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Wat is een experiment?
Het woord ‘experiment’ komt van het
Latijnse experimentum, dat met ‘proef,
onderzoek, bewijs’ vertaald kan worden.

men. Een arts weet bijv. hoe hij je koorts
omlaag kan brengen, zodat je je weer
gezond voelt.

Experimenten vormen de grondslag van de
moderne natuurwetenschappen. Het gaat
hierbij om exact beschreven proefnemingen,
met behulp waarvan een hypothese (bewering) bevestigd of weerlegd kan worden.
Ieder wetenschappelijk experiment moet
door een andere persoon, die zich precies
aan de beschreven instructies voor de proef
houdt, met hetzelfde resultaat herhaald
(gereproduceerd) kunnen worden en in
getallen meetbaar (kwantificeerbaar) zijn.

De experimenten in dit boek zullen je een
aantal verrassende inzichten in de ons
omringende natuur geven en je aan het
denken zetten en verbazen. Hopelijk
wekken de proefbeschrijvingen je onderzoeksgeest en stimuleren ze je ertoe de
geheimen van de natuur experimenteel te
ontrafelen. Ook wanneer je niet alle experimenten probeert of wanneer ze niet allemaal lukken, zul je na het lezen van dit boek
met heel andere ogen naar je omgeving
kijken!

Door metingen en tellingen kunnen we
onder meer bewijzen dat aan bepaalde
processen een wetmatigheid ten grondslag
ligt. Een lichaamstemperatuur tussen 37 en
37,5° C geldt voor mensen als normaal,
sinds vastgesteld is dat de lichaamstemperatuur van iedereen die gezond is in dit
bereik ligt. Een afwijking van deze normale
waarden wijst erop dat in het lichaam
ergens iets niet klopt, dat er een stoornis
bestaat. Wanneer je bijv. bij jezelf een
lichaamstemperatuur van 38,6° C meet,
heb je koorts en voel je je niet erg lekker.
Oorzaken van stoornissen worden in wetenschap en onderzoek door verdere experimenten net zo lang onderzocht, totdat men
de ingetreden stoornissen weer kan wegne-
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1. Fest, flüssig, gasförmig

LENTE

1. Verspreidende inktvlek
Hier heb je de hulp van
een volwassene nodig!
Je hebt nodig:
• 2 glazen
• heet water
• koud water
• inkt

Wat
water
allemaal
kan …
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En zo doe je het:
1. Vul het ene glas met heet en het andere met
koud water. In beide glazen moet zich
dezelfde hoeveelheid water bevinden.
2. Laat in ieder glas een druppel inkt vallen.
Wat zal er gebeuren?
De inkt en het water vermengen zich in beide
glazen en de vloeistof in beide glazen is
uiteindelijk gelijkmatig gekleurd. In het hete
water vermengt de inkt zich echter heel wat
sneller dan in het koude.
Waarom?
In koud water bewegen de moleculen langzaam,
in heet water snel. Daarom verspreidt ook de
inkt zich sneller in heet water.
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2. Vast, vloeibaar, gasvormig
Je hebt nodig:
• 3 weggooibekers van karton of plastic
• water
• grind

De deeltjes waaruit een vast lichaam bestaat,
zitten dicht opeengepakt. Er zijn sterke krachten
werkzaam tussen die deeltjes en deze krachten
houden ze in een vaste vorm.

En zo doe je het:
1. Vul het eerste bekertje met water en vul het
tweede zo dicht mogelijk met grind op;
de derde beker blijft leeg.
2. Probeer alledrie de bekertjes samen te
persen.

Vloeistoffen (bijv. melk) hebben geen vaste vorm.
De deeltjes van een vloeistof bevinden zich verder
van elkaar dan die van een vast lichaam. De
krachten tussen de deeltjes zijn zwakker.
Gassen (bijv. lucht) hebben een vaste vorm noch
een volume. De gasdeeltjes bevinden zich ver
van elkaar en bewegen vrij alle kanten op. De
krachten tussen de deeltjes zijn niet sterk genoeg
om ze op één plaats te houden.
Water is een verbinding van de elementen
waterstof en zuurstof. Een element is een enkelvoudige hoofdstof, d.w.z. een stof die we niet
verder in andere bestanddelen kunnen splitsen.
Water- en zuurstof zijn gasvormige elementen.
Gaan de beide gassen een verbinding aan, dan
ontstaat er een stof met andere eigenschappen:
het vloeibare water. De kleinste eenheid die in
een verbinding kan voorkomen, is een molecule.
Het waterstofatoom korten we af met ‘H’, het
zuurstofatoom met ‘O’. Water kunnen we ook
H2O noemen. Of anders gezegd, een watermolecule bestaat uit 2 waterstofatomen en 1 zuurstofatoom.

Wat zal er gebeuren?
De lege en de met water gevulde beker kun je
samendrukken; doordat je ze plet, veranderen ze
van vorm. De met grind gevulde beker blijft
daarentegen star; je kunt hem helemaal niet of
nauwelijks samenpersen.
Waarom
In de lege beker bevindt zich lucht (d.w.z. een
gasmengsel), in de met water gevulde beker een
vloeistof. De derde beker is gevuld met steentjes,
dus vaste voorwerpen. In tegenstelling tot vaste
lichamen bezitten vloeistoffen en gassen geen
vaste vorm en door druk kan zodoende hun
vorm veranderd worden.
Als je meer wilt weten:
Lucht, water, stenen, maar ook dieren, planten,
huizen, straten, kortom alles om ons heen is
materie. Zelfs wij mensen zijn een vorm van
materie. Materie kan vast, vloeibaar of
gasvormig zijn. Ieder vast lichaam (bijv. een
steen) heeft een volume en een vaste vorm.
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3. De grote mix

4. Warme stroming
Je hebt nodig:
• 2 glazen
• 1 inktpatroon
• klei of plasticine
• 1 naald
• 1 ijsblokje
• heet en koud water
• 1 pincet

Je hebt nodig:
• 2 even grote flessen
• levensmiddelenkleurstof of inkt
• water
• 1 strook karton
• zout
• 2 lange dunne houten stokjes
(bijv. satéstokjes)

En zo doe je het:
1. Vul een van de glazen met
koud water en laat daar
het ijsblokje in glijden,
zodat het water lang koud blijft.
2. Verzwaar de inktpatroon
met klei.
3. Giet heet water in het andere glas en
dompel daar de met klei verzwaarde
inktpatroon in.
4. Haal de patroon er na vijf minuten
weer uit met de pincet, prik hem lek
met de naald en laat hem in het
met koud water gevulde glas glijden.

En zo doe je het:
1. Vul beide flessen in de gootsteen tot aan de
rand met water.
2. Los in de ene fles zout op en giet in de
andere de levensmiddelenkleurstof of inkt.
3. Roer het water in beide flessen om met de
dunne stokjes.
4. Leg het stuk karton op de fles met het zoute
water.
5. Druk het karton stevig tegen de flesopening,
draai de fles voorzichtig om en zet ze, nog
steeds met het karton ertegenaan,
ondersteboven op de andere fles.
6. Trek de strook karton er voorzichtig
tussenuit, zonder dat de op elkaar staande
flessen verschuiven.

Wat zal er gebeuren?
De warme blauwe inkt loopt uit en stijgt naar
het oppervlak van het koude water.
Waarom?
Wanneer vloeistoffen verwarmd worden, zetten
ze uit, d.w.z. dat ze lichter worden. De warme
inktmoleculen stijgen bij het uitzetten op en
drijven aanvankelijk op het koude water. De inkt
zakt pas wanneer hij afgekoeld is en vermengt
zich dan met het water.

Wat zal er gebeuren?
De beide oplossingen vermengen zich, totdat
beide flessen dezelfde kleur aangenomen hebben.

Als je meer wilt weten:
De warmtestroom door een vloeistof of gas noemen we convectie. De hete deeltjes zetten uit,
stijgen op en vermengen zich geleidelijk met de
koudere.

Waarom?
De verfmoleculen lossen op en diffunderen,
d.w.z. ze vermengen zich geleidelijk met het
oplosmiddel water en daarna met het zoute
water. Alle deeltjes worden zo gelijk gespreid
over de oplossing.
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5. Verdampingssnelheid
Wat zal er gebeuren?
In het soepbord bevindt zich minder water dan
in de fles.

Je hebt nodig:
• 1 maatbeker
• 1 soepbord
• 1 fles
• water

Waarom?
Door de warmtetoevoer (zon) worden de watermoleculen in beweging gebracht. Ze kunnen op
een groter oppervlak sneller in de lucht opstijgen en verdampen dan in een hoge fles met
smalle opening. Dat betekent bijv. dat kleine,
diepe plassen in de tuin langzamer opdrogen
dan ondiepe, grote.
Als je meer wilt weten:
Het water op aarde doorloopt constant een
kringloop. Door verdamping komt water als
onzichtbare waterdamp in de lucht. De waterdamp vormt door condensatie mist, nevel of
wolken. Worden de wolken te zwaar, dan kan
het water als regen, hagel of sneeuw weer op
het aardoppervlak vallen. De neerslag sijpelt de
aardbodem in en verzamelt zich in het grondwater. In bronnen kan het grondwater weer aan de
oppervlakte komen. De bron verbreedt zich tot
een beek en uiteindelijk een rivier, die in een
meer of zee uitmondt. Het water in het meer of
de zee wordt door de zon verwarmd, stijgt op in
de lucht… en de kringloop begint van voren af
aan.

En zo doe je het:
1. Meet met de maatbeker een bepaalde hoeveelheid water af en giet het in de fles.
2. Meet nogmaals dezelfde hoeveelheid af en
giet het in het soepbord.
3. Zet het bord en de fles op een zonnige vensterbank.
4. Meet de volgende dag met de maatbeker de
hoeveelheden water die in de fles en het bord
overgebleven zijn.
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