
 

 

ACTIVITEITEN  

NAAM activiteit Agrotopia. Activiteit 2.  
Met beide voeten stevig op/in de grond. 

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 min-agrotopia wordt opgebouwd en alle parameters worden ingesteld. Kinderen 
ontdekken de voordelen van kweken zonder grond en onderzoeken groei en kiemen. 
Er zullen aanpassingen worden gedaan om dit te optimaliseren. 

 

 

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 het belang van water. 
 

• Water als transportmiddel van voedingsstoffen 
• Eén van de problemen bij de voorbereidende activiteiten was een 

schaarste aan drinkwater. Kom hierop terug bij het weinige water dat 
wordt gebruikt in de opstelling t.o.v. kweken in volle grond. 

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

Methode en organisatie 

Materiaal Per klas: 
• Kiemplantjes, bak met Perliet, water, Wuxal meststof 
• Proefveldje indien mogelijk (controlegroep) 
• Elektriciteit 
• Maatbeker 
• Bij voorkeur doorzichtige curverbak 

 
  

 Groepen van 4 

Beschrijving 
van de 

activiteit 
(inclusief 
coaching) 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Fase 1: Opbouw van de mini-agrotopia. 
 
Bouw de mini-agrotopia op in klas. 
Let er bij de opbouw op dat: 

• De bovenste plank alle elektronica bevat. 
• De waterafvoer zó verloopt dat het water eerst de plank met de 

bovenste bak bereikt, daarna overloopt in de bak eronder en 
tenslotte in de curverbak die op de grond staat.  

• Perliet is het zwaarst, dus dit komt in de onderste bak. 
• Het pompje mag neerliggen of rechtop staan maar draait liefst niet te 

lang droog. 
• Check of alle buisjes en verbindingen goed aansluiten en stevig 

genoeg aangespannen zijn. 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Fase 2: Verstevigen van de mini-agrotopia. 
 
Bij de opbouw zal je merken dat de opstelling -ook al gebruikte je de 
driehoekige pennen- niet zo heel stevig staat. 
 
Hoe kan je de constructie verstevigen? (denk terug aan de workshop) 

• Schroef 12 vijsoogjes in de latjes, 4 voor elke zijde van de agrotopia. 
Span met touw een kruis van hoek naar tegenoverstaande hoek. De 
voorkant kan ook, maar dan is het moeilijker om de kweekbakken te 
verwijderen mocht dat nodig zijn. 

• Latjes kunnen ook. Zet deze vast met lijmklemmen (‘sergeanten’) 
• Een groot stuk karton aan elke zijde kan ook. Let erop dat er nog 

natuurlijk licht bij de planten kan. 
 
Kortom, laat de kinderen meedenken, vergelijk met hoe men werkt bij 
kranen, bruggen, truss, … 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fase 3: Testen van de mini-agrotopia. 
 
Als de proefopstelling volgens iedereen goed is opgebouwd kan je deze 
testen met water, nog zonder kiemplantjes. 
 

• De Arduino is ingesteld om 6 keer per dag (om de 4 uur) het pompje 
2 minuten te laten werken. Tegelijk gaan ook de lampen aan. Deze 
branden vanaf het inschakelen van de Arduino 18 uur waarna ze 6 
uur gedoofd zijn. 

• Start de Arduino (= steek het stekkertje van de batterij erin) als het 
nog donker is, bijvoorbeeld om 7 uur. De lampen zullen dan tot 1 uur 
middernacht blijven branden. Daarna komt 6 uur duisternis, ook dat 
is belangrijk voor planten. 

• De batterij lijkt maar een dag mee te gaan. Wie nog een lader heeft 
van 9V met dit soort stekkertje kiest beter daarvoor. 

 
 
 
 
 
 



 

 

Fase 4: voeding toevoegen… en een scheutje wiskunde. 
 
Bij de set kreeg je een literfles groene meststof. Dit is Wuxal Super 8-8-6. We 
kozen voor deze meststof omdat deze het zachtst is voor de huid (niet 
agressief), niet stinkt en de beste allround voeding is voor groei. 
 
Opgelet: 

• Zorg dat de Wuxal op een veilige plaats staat (kamertemperatuur, 
omvallen, goed gesloten fles, niet in de zon) 

• Wijs de kinderen erop dat ze de vloeistof niet in de ogen mogen 
krijgen, hun handen moeten wassen achteraf en er zeker niet van 
mogen drinken. Waarschuw bij inname het anti-gifcentrum op 070 
245 245. 

 
Wiskunde, inhoudsmaten: 
 
Opgelet! 1 cc is niet gelijk aan 1 cl 
 
Per 10 liter (emmer) schoon water is 7,5cc Wuxal aanbevolen. 
Laat de kinderen deze hoeveelheden omzetten naar cl of ml. 
 
Cc = kubieke centimeter, de inhoud van een rekenblokje E(enheid) dat op de 
meeste scholen gebruikt wordt (MAB-materiaal). 1cm x 1cm x 1cm (LxBxH). 
 
In een blok zitten 1000 eenheden (MAB).  
Centiliter zou dan een staafje zijn van 10 (1/100). 
Het blokje = 1 ml  
 
Dus: voeg per 10 liter water 7,5ml toe (en niet cl !). Dit kan je met een grote 
doktersspuit of een klein maatbekertje afmeten. 
 
 
Fase 5: planten 
 
Start met planten die een relatief zeker succes garanderen: 
(van makkelijk naar moeilijk) 

• Lolo boinda (krulsla). Goede kropvorming, zet niet te wijd uit. 
• Zet de ‘blokjes’ gewoon op het perliet. Wortelgroei is dan goed te 

zien. 
• Daarna kan geëxperimenteerd worden met erwten, broccoli, rode 

kool, tuinkers, prei, radijzen. 
• Behalve bonen en prei worden deze geplant om te laten kiemen (tot 

6 à 7 cm) en dan te oogsten. 
• Radijzen in zaailint: goed natmaken en dan bovenop het substraat 

(perliet) leggen. 
• Voorlopig niet zaaien: de zaadjes en later de kiemplanten zijn zeer 

onderhevig aan schimmels door handaanraking. Dit zet zich dan over 



 

 

op andere planten.  
• Schimmelvorming kan worden tegengegaan door teeltafwisseling. 

Het perliet wordt niet gewassen of ontsmet. 
• Het water wordt, ook al circuleert het, deels opgenomen door de 

planten, anderzijds verdampt het ook. Zet streepjes op de curverbak. 
Vul gewoon aan met b.v. 5 liter water met de juiste verhouding 
Wuxal. 

• Wil je het water toch weggieten, dan kan dit gewoon in de tuin. 
• Het water in de bak zonder perliet loopt niet goed weg, steek twee 

blokjes aan de kant waar het gat niet is, zo loopt het water beter af 
naar het gat toe en staan de planten niet constant in het water 
(rotten) 

 
Het perliet wordt snel groen door algen (cfr. aquarium). Dit kan je tegengaan 
door vierkante gaatjes in de zak van worteldoek te maken, 1 cm rondom 
groter dan de ‘blokjes’ met sla. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Fase 6: Meten en onderzoek. 
 
Onderzoek kan op twee manieren: 
Meet per week het verbruikte water, vergelijk dit met een proefveldje of 
bloempot die gewoon buiten staat (en/of bloempot die binnen staat, wel 
met gaatjes in onderaan zodat het water kan wegsijpelen). Meet vooraf met 
een maatbeker het water dat opgepompt wordt per beurt x 6.  
Geef dezelfde hoeveelheid water aan de plant buiten en/of deze binnen in 
de bloempot. 
Vergelijk de verbruikte hoeveelheid water. Bij de Agrotopia kan dit tot 90% 
minder zijn dan de tuin buiten (het water sijpelt weg en gaat verloren). 
 
Anderzijds kan je ook de vergelijking maken door te planten in een pot 
Perliet en de plant gedistilleerd water te geven (zonder voedingsstoffen). 
 
 
Fase 7: Time-lapse 
 
Als je de planten echt wil zien groeien dan kan je een time-lapse maken. 
Bij een time-lapse wordt het fototoestel zo ingesteld dat het om de 5 
minuten een foto neemt en die foto’s dan automatisch als een filmpje 
afspeelt. Heel verrassend. 
Ik deed dit met het programma ‘Skyflow’ dat ik gratis downloadde in de app-
store. 
 
Laat dit vooral door de kinderen testen. Wie thuis een tablet heeft kan de 
kat filmen, de wolken, …

 
 
Mijn opstelling: 

• Ipad, bij instellingen op vliegtuigmodus en nooit in slaapstand. 
• Ipad op een plankje gezet, gericht op de planten. 
• Skyflow instellingen: Elk halfuur een foto, wekker ‘off’, tijdsduur op 

een paar duizend uur en dan gewoon op ‘start’. 



 

 

 

• Tussenin kan je net naast start op het pijltje duwen om een preview 
te zien van wat je al filmde. 

 
 
 
 

Opmerkingen: 

Sterkinstem.be 

Vives Hogeschool Kortrijk 
EC onderwijsinnovatie 


