
ACTIVITEITEN  

NAAM activiteit Agrotopia. Activiteit 4.  
Planten kweken op Mars, kan dat? 

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 kinderen onderzoeken of een aantal basisvoorwaarden om planten te laten groeien 
kunnen aangepast worden als andere voorwaarden extern bepaald worden. 
 

 



 
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 

 

 
Naast planten kweken op aarde wordt ook onderzoek gedaan of het ook 
mogelijk is om planten te kweken in de ruimte, of bijvoorbeeld op 
andere planeten. Wat zou er nodig zijn om planten bij vriestemperaturen 
te kweken? Misschien is er geen licht op die planeet, of geen lucht? 
 
We testen het met de mini-Agrotopia.  
 
Belangrijke onderzoeksvaardigheden: Opstelling, telkens maar 1 
variabele veranderen, rapportage. Onderzoek kan ook veel breder en 
sneller als er een grotere groep mensen hetzelfde onderzoek voeren: 
contacteer via Facebook andere scholen. Zorg voor dezelfde 
basisopstelling en verander 1 variabele. 

 

 



Methode en organisatie 

Materiaal Per klas: 
• Kiemplantjes/ zaden / aardappelen 
•  

Per groep van 4: 
•  

 
  

Groeperingsvormen Groepen van 4 

Beschrijving van de 
activiteit (inclusief 

coaching) 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Fase 1: The Martian 
 
Toon de trailer van ‘The Martian’ (2015). 
Wie de film zelf op DVD heeft kan een iets langere scène tonen vanaf 
het moment dat de ruimtepod wordt vernield door een storm. 
 
Vraag aan de kinderen wat ze net gezien hebben. Kan dit? Is dit ooit al 
gedaan? Wat kan er volgens jou niet kloppen (het is immers gewoon 
een Hollywoodfilm, science-fiction)? 
 

 
 
 
 
Fase 2: Biosphere 2 
 
In 1987 bouwden wetenschappers de aarde en zijn ecosystemen 
(biosfeer 1) na. Ze noemden het Biosfeer 2.  
Er was een woestijn, een zee met koraal, een veld om voedsel te 
kweken, savanne, moeras en leefruimtes voor de 8 bewoners. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=-yAcD3wuY2Q&t=44s 



(Engels gesproken, 2 wetenschapsenthousiastelingen over het 
experiment zoals het nu is) 
https://www.youtube.com/watch?v=96HP_waLWPw 
(Overzicht geschiedenis, meer info, Engels gesproken) 
 
Het ging fout omdat: 
-Bacteriën in de grond stootten enorme hoeveelheden CO2 uit, zoveel 
dat de planten in Biosfeer2 het niet konden opnemen. 
-Het beton (met calciumhydroxide) slorpte ook een deel CO2 op. Uit die 
chemische reactie ontstond calciumcarbonaat en water. 
-Het niveau van N2O (distikstofmonoxide, lachgas) steeg dramatisch. 
Het is een broeikasgas (250 keer sterker dan CO2) dat ook bij 
anesthesie wordt gebruikt. Het zorgt ook voor een vermindering van 
vitamine B-12 met mogelijk hersenschade tot gevolg. 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Distikstofmonoxide 
-Het menselijk aspect: psychologie leert dat een groep mensen op een 
te kleine oppervlakte die moeten samenwerken zich opsplitsen, ook al 
waren dat de beste vrienden voor het experiment. 
-Er kon niet genoeg eten gemaakt worden. 
-De hele biodiversiteit aan fauna en flora leidde tot massavernietiging 
van de meeste soorten, behalve mieren, kakkerlakken en enkele 
dominante plantensoorten. 
-Zuiver water werd een probleem. 
-De media zorgde voor overtoerisme en het ontstaan van de eerste ‘Big 
Brother’. 
 
Wat werd geleerd: 
-Een biotoop kan worden verstoord door een kleine ingreep. Door de 
grootte van onze aarde valt dit niet meteen op, maar de effecten zijn er 
wel. In een kleine biosfeer zijn de effecten meteen merkbaar. Onze 
aarde is eenzelfde gesloten systeem, zeer kwetsbaar, met ook mensen 
die zorg zouden moeten dragen voor die kostbare planeet. 
-Biosphere2 was goed gebouwd en lekte maar 10% lucht gedurende 1 
jaar (ter vergelijking: de space shuttle lekte 2% per dag). 
-Vooruitgang en ontdekkingen t.a.v. tuin- en landbouw. 
-Het experiment was de voorganger van een aantal ontdekkingen en 
onderzoek dat ook nu nog wordt gedaan… zoals in Agrotopia. 
-Biosphere2 wordt nu nog steeds gebruikt voor onderzoek en is nu 
eigendom van de universiteit daar. 
 
 
Fase 3: Testen 
 
Met onze mini-agrotopia kunnen wij ook een mini-biotoop maken. 
 
Testen zoals: 
-Wat gebeurt er als we de mini-agrotopia afsluiten van extern licht met 



karton of plastic? Kunnen we planten laten groeien met het licht van 
enkel de lamp? Of moeten we de twee lampen samen gebruiken? 
-Wat gebeurt er als we de mini-agrotopia afsluiten van buitenlucht? 
Dat kan met plexi, gewoon doorzichtig plastic, of bijvoorbeeld een 
koelkast die uit zichzelf hermetisch sluit. Gebeurt dan hetzelfde als in 
Bioshpere2? Treedt er ook zuurstoftekort of niet omdat we perliet 
gebruiken i.p.v. aarde waar bacteriën in zitten? 
-Kunnen we een cameraatje binnenin hangen om te zien wat er 
gebeurt? Een kijkgaatje misschien? 
-Kunnen we een weerstation gebruiken om meer gegevens te 
verzamelen (of de mini-Agrotopia nu luchtdicht is afgesloten of niet)? 
-Kunnen we een systeem ontwerpen of de Arduino zo programmeren 
dat er bij te hoge temperaturen een ventilator zorgt voor afkoeling? Of 
bij te lage temperaturen een gloeilamp? 
-Het gebruik van proefdieren zoals muizen in een gesloten systeem 
gaat misschien wat te ver… maar misschien kunnen insecten wel die 
afgeschermd zijn van de planten. 
-Hoe verhelpen we dat insecten bij de planten raken? 
-… 
 
 
Fase 4: Verzamelen van gegevens, rapporteren, conclusies 
 
Om trial&error te vermijden verzamelen we zoveel mogelijk gegevens 
om telkens parameters aan te passen naar een zo groot mogelijke 
opbrengst. 
 
Deze gegevens worden wiskundig verwerkt in grafieken en we 
proberen conclusies uit ons onderzoek te trekken. 
 
Laat ook telkens ruimte om te bespreken met de leerlingen wat er fout 
ging, wat er beter kan, wat ze nog willen proberen. Geef hen hiermee 
beperkt eigenaarschap zodat de mini-agrotopia na een paar weken 
geen dood gegeven wordt. 
 
Misschien kunnen er ook bloemen worden gekweekt? 
 
Proeven is ook belangrijk: doe blinde testen op smaak en 
knapperigheid in vergelijking met sla die buiten werd gekweekt. 
Beoordeel ook de kleur van de sla of andere groenten die worden 
gekweekt. 
 
Kunnen we een pompoen kweken in de winter? 
Of aardappelen zoals ‘The Martian’? 
 
 
Ten slotte: 



 

 

 

 

 
Deze activiteit biedt heel wat kansen tot experimenteren. Probeer wat 
haalbaar is in een klassituatie met jouw leerlingen en wat je zelf als 
leerkracht aan denkt te kunnen. 
 
Heb zeker ook aandacht voor reflectie met de leerlingen (één van de 
pijlers van goed STEM-onderwijs). 
Misschien experimenteren de leerlingen thuis ook met plantengroei. 
 
Deze activiteit is een kantel-les naar het middelbaar onderwijs toe. 
Maar je kan zeker ook even gaan kijken met het 6de leerjaar naar de 
volgende lessen, er is zeker kans om ook daar verder te 
experimenteren. 
 

Opmerkingen: 

Sterkinstem.be 

Vives Hogeschool Kortrijk 
EC onderwijsinnovatie 



 

 


