruikt
bij buikpijn, kiespijn en
schaafwonden. Leg uit
dat er stofjes in een plant
aanwezig zijn die een
bepaalde werking hebben.
Laat vervolgens lavendel
zien. Wat is er bijzonder aan
deze plant? De geur.

30 + 45
SCHRIFTELIJKE OPDRACHTEN
+
DOE-OPDRACHT

Toelichting opdracht
Vertel dat we in groepjes
van twee aan de slag gaan
met een aantal opdrachten
over de geneeskrachtige
werking van planten.
Nabespreking
Bespreek de opdrachten
klassikaal. Bij de laatste
opdracht: wat viel de
leerlingen op? Welke
planten zijn heel bekend?
Biobased lessenset
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Een haalbaar
onderzoekje met
planten
Opdracht
Kijk nog eens naar de lijst met planten uit de
opdracht ‘wat vind jij’. Wat zou jij nou willen en
(belangrijk) kunnen onderzoeken bij deze les?
Schrijf de verschillende ideeën op.
Kies het beste onderzoek samen met de klas en
voer dat uit.
Tip
Gebruik het werkblad voor het beste onderzoek.
Voor de leerkracht: zorg dat het onderzoek veilig is.

Biobased lessenset
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ACHTERGROND
INFORMATIE

Grassen
De grassenfamilie is een zeer soortenrijke plantenfamilie.
Er bestaan wel 8000 soorten verspreid over de hele
wereld. Gras is een belangrijke voedselbron voor
grazende dieren en de mens. De mens kan alleen de
zaden van gras verteren. Gras kent heel veel andere
belangrijke toepassingen.
Natuurlijke kleurstoffen
Deze kleurstoffen komen van planten, paddenstoelen of
dieren. Veel planten zijn geschikt om mee te verven.
Ze hechten makkelijk aan stof. De wortel, bladeren,
bloem of schors worden gebruikt voor de kleurstof.
Lokale planten die makkelijk te vinden zijn en waarvan
kleurstof gemaakt kan worden zijn:
Brandnetel (hele plant), peterselie (hele plant),
kleefkruid (wortel), zuring (wortel), vlier (bes, blad),
boerenwormkruid (bloeiende top), ui (schil), walnoot
(dop en schil), kurkuma (geelwortel). Groenteresten en
fruitresten als paprika, rode kool, wortel, biet, spinazie,
peterselie, bessen.
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Natuurlijke pigmenten
Pigmenten komen van over de hele wereld. Er zijn
plantaardige, dierlijke en minerale pigmenten.
Pigmenten moeten vaak verwerkt worden tot poeder
door bijvoorbeeld te snijden of te vijzelen en dan te
binden met een bindmiddel. Een pigment lost meestal
niet in water op.
Voorbeelden van pigmenten:
• Plantaardig: meekrap, indigo, houtskool
• Dierlijk: sepia, beenderzwart
• Mineraal: groene aarde, bruine aarde, oker.
Synthetische kleurstoffen
De meeste kleurstoffen worden via chemische wijze
gemaakt. De stoffen worden in een laboratorium
gemaakt. De stoffen kunnen van natuurlijke oorsprong
zijn, maar dat hoeft niet.
E-nummer
Een code voor een hulpstof die door de Europese
Unie is goedgekeurd. De ‘E’ staat voor Europees.
De E-nummers van 100 tot en met 199 hebben de
functie van kleurstof.
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