
Onderzoeksfiche
In dit onderzoek zetten jullie een eerlijk onderzoek op. Jullie 
onderzoeken welk mengsel er het meest geschikt is om 
bioplastic te maken. 

Wees nauwkeurig in het onderzoek en de waarneming.
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Hypothese - Wat denk je?

Bioplastic uit aardappelzetmeel

Verzamel al het materiaal dat je nodig hebt om dit onderzoek uit te voeren: 

Wat denk je dat er gebeurt als je zetmeel met water mengt en laat drogen?
.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Wat denk je dat er gebeurt als je zetmeel met water en glycerine mengt en laat drogen?
.....................................................................................................................

....................................................................................................................

bioplastic van zetmeel
- water
- azijn
- glycerine
- lepel
- spatel
- kookpan
- mengkom
- maatbeker
- warmtebron (kookvuurtje)



Stappenplan: 
bioplastic uit aardappelzetmeel

STAP 1
Giet 100 ml water in een steelpan.
Doe er aardappelzetmeel bij. 
Laat het mengsel goed oplossen, zodat er geen klonters zijn.

STAP 2
Doe er azijn en glycerine bij. Roer goed.

STAP 3
Verwarm het mengsel op een matig vuur.
Blijf roeren tot het mengsel verdikt.

STAP 4
Leg een stuk bakpapier of bordje op het aanrecht.
Giet het mengsel op het bakpapier en spreid het met de eetlepel uit 
tot een dun laagje. 

Laat je plastic zeker nog 24-uur drogen. c

Variabele 1:  aardappelzetmeel

100 ml water 100 ml water 100 ml water 100 ml water

aardappel-
zetmeel 10 g
(= 1 gladgestreken koffielepel)

aardappel-
zetmeel 20 g
(= 2 gladgestreken koffielepels)

aardappel-
zetmeel 30 g
(= 3 gladgestreken koffielepels)

aardappel-
zetmeel 40 g
(= 4 gladgestreken koffielepels)

glycerine
10 ml

glycerine
10 ml

glycerine
10 ml

glycerine
10 ml

Variabele 2:  glycerine

100 ml water 100 ml water 100 ml water 100 ml water

aardappel-
zetmeel 10 g

aardappel-
zetmeel 10 g

aardappel-
zetmeel 10 g

aardappel-
zetmeel 10 g

glycerine
0 ml

glycerine
? ml

glycerine
? ml

glycerine
? ml

Onderzoek: bioplastic uit zetmeel



EXTRA

Wat kan je besluiten?

Welke vondsten hebben de andere groepjes ontdekt?
Noteer hier: 

Hoe vond je dit onderzoek?

Vul de gegevens aan.

Wat neem je mee naar de ontwerpfase?

Hoeveel tijd heeft jouw stukje bioplastic nodig om 
volledig opgenomen te worden in de natuur?
(Begraaf jouw stukje bioplastic in een bloemperkje, 
markeer deze plek en controleer elke maand).

GLYCERINE 10 ML

GLYCERINE 20 ML

GLYCERINE30 ML

GLYCERINE 40 ML

Omschrijving van je waarneming



Onderzoeksfiche
In dit onderzoek zetten jullie een eerlijk onderzoek op. Jullie  
onderzoeken welk mengsel er het meest geschikt is om 
bioplastic te maken. Je onderzoekt of dit een duurzame 
oplossing is. 
Hoeveel melk heb je nodig om 250gr bioplastic te maken? 
Wees nauwkeurig in het onderzoek en de waarneming.
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Hypothese - Wat denk je? WAT DENK JE DAT ER GAAT GEBEUREN ALS JE AZIJN BIJ JE WARME MELK GIET?

Bioplastic uit melk

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=VNHOS3VHN2O

Verzamel al het materiaal dat je nodig hebt om dit onderzoek uit te voeren: 

Wat denk je dat er gaat gebeuren als je azijn bij je warme melk giet?

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

bioplastic van melk
- melk
- azijn
- lepel
- zeef
- kookpan
- mengkom
- maatbeker
- warmtebron (kookvuurtje)



Onderzoek: bioplastic uit melk
Variabele 1:  azijn

200 ml
melk

200 ml
melk

200 ml
melk

200 ml
melk

azijn
15 ml

azijn
25 ml

azijn
35 ml

azijn
45 ml

citroensap
15 ml

citroensap
25 ml

citroensap
35 ml

citroensap
45 ml

Variabele 2: citroen

200 ml
melk

200 ml
melk

200 ml
melk

200 ml
melk

STAP 1
Verwarm de melk gedurende een 10-tal minuutjes op een middelmatig vuur.
(de melk moet warm zijn, maar niet koken)
Doe de verwarmde melk in een kom.

STAP 2
Voeg de azijn toe.

STAP 3
Roer rustig gedurende een 3-tal minuutjes.

STAP 4
Doe het mengsel in een zeef en duw zachtjes met een lepel het vocht uit 
het mengsel. (NIET ROEREN)

STAP 5
Doe het mengsel op een stukje keukenrol, zodat het mengsel droger wordt. 

STAP 6
Voeg er wat kleurstof en/of een geurtje aan toe.

STAP 7
Plaats het mengsel in een vormpje en laat het nog 24-uur drogen. c

Stappenplan: bioplastic uit melk



EXTRA

Wat kan je besluiten?

Welke vondsten hebben de andere groepjes ontdekt?
Noteer hier: 

Hoe vond je dit onderzoek?

1
2
3
4
5

15 ML
25 ML
35 ML
45 ML
andere:..... ML

MELK + AZIJN MELK + CITROEN

Vul de gegevens aan.

Wat neem je mee naar de ontwerpfase?

Hoeveel liter melk heb je nodig om 250 gr bioplastic
te verkrijgen?


