
ACTIVITEITEN  

NAAM activiteit Agrotopia. Activiteit 3.  
Groot genoeg voor de rollercoaster? 

Leeftijdsgroep ☐ 3de graad lager (10-12 jaar)  
☐ 1de graad secundair (12- 14 jaar) 

Tijdsduur:  

Doelen/Vaardigheden eigen 
aan de context 

(de leerlingen kunnen …) 

 

 
Korte samenvatting van de activiteit: 
 
De plantengroei wordt gemeten en omgezet naar grafieken. 

 

 
 
 
 
Voor meer info over onderzoekend en ontwerpend leren: 
Van de Keere, K., & Neyrynck, G. (2020). Sterk in stem (1ste ed.). Acco. 
www.sterkinstem.be 

 

 



CONTEXT 

Motivatie 

 

 
Met de tweede activiteit focussen we op groei en variabelen. 
 

• Variabelen als licht, temperatuur, … worden nu echt gemeten en 
genoteerd. 

• We keren even terug op Earth Overshoot Day: hoe onderzoeken 
we hier actief duurzame landbouw? 

 
Belangrijke onderzoeksvaardigheden: Opstelling, telkens maar 1 
variabele veranderen, rapportage. 
 

Methode en organisatie 

Materiaal Per klas: 
• Kiemplantjes, bak met Perliet, water met Wuxal 
• Worteldoek 
• Elektriciteit 
• Weegschaal (tot op de gram) 

  

 Klassikaal, individueel 
(eventueel kan een meetgroepje aangesteld worden dat elke week de 
metingen uitvoert en dan de overdracht doet naar de volgende groep. 

Beschrijving van de 
activiteit (inclusief 

coaching) 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Fase 1: Planten van erwten. 
 
Vooraf:  

• Verwijder de sla uit het perliet. 
• Leg een worteldoek in de bak om tegen te gaan dat het perliet 

de afvoer verstopt (of doorgaat richting de pomp). Je kan ook de 
zak leegmaken en deze op de bodem leggen, het perliet 
erbovenop. 

• Plant erwten (een soort die niet klimt). Bedek de erwten met 
een centimeter perliet. 

• Kies parameters (hoe lang branden de lampen, meer meststof, 
minder bevloeien?) en hou deze parameters aan doorheen het 
testen. Een tweede keer (na zo’n 2 weken) doe je de test 
opnieuw maar verander je slechts 1 parameter (bijvoorbeeld 
hoe lang de lampen branden). Hoe je dit doet lees je in de 
handleiding die je meekreeg voor de Arduino. Wie dit wil 
omzeilen gebruikt een stekker met een timer. 

 
 
 
 



 

 

 
 

 

 
 

Fase 2: Meten. 
 
De kinderen die deze taak krijgen noteren hun bevindingen in een 
grafiek. 
 
Leg klassikaal uit wat de bedoeling is. 
 
Het meten kan bestaan uit de hoogte van de planten. 
Het meten kan ook het gewicht zijn van de planten. 
 
Voor deze laatste wacht je telkens een exacte tijd af (b.v. een uur, het 
perliet druppelt niet meer) en weeg je de complete bak (perliet, 
planten, bak). De darm van de afvoer wordt losgekoppeld en de bak 
wordt op de weegschaal gezet. Houd de bak wat schuin, water dat er 
toch nog uit druppelt zal de meting beïnvloeden. 
 
Laat de metingen uitzetten op een grafiek. 

• Hoogte vs. dagen/tijd 
• Gewicht vs. dagen/tijd 

 
Bespreek de resultaten van het onderzoek en bepaal de beste 
parameters voor het kweken van planten.  
Je kan ook experimenteren met het verplaatsen van de lampen: geven 
twee lampen op 1 bak een dubbele opbrengst? Of kan er nog meer licht 
gericht worden op de kiemen (alufolie met de glanzende kant naar 
binnen rond de opstelling hangen als het donker wordt), … 
 
Het is nog steeds een goed idee om ook hiervan een time-lapse te 
maken. 
 
 
Fase 3: Reflectie op Earth Overshoot Day. 
 
Bij de voorbereidende activiteiten had je het over Earth Overshoot Day. 
 
Laat de leerlingen verwoorden hoe we hier onderzoek doen naar een 
mogelijke oplossing. Wat zou er gebeuren als we dit op grote schaal 
zouden kunnen doen? 
 
Wat in Agrotopia in de onderzoeksserre gedaan wordt is zeker geen 
alleenstaand geval. Overal ter wereld zoekt men naar duurzame 
oplossingen. 
Laat de kinderen op internet zoeken naar gelijkaardige initiatieven en 
laat ze hun bevindingen voorstellen aan de rest van de klas. 
 
(Tip: Colruyt is hier ook mee bezig, in Londen werden schuilkelders 
omgebouwd tot ondergrondse kweekcentra, Nederland staat ook al 



 

 

 

 

 

 

 

heel ver, in Dubai is er een testdorp gebouwd gericht op duurzaamheid, 
sommige voetbalvelden schuiven na de match onder de grond en 
worden belicht met lampen…) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=QQ8wcBmB_rQ (londen 
underground farming) 
https://www.youtube.com/watch?v=SsQZnyCH37M (How Tottenham 
Stadium Moves its Massive 9000 Tonne Pitch / Richard Hammond) 
 
 

Opmerkingen: 

Sterkinstem.be 
Vives Hogeschool Kortrijk 

EC onderwijsinnovatie 


