
Activiteitenboek

V.U. D. Cahen - Vautierstraat 29 - 1000 Brussel

Museum voor 
Natuurwetenschappen
Vautierstraat 29 - 1000 Brussel
www.natuurwetenschappen.be

Kriebel-Kriebel-
beestjesbeestjes

© 2004 Educatieve dienst



• Omtrent het activiteitenboek

• Op bezoek in de tentoon-  
   stelling Kriebelbeestjes 

• Natuuratelier kriebelbeestjes 

• Kriebelbeestjes
   Achtergrond voor leraars
   Activiteiten

• Vergroten en verkleinen
   Achtergrond voor leraars
   Activiteiten

• Bacteriën en schimmels
   Achtergrond voor leraars
   Activiteiten

• Nuttige links voor leerlingen en  
   leraars

• Diploma van krieboloog

• De kriebelbeestjessleutel

• Plattegrond van de tentoon- 
   stelling Kriebelbeestjes 

• Kriebelbeestjesparcours

Welkom in Kriebelbeestjes



K
riebelbeestjes - activiteitenboek

3

Welkom bij 
KriebelbeestjesKriebelbeestjes
In Kriebelbeestjes , de nieuwe tijdelijke tentoonstelling van 
het Museum voor Natuurwetenschappen, maak je kennis 
met het kriebelende leven rondom jou, in je huis en zelfs 
op je lichaam. De tentoonstelling zit vol verrassingen, 
maar als je heel goed kijkt, zul je veel dingen herkennen 
uit het dagelijkse leven. En je maakt ook nieuwe vriendjes 
in je vertrouwde omgeving.

Met behulp van een 
videomicroscoop neemt de 
tentoonstelling een kijkje bij 
de kleinste bewoners in huis, 
zoals bacteriën, schimmels, 
vliegen, stofmijten en spinnen. 
Ga op ontdekking in de boeiende 
wereld van de kriebelbeestjes die 
verrassend kunnen verschillen 
in grootte. Zo zijn vliegen en 
mieren honderd keer groterdan 
de doormeter van je haar, terwijl 
bacteriën en schimmels dan weer 
honderd keer kleiner zijn. Trek een 
haartje uit je hoofd en bekijk de 
dikte ervan. Kun je je voorstellen 
dat er leven is op één enkel haartje? 
Zo’n haartje is ons vergelijkingspunt 
doorheen de tentoonstelling. 

We leven samen met al die 
minuscule diertjes, of we dat nu 
willen of niet. Als we ze beter 
leren kennen, worden ze een 
stuk interessanter. Misschien 
gruwel je van spinnen, maar 
een spinnenweb is een 
verbazingwekkend kunstwerkje. 
Mieren zijn vervelend 
wanneer ze op de keukentafel 

rondkruipen, maar tegelijkertijd 
is het fascinerend hoe ze in geen 
tijd hun weg naar het snoepgoed 
vinden. Het is ook fantastisch 
om een mierenkolonie van 
dichtbij te bekijken. Hoe zijn 
ze georganiseerd en wat zijn 
de gelijkenissen en verschillen 
tussen hun maatschappij en de 
onze? 
Als je de tijd neemt om heel 
dicht bij het kriebelende leven te 
gaan, opent er zich een nieuwe 
en spannende wereld. 
De bedoeling van 
Kriebelbeestjes  is om je 
fascinatie voor het leven wat je 
al kent, nog te versterken. 
Tijdens een bezoek aan de 
tentoonstelling heb je al je zintuigen 
en je verstand nodig. Je kunt er 
spelen, leren en met open mond 
staan van verbazing. Een  onbekend 
stuk van de microwereld gaat 
voor jou open. Het Museum voor 
Natuurwetenschappen opent zijn 
deuren voor Kriebelbeestjes op 14 
oktober 2004.

Welkom

De Kriebelbeestjes 
tentoonstelling is 
onderverdeeld in de 
volgende delen:

De krimpmachine 

Treed binnen in een wonderbaarlijke 
microwereld. Dans met een 
vleesvlieg, bekijk een huisstofmijt 
van dichtbij en ontmoet een 
Salmonella-bacterie en andere 
bekende micro-organismen. Deel je 
ervaring met anderen en stuur vanuit 
de krimpmachine een postkaart met 
een foto van jezelf en je nieuwe 
vriendjes.

Het kriebelt over je hele lijf

Je lichaam is een huis. Zelfs 
in bed ben je nooit alleen. 
Leer je bedgenootjes kennen. 
Onze tips zullen je helpen om 
je van de vervelendste onder 
hen te verlossen. Bespied de 
huisstofmijten en kruip samen 
met een luis in een bos haar.

Het kriebelt om je heen

Hier krijg je de kans om een 
vlieg op de muur te zijn en om 
je zoemende huisgenootjes te 
bestuderen. Je maakt kennis met 
mieren en je leert hoe ze hun 
weg naar de keukenkast vinden, 
hoe moeilijk je het ze ook maakt. 
Bekijk je kleine huisdiertjes van 
dichterbij, test je fobieën en al 
gauw zul je zien dat deze diertjes 
sympathieker worden als je ze 
beter leert kennen.

Microland

Je ontmoet de allerkleinste 
bewoners van je huis: bacteriën 
en schimmels. Je leert waarom 
bedorven voedsel harig en 
slijmerig wordt. Ga op ontdekking 
met de microscoop en bekijk het 
dramatische dierenleven dat zich 
afspeelt in een bloemenvaas. 

Kriebelbeestjesspel

Speel je mee? Je leert een insect 
te onderscheiden van de andere 
geleedpotigen, ontdekt wat ze 
het liefst lusten, waar ze zich 
bij voorkeur ophouden in huis 
en welke verkiezen om op ons 
lichaam te vertoeven. 
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Omtrent het activiteitenboekje

Kriebelbeestjes bieden 
een resem mogelijkheden 
voor het onderwijs. Het 
activiteitenboekje is 
ingedeeld rond drie thema’s, 
waarin alle onderwerpen 
van de tentoonstelling aan 
bod komen:

Kriebelbeestjes gaat over 
de beestjes die bij ons 
leven.

Vergroten en verkleinen. 
Hier wordt dieper ingegaan 
op het verschil in grootte 
tussen de kriebelbeestjes 
en op de hulpmiddelen, 
zoals een vergrootglas, die 
het mogelijk maken om het 
leven om ons heen waar te 
nemen.

Bacteriën en schimmels. 
Hierin komen bacteriën en 
microscopische schimmels aan 
bod, die deel uitmaken van ons 
dagelijkse leven. 

Het activiteitenboekje richt 
zich tot leerlingen van vijf tot 
zestien jaar oud en kan in 
de lessen wereldoriëntatie, 
natuurwetenschappen (biologie, 
fysica, chemie), technologische 
opvoeding, wiskunde en 
huishoudkunde worden gebruikt.

Elk van de drie thema’s 
wordt voorafgegaan door 
een wetenschappelijke 
achtergrondtekst, waar vooral 
leraars en oudere leerlingen 
wat aan kunnen hebben. 
De achtergrondteksten 
ondersteunen de activiteiten 
die per niveau zijn opgedeeld 
en die geschreven zijn voor 
de leerlingen. De activiteiten 
kunnen uit dit boek worden 
gekopieerd. Ze zijn makkelijk 
te begrijpen en meestal zijn ze 
uit te voeren met materiaal dat 
je normaal op school vindt. De 
leerlingen krijgen de kans om 
zelf een activiteit uit te kiezen 
en worden zo aangemoedigd 
om zelfstandig te werken.

Leerkrachten hoeven zich niet te 
houden aan de leeftijdsindicatie. 
Mits enkele aanpassingen 
kunnen de meeste activiteiten 
op verschillende niveaus worden 
gebruikt. Ze kunnen ook een 
inspiratiebron zijn om meer open 
activiteiten te organiseren.

Wie zich nog meer in een 
onderwerp wenst te verdiepen, 
vindt in de (school)bibliotheek 
een overvloed aan literatuur 
omtrent kriebelbeestjes.  
Bovendien is op pagina 46 een 
lijst te vinden van boeken en 
websites die geschikt zijn voor 
het onderwijs.

De website van het Museum 
voor Natuurwetenschappen 

biedt aanvullende informatie

Op bladzijde 53-54 staat een 
samenvatting van het tentoo
nstellingsparcours. En op de 
website www.natuurwetenschap
pen.be vind je nog meer informatie 
(didactisch dossier, werkbladen, 
SMS - wedstrijd) foto materiaal en 
animaties

www.natuurwetenschappen.be
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Op bezoek in de tentoonstelling 
Kriebelbeestjes 
Een bezoek aan 
Kriebelbeestjes kan op 
verschillende manieren in 
de lessen worden ingepast. 
Het kan een voorproefje 
zijn, dat inspiratie biedt om 
nadien rond de praktische 
activiteiten te werken. 
Het museumbezoek 
kan ook gezien worden 
als een verdiepend 
moment middenin een 
leereenheid, waar de 
leerlingen een onderwerp 
nader bestuderen met de 
praktische activiteiten als 
achtergrond. Of het bezoek 
kan de kers op de taart 
zijn, als afsluiting van een 
project.

Tijdens je bezoek aan 
Kriebelbeestjes kun je jezelf 
testen en een diploma van 
krieboloog behalen. Je moet wel 
eerst antwoorden op o.a. vragen 
over de levenscyclus van de vlieg 
of over het lievelingsgerecht van 
de huisstofmijt. En je moet leuke 
stempels verzamelen.  Dan krijg 
je een diploma van krieboloog 
mee naar huis, met je eigen foto 
erop. Als je niet graag lang in de 
rij wacht, kun je pagina 47 met 
het diploma van krieboloog thuis 
al kopiëren.

De leerlingen bereiden het 
bezoek voor

De leerlingen steken het meest 
op van deze tentoonstelling als 
ze zelfstandig rond activiteiten 
werken en meehelpen om 
het bezoek voor te bereiden 
en te organiseren. Vraag ze 

bijvoorbeeld om informatie 
te verzamelen over de 
tentoonstelling en over het 
Museum. Laat ze de reis 
organiseren of vraag ze een 
informatiebrief over de uitstap 
naar hun ouders te schrijven.

De leerlingen bereiden zelf 
hun vragen voor

In dit activiteitenboekje 
hebben we bewust 
nagelaten om werkbladen 
op te nemen die tijdens 
het tentoonstellingsbezoek 
moeten worden ingevuld. In 
plaats daarvan sporen we de 
leerlingen aan om zelf thuis een 
aantal modules uit te kiezen 
rond onderwerpen waarin 
ze zich willen verdiepen. Dat 
kan aan de hand van de korte 
beschrijvingen van de modules 
op bladzijde 52-53 of van de 
meer diepgaande beschrijvingen 
op de website van het Museum. 
Laat de leerlingen hun eigen 
werkblad voorbereiden, waarop 
ze de vragen neerschrijven die 

ze tijdens het bezoek willen 
onderzoeken.
De leerlingen bedenken 
zelf hoe ze hun ervaringen 
overbrengen

De leerlingen bepalen mee hoe 
ze hun ervaringen tijdens het 
bezoek aan het Museum en de 
lessen op school aan anderen 
overbrengen. Kriebelbeestjes 
zijn een onderwerp dat 
iedereen wel aanspreekt. 
Probeer met de leerlingen 
een “succesbarometer” op 
te stellen. Was het zo’n groot 
succes dat de andere klassen 
op de hoogte moeten worden 
gebracht of dat dit project  
op een ouderavond of in de 
schoolkrant aan bod moet 
komen? Was het zo interessant 
dat men met dit vakoverstijgend 
project ook buiten de school zal 
uitpakken? Misschien kan een 
verslag op de webstek van het 
Museum gezet worden?
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Wens je begeleiding voor je 
groep bij je bezoek aan de 
tentoonstelling?
Voor een schoolbezoek 
richt de tentoonstelling zich 
tot kinderen tussen vijf en 
dertien jaar. Ze is speels 
en interactief en behoeft 
geen rondleiding. Maar we 
stellen hieromtrent wel 
andere activiteiten voor.

Inleiding tot de tentoon-
stelling

De leerlingen maken (opnieuw) 
kennis met basisbegrippen 
waarmee ze de grote 
groepen leren herkennen 
waartoe de Kriebelbeestjes 
behoren: bacteriën, eencellige 
organismen, geleedpotigen. 
Ze leren de verschillende 
groepen geleedpotige dieren 
onderscheiden en steken wat 
op over hun bouw en hun 
levenscyclus.
Duur 20 minuten - vanaf het 3de 
leerjaar.

Rondleiding in de 
insectenzaal en het 
vivarium

Eerst komen anatomie en 
levenscyclus van de 

insecten en de 
spinnen aan bod. 
Dan ontdek je de 

verschillende 
nsectenfamilies, 
leer je hoe 
nuttig of 
schadelijk ze 
zijn en hoe ze 

zich verbergen 
en maak 
je kennis 
met de 
vogelspinnen 

en schorpioenen in ons vivarium.
Duur 75 minuten - vanaf het 3de 
leerjaar

Natuuratelier “Insecten”

Hier hebben we het over 
de plaats van de insecten 
in het dierenrijk en bij 
de geleedpotigen, hun 
lichaamsbouw, hun zintuigen, 
hun ademhaling, volledige en 
onvolledige gedaantewisseling, 
de aanpassingen aan hun poten, 
voelsprieten en monddelen... 
We bezoeken de insectenzaal en 
het vivarium, bekijken insecten 
door een binoculair, knutselen 
een kriebelbeest in elkaar en 
voelen beestjes op onze handen 
kriebelen. 
Duur 2 uur - vanaf 7 jaar.

Dierenverhalen

Onze animatoren vertellen 
over insecten of andere 
‘kriebelbeestjes’. Zo weten onze 
jonge bezoekers meer over de 
dieren die ze in de tentoonstelling 
van dichtbij gaan bekijken.
Duur 1 uur - voor 5-7 jarigen (3de 
kleuterklas – 2de leerjaar).

Documenten op onze 
webstek

Naast dit activiteitenboek is zijn 
er ook een didactisch dossier, 
werkbladen en een praktische 
gids “Aanbod voor groepen” op 
de webstek van het Museum 
voor Natuurwetenschappen: 
http://www.natuurwetenscha
ppen.be/museum
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Achtergrond voor leraars

De tentoonstelling 
Kriebelbeestjes gaat over de 
kleine geleedpotigen die we 
binnenshuis kunnen ontmoeten. 
Een lichaam dat in segmenten 
verdeeld is en poten die uit 
scharnierende delen bestaan, zijn 
typische kenmerken voor dieren die 
tot de stam van de geleedpotigen 
horen. Bij de geleedpotige 
kriebelbeestjes vind je dieren uit 
de volgende groepen: insecten, 
spinachtigen (naast spinnen ook  
pseudoschorpioenen, mijten 
en hooiwagens), schaaldieren 
en duizend- en miljoenpoten. 
De meeste geleedpotigen 
leggen eieren, maar er zijn er 
ook enkele die levende jongen 
baren. Geleedpotigen hebben een 
uitwendig skelet, een pantser. 
Dat geeft hen het nadeel dat ze 
niet geleidelijk kunnen groeien. 
Om te kunnen groeien moeten 
de geleedpotigen hun uitwendig 
skelet een aantal keer vernieuwen, 
waarbij ze telkens een stukje 
groter worden. Zo vervellen 
spinnen bij voorbeeld tot tien keer 
toe. Telkens wanneer ze te groot 
worden voor hun uitwendig skelet, 
barst het. Daaronder is dan al een 
nieuw skelet gegroeid dat nog 
moet harden. Veel dode spinnen 
blijken bij nader onderzoek een 
achtergelaten vervellingshuid te zijn.

Volledige en onvolledige 
gedaanteverwisseling

Geleedpotigen die tot de groep 
van de insecten behoren, 
vertonen een zogenaamde 
gedaanteverwisseling, die op 
verschillende manieren kan 
verlopen. Bij insecten zoals 
de hoofdluis, de kakkerlak 
of de oorworm lijken de pas 
uit het ei gekropen jongen 
op mini-edities van de 
volwassenen. Zij doorlopen 

een reeks nimfenstadia 
en lijken steeds meer op 
het volwassen dier(imago). 
Dat wordt een onvolledige 
gedaanteverwisseling genoemd. 
Insecten zoals vliegen, kevers 
en mieren daarentegen 
ondergaan een volledige 
gedaanteverwisseling. Het 
insect begint zijn leven als 
larve en vertoont geen enkele 

gelijkenis met het volwassen 
insect. De gedaanteverwisseling 
van de larve tot het volwassen 
insect verloopt dan via 
een speciaal onbeweeglijk 
popstadium. Wanneer het 
volwassen insect uit de pop 
komt, groeit het niet meer. 
Kleine vliegen kunnen dus niet 
opgroeien tot grote vliegen.

Imago 1,5 cm

Levenscyclus 
van de hoofdluis

Ei

Nimfen

Volwassen hoofdluis 3 mm

Levenscyclus 
van de meeltor

Meel

Ei

Larve (meelworm)

Pop

Kriebelbeestjes
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Kriebelbeestjessafari en 
kriebelbeestjessleutel

Wanneer je op 
kriebelbeestjessafari (zie 
leerlingenactiviteiten pagina 
14 en 15) gaat, is de buit niet 
altijd even groot. Dat hangt 
van het seizoen af. In de koude 
wintermaanden december, 
januari en februari zijn er weinig 
kriebelbeestjes, maar toch 
kun je er vinden. Wanneer in 
april de temperatuur buiten 
begint te stijgen, verschijnen 
de huisvliegen en Peruviaanse 
spektorren. Iets later volgen 
onder andere de wegmier, het 
zilvervisje, de oorworm, de 
vleesvlieg, de wesp, de gewone 
spektor en de meeltor. In het 
najaar krijgen we vooral de spin, 
het fruitvliegje, de kakkerlak en 
de faraomier te gast. 
De kriebelbeestjesssleutel 
(pagina 49-50) kan je helpen bij 
het uitzoeken welke diertjes je 
tijdens je safari vindt. 

Meeltorren:
makkelijk om mee te 
werken

Als de klas graag een insect en 
zijn levenscyclus wat nader wil 
bestuderen, is de meeltor een 
uitstekende keuze. Zeker voor 
de jongere leerlingen, omdat de 
meeltor zo makkelijk te kweken 
is en zich snel voortplant.
De larven van een meeltor 
leven in graanproducten zoals 
meel, tarwe en brood. De 
larven worden meelwormen 
genoemd en zijn uitstekend 
voedsel voor aquariumvissen 
en terrariumdieren. Zowel de 
meeltor als de larve kunnen 
grote afstanden afl eggen. Ze 
komen vaak vanuit vogelnesten 
op zolder terecht en trekken 
via panelen en beschotten naar 
de rest van het huis. Zelfs in 
de wasmand kun je meeltorren 
vinden, waar ze het vuil van de 
kleren eten.

Net zoals alle andere kevers 
ondergaat de meeltor een 
volledige gedaanteverwisseling 
(zie bladzijde 7). Wanneer de 
volwassen meeltor uit de pop 
komt, groeit hij niet meer. Kleine 
meeltorren kunnen dus NIET 
opgroeien tot grote meeltorren. 
Ze blijven kleine volwassenen, 
net zoals je ook kleine mensen 
hebt.

Mieren

De mier die je het vaakst 
binnenshuis aantreft, is de 
wegmier. Als jullie op twee 
verschillende plaatsen mieren 
hebben gevonden, kun je 
proberen om ze samen in een 
terrarium of plastic doos te 
zetten. Leg wat voedsel (een 
stukje appel) in het midden 
en kijk wat er gebeurt. Als 
de mieren tot verschillende 
kolonies behoren, zal er een 
bloederige strijd om het 
voedsel ontstaan. Na een 
tijdje zullen de mieren hun 
territorium vastleggen. De 
mieren weten nu van wie het 
voedsel is en het wordt op een 
welbepaalde plaats gelegd. 

Om mieren langere tijd in 
leven te kunnen houden, is het 
noodzakelijk dat je exemplaren 
uit alle groepen te pakken 
krijgt: werksters, mannetjes, 
koningin, enzovoort. Dat is 
het makkelijkst te bereiken 
met de wegmieren. Die leven 
in kleinere, overzichtelijker 
maatschappijen. Als je het 
spannende leven wilt volgen 
dat zich in een mierenkolonie 
afspeelt, moet je een speciaal 
mierenterrarium bouwen. In 
de bibliotheek vind je boeken 
waarin wordt uitgelegd hoe je 
dat precies moet doen.

In de tentoonstelling kun 
je een hele kolonie Zuid-
Amerikaanse parasolmieren 
(ook bladsnijdersmieren 
genoemd) in volle actie zien. 
Met een koningin, mannetjes 
en werksters. Hier vind je 
onder andere bladsnijdsters, 
wiedsters, vuilniswerksters, 
kindermeisjes en soldaten.

Achtergrond voor leraars
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De duur van de verschillende 
levensstadia hangt af van de 
temperatuur en de voeding. 
Als de temperatuur rond 26 °C 
bedraagt, groeien ze het snelst. 
De hele levenscyclus van ei tot 
ei kan tussen 7 weken en 1 jaar 
duren.

Meeltorren vertonen 
kannibalistisch gedrag. De larven 
en de volwassen meeltorren 
eten eieren en larven van hun 
eigen soort. Op die manier 
houden ze hun aantal onder 
controle en verkleinen ze de 
concurrentie. Meeltorren vliegen 
blijkbaar alleen in de volle zomer. 

Ze kunnen door een openstaand 
raam naar binnen vliegen en heel 
soms nestelen ze zich in meel, 
haver of andere graanproducten. 

Meeltorren voelen zich bijzonder 
goed thuis in meel, haver of 
tarwezemelen en ze hebben niks 
anders nodig, zelfs geen vocht 
of water. Meeltorren hebben 
genoeg aan het water dat ze zelf 
produceren wanneer ze voedsel 
afbreken en aan het water van 
hun eigen ademhalingsproces.

Het vrouwtje van de meeltor kan 
dagelijks twee tot drie eieren 
leggen en ze kan twee tot drie 

jaar leven. In de loop van haar 
leven kan ze dus in totaal tot 
3285 eieren leggen. 

Meelwormen en meeltorren 
in de klas

Meelwormen kun je bij de 
dierenhandel kopen, waar de 
prijs rond 7 euro per halve kilo 
ligt. Verdeel de meelwormen 
over een aantal grote jampotten 
of plastic terraria, die voor 
de helft gevuld zijn met een 
mengeling van tarwezemelen en 
havervlokken.
Leg er een halve wortel 
bovenop, want daar zijn ze dol 

Achtergrond voor leraars
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op. Dek het terrarium af met 
een stuk luchtdoorlatende stof 
en maak de stof vast met een 
elastiekje, zodat 
de meeltorren 
niet kunnen 
ontsnappen. 
Zolang er genoeg 
voedsel is, 
zullen de larven 
onderaan in het 
glas blijven. Zet de 
pot op een warme 
en donkere plaats. Na drie, vier 
dagen al zullen de eerste larven 
zich hebben verpopt. Na nog 
eens twee, drie weken zien de 
eerste meeltorren het daglicht. 
Als je de pot in de ijskast zet, 
verloopt alles veel langzamer. De 
meelwormen zullen in de eerste 
weken niet veranderen. Vergeet 
niet geregeld naar de dieren te 
kijken.

Meelwormen: een lekker 
hapje?

De gedachte alleen al om 
insecten op te eten is 
voor sommige mensen 
ongeloofwaardig en zelfs 
walgelijk. Maar voor miljoenen 
mensen verspreid over de hele 
wereld vormen insecten een 
belangrijk deel van de dagelijkse 
voeding en zonder die insecten 
zouden ze niet overleven. De 
insecten die het vaakst door 

mensen worden gegeten zijn 
kevers, sprinkhanen, krekels, 
bijen, wespen, mieren, wantsen, 

vlinders en motten. 
Die insecten zien er 
allemaal anders uit 
en sommige smaken 
naar noten, andere 
naar citroen of zelfs 
naar garnaal. In 
Bangkok in Thailand 
is het heel normaal 
om op straat een 

zakje gefrituurde sprinkhanen te 
kopen. In de Chinese provincie 
Macao geven ze de voorkeur 
aan gefrituurde kakkerlakken. 
In Latijns-Amerika worden 
zongedroogde sprinkhanen, 
krekels, kevers en andere 
insecten gebruikt om taco’s, 
chilisaus, tortilla en soepen 
te kruiden. Ook meelwormen 
zouden een echte delicatesse 
zijn. Probeer eens om je eigen 
meelwormenspaghetti te maken. 
Het recept vind je op bladzijde 
17. Over het algemeen zijn 
insecten heel voedzaam, omdat 
ze veel proteïnen en vet bevatten 
en vol vitaminen en mineralen 
zitten.

Meelwormen kluiven
een skelet af

In een grote aarden pot 
gevuld met meelwormen 
en havervlokken kun je een 
dood dier schoonmaken. De 
meelworm is namelijk een 
van de kleine diertjes die 
meehelpen aan het verrottings- 
en afbraakproces. Als je een 
mooie schedel in je kamer 
wilt, koop dan een dierenkop 
bij de slager. Het is echt 
niet zo vies als je denkt. Vul 
de pot voor een derde met 
havervlokken of tarwezemelen. 
Onderin de pot leg je een 
goeie portie meelwormen. Leg 
ook de dierenkop onderaan 
in de pot en sluit hem af 
met een deksel. Het deksel 
moet voorzien zijn van kleine 
luchtgaatjes. Zet de pot buiten 
of in het fi etshok, want het 
goedje gaat na een tijdje wel 
rot ruiken. Na een week of 
twee is de dierenkop helemaal 
afgekloven. Wanneer de larven 
klaar zijn met het afkluiven 
van het skelet, kun je het in 
de zon laten drogen of het in 
3 percent waterstofperoxide 
laten trekken. Zo worden de 
beenderen afgebleekt en ogen 
ze fraaier. Als het skelet wat 
te vet is, leg het dan eerst in 
ammoniakwater voor je het 
afbleekt. 

Achtergrond voor leraars
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Weven alle spinnen een 
web?

Slechts de helft van de vele 
soorten spinnen weven een 
web. Maar de spinnen die 
er een weven, doen dat in 
veel verschillende grootten 
en vormen. Ofwel is het web 
rond, ofwel lijkt het op een 
hangmat, die tussen bosjes en 
takken gespannen is, of het 
is trechtervormig. Sommige 
spinnen weven een web dat 
slechts uit één enkele draad 
bestaat. 
Het web is van zijde, dat de spin 
in haar achterlijf aanmaakt. Het 
is een soort van dunne pasta. 
De zijde wordt uitgeknepen, 
een beetje zoals tandpasta, 
door openingen die spintepels 
worden genoemd. De zijde is 
ongeveer drie keer sterker dan 
staal van dezelfde dikte. Een 
speciale olie op de poten en het 
lichaam van de spin verhindert 
dat de spin in haar eigen web 
komt vast te zitten.
Spinnen maken verschillende 
soorten zijde: voor het weven 
van het web, voor het inpakken 
van de eieren in een cocon of 
voor het inkapselen van hun 
prooi. De zijde kan kleverig of 
glad zijn.

De meeste spinnen die geen 
web weven, gaan actief op jacht 
naar een prooi. De prooi wordt 
verlamd met gif, dat ze uit hun 
spitse klauwkaken, die eindigen 
op en gifhaak, pompen. 
Een spin heeft geen oren, tong 
of neus. In plaats daarvan heeft 
ze gevoelige haartjes over het 
hele lichaam. En met die haartjes 
kan ze voelen, proeven en 
horen. Met haar poten kan een 
spin de   bewegingen van een 
insect dat in het web is verstrikt, 
opvangen.

Eenzame spinnen

Spinnen komen normaal gezien 
alleen samen om te paren. 
Voor de mannetjes kan dat een 
gevaarlijke tijd zijn, want de 
vrouwtjes zijn groot en hongerig. 
Wanneer een mannetje een 
vrouwtje benadert, moet hij 
uiterst voorzichtig te werk gaan. 
Wanneer ze niet klaar is om 
te paren of wanneer ze het 
mannetje als een vijand ervaart, 
kan ze hem aanvallen. Sommige 
mannetjes sturen signalen uit 
om duidelijk te maken dat ze 
niet vijandig gezind zijn. Ze 
doen dat bijvoorbeeld door met 
hun poten te roffelen ofdoor 
op een speciale manier aan 
het web van het vrouwtje te 
rukken. Het mannetje van de 
zwarte weduwe brengt zelfs een 
cadeautje, een bruidschat, voor 
haar mee: een lekker insect, 
ingepakt in zijde.

Het gif van de Chileense 
vogelspin kan worden 
gebruikt om mensen met 
hart- of hersenziekten te 
behandelen.

Tweehonderd jaar geleden 
gebruikte men geplette 
spinnen als middel tegen 
verkoudheden.

Gewone huisspinnen helpen 
om je huis vrij van vliegen 
te houden. Dat is nuttig, 
want vliegen kunnen ziekten 
overbrengen.

Vroeger gebruikten 
de mensen soms 
spinnenwebben als een 
pleister om het bloed van 
een wonde te stelpen.

Vliegen

Huisvliegen en vleesvliegen 
zijn makkelijk te houden. Ze 
hebben alleen wat water 
en suiker nodig. Als je ze 
langere tijd wilt houden, 
is wat proteïnerijk poeder 
noodzakelijk. Er bestaan 
proteïnepoeders met 
frambozen- of aardbeiensmaak 
en daar zijn ze op verlekkerd. 
Als je wilt dat de vliegen 
eitjes leggen, moet je ze ook 
wat halfrot vlees (voor de 
vleesvliegen) of fruit geven.

Pas op! Vliegen leggen veel 
eitjes. Uit die eitjes komen 
vele kleine larven, en die zijn 
heel moeilijk in het terrarium 
te houden. De pas uit het ei 
gekomen larven banen zich 
een weg door de kleinste 
spleetjes en gaatjes. Wees dus 
voorzichtig, anders zit het hele 
klaslokaal in een mum van tijd 
vol larven.
 
In de tentoonstelling kun je de 
vleesvlieg bestuderen in haar 
verschillende levensstadia: ei, 
larve (made), pop en volwassen 
vlieg. De vleesvlieg is een 
van de 
bromvliegen 
die je vaak 
thuis in 
de keuken 
aantreft. 
Maar de 
larven 
ervan vind 
je ook in 
het ziekenhuis terug, waar 
ze helpen wonden schoon te 
maken.

Achtergrond voor leraars
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Activiteit voor de leeftijd van 5 tot 8 jaar

Kriebelbeestjessafari

Op safari

Je moet goed uit je doppen kijken wanneer 
je op kriebelbeestjessafari gaat. De meeste 
beestjes zijn klein en ze verstoppen zich in 
donkere gaatjes en spleten.

Terug in de klas

Maak een tentoonstelling met de 
kriebelbeestjes die jullie hebben 
gevonden.

Kies een dier dat je wilt onderzoeken:

• Kijk naar het dier onder een 
stereoloep.

• Tel hoeveel 
poten je dier 
heeft.

• Tel hoeveel 
vleugels het 
heeft.

• Teken je dier.

Probeer de volgende vragen over je dier 
te beantwoorden:

• Hoe heet je dier?

• Hoe komt je dier aan voedsel?

• Hoe vermijdt je dier dat het door anderen 
wordt opgegeten?

• Hoe krijgt je dier jongen?

Vertel je vriendjes over het dier. 
Hang je tekeningen op in de klas.

Laat de dieren vrij. Zet ze terug waar jullie ze 
hebben gevonden.

1

2

3

6

4
5

Haver vlokken



K
riebelbeestjes - activiteitenboek

3

Activiteit voor de leeftijd van 5 tot 8 jaar

Het leven van een meeltor

• Van je leerkracht krijgen jullie een jampot of 
terrarium met meeltorren.

Wat zie je onderaan in de jampot?

• Zoek meelwormen, poppen en meeltorren en 
bestudeer wat ze doen. Als je heel goed kijkt, 
zie je misschien de eitjes van de meeltor.

• Teken de levenscyclus van een meeltor.

• Bekijk de meeltor onder een stereoloep. 
Teken wat je ziet.

• Neem een liniaal en meet de meeltor. Hoe 
lang is hij? Hoe breed is hij? 

• Meet nog een paar andere meeltorren. Zijn er 
grote en kleine meeltorren?

• Leg een paar meelwormen in een petrischaal.
 
• Bekijk de meelwormen onder een stereoloep. 

Teken wat je ziet.

• Neem een liniaal en meet de meelwormen. 
Zijn er grote en kleine meelwormen?

volwassen meeltor 1,5 cm

Levenscyclus 
van de meeltor

Meel

Ei

larve

pop
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Activiteit voor de leeftijd van 9 tot 12 jaar

Kriebelbeestjessafari
Zowel voor mensen als voor dieren is een huis 
een fi jne plek om in te wonen. Maar een huis 
of appartement kan een echte jungle zijn. Er zijn 
rovers die op jacht gaan op de muren en op het 
plafond. Vreedzame planteneters kruipen in de 
kelder of op de vensterbank rond, terwijl andere 

beestjes gaten boren in de muren en er eitjes 
leggen. De meeste diertjes trekken uit eigen 
beweging bij ons in. Andere nemen we mee 
naar huis zonder dat we het weten, bijvoorbeeld 
wanneer we een plant of een zak met kattenvoer 
kopen.

Op safari

Deel je in kleine groepjes op. Elk groepje gaat op 
een andere plaats op zoektocht: in de kelder van 
de school, in de kleedkamers en douches van de 
turnzaal, in de keuken, in verschillende klaslokalen 
(op verschillende verdiepingen) en op de zolder.

Wat moeten alle groepen meebrengen?

Kleine doosjes om de diertjes in op te bergen, 
papier en potlood, vergrootglas.

Je moet goed uit je doppen kijken wanneer je op 
kriebelbeestjessafari gaat. De meeste beestjes zijn 
klein en ze verstoppen zich in donkere gaatjes en 
spleten.

Telkens wanneer je een dier vindt, is het belangrijk 
dat je opschrijft waar je het hebt gevonden. Dan is 
het nadien makkelijker om uit te maken hoe je dier 
heet. 

Terug in de klas

• Zoek de naam op van alle beestjes die je hebt 
gevonden. De kriebelbeestjessleutel (pagina 
49-50) kan je daarbij helpen

• Kies een dier uit dat je grondig wilt 
onderzoeken.

• Kijk naar het dier onder de stereoloep.
• Teken wat je ziet en schrijf erover.

Probeer de volgende vragen te 
beantwoorden:

• Hoe komt het dier aan water, of hoe vermijdt 
het dat het uitdroogt? 

• Hoe komt het dier aan voedsel? (Rol: roof- of 
prooidier?)

• Hoe vermijdt het dier dat het door anderen 
wordt opgegeten?

• Hoe maakt het dier jongen?
• Hoe past het dier op zijn jongen?

Laat de dieren vrij. Wanneer je klaar bent met 
het bestuderen van de dieren, zet je ze terug 
waar je ze hebt gevonden. (Tenzij je zelf een 
kriebelbeestjsdierentuin wilt aanleggen).

Havervlokken
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Activiteit voor de leeftijd van 9 tot 12 jaar

Kriebelbeestjessafari (vervolg)

Wie woont er op school?

Denk na over de plaats waar je de dieren 
hebt gevonden
• Maak een ruwe schets van de school (de hele 

klas samen).

• Noteer op de schets waar je de dieren van de 
kriebelbeestjessafari hebt gevonden. 

Probeer de volgende vragen te 
beantwoorden:
• Waarom zijn er niet overal diertjes te vinden?

• Bevinden de meeste dieren zich in die delen 
van de school waar het zonlicht binnenvalt, of 
zitten ze liever op koele plekjes zonder zon?

• Hoe verklaar je dat verschil?

• Vind je op de verschillende verdiepingen 
andere soorten dieren? 

• Vind je in een stenen gebouw andere diertjes 
dan in een houten?

Thailand: snack

Australië: ongedierte

China: troeteldiertje

Ongedierte, gebruiksdier, huisdier of 
troeteldier?

Zijn de beestjes die jullie hebben gevonden nuttig 
of niet? En vanuit welk gezichtspunt?
Sommige diertjes die je in huis vindt, zijn 
ongedierte. Ze vernielen je spullen, eten van je 
voedsel of maken je ziek. Misschien kun je een 
ongediertebestrijder in je school uitnodigen. Die 
kan je vertellen hoe je ongedierte bestrijdt. 

Wie woont er bij jou in huis?

• Ga op kriebelbeestjessafari in je huis.

• Probeer zelf uit te vissen welke dieren 
je vindt, eventueel met behulp van de 
kriebelbeestjessleutel. Als je een interessant 
dier vindt en je weet niet wat het is, neem 
het dan de volgende dag mee naar school en 
vraag om hulp.
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Activiteit voor de leeftijd van 9 tot 12 jaar

Kriebelbeestjesdierentuin
Maak je eigen dierentuin
Als je de dieren en hun gedrag graag wilt 
bestuderen, is het spannend en eigenlijk niet zo 
moeilijk om de meeste kriebelbeestjes korte tijd in 
een terrarium te houden.

Maak en richt een terrarium in
Een terrarium kun je op allerlei manieren 
aanleggen. In de winkel kun je een glazen of 
plastic terrarium kopen, maar je kunt er ook zelf 
een maken met een jampot of kartonnen doos. De 
gulden regel luidt: Richt het terrarium zo in dat het 
lijkt op de plaats waar je de dieren hebt gevonden. 
Zorg ervoor dat de temperatuur en vochtigheid zo 
dicht mogelijk bij de natuurlijke liggen. Hou goed 
in het oog of de dieren tot rust komen. Als ze de 
hele tijd op het deksel rondkruipen en proberen te 
ontsnappen, zit er zeker iets fout.

Het voeren
De meeste dieren hebben behoefte aan water. 
Het deksel van een kleine bokaal kan dienst 
doen als waterschaal. Als je niet zeker weet 
wat je dier eet, kun je verschillende soorten 

voedsel in het terrarium leggen. Dan kunnen de 
dieren zelf kiezen. Probeer met een stukje appel, 
komkommer of wortel. Vleesetende dieren lusten 
ook wat katten- of hondenvoer. Een roofdier zoals 
een spin heeft af en toe een paar vliegen nodig, of 
wat gehakt.

Wat doen jullie dieren?
Als je elke dag naar je dieren gaat kijken, kom je 
veel te weten over hun gedrag. Je zult natuurlijk 
ook veel vragen hebben. De antwoorden kun je in 
boeken of op het internet opzoeken. Als je geluk 
hebt, doe je misschien een belangrijke ontdekking.

Observeer je dier
• Wat doet je dier in het terrarium?

• Laat je dier sporen achter in het terrarium?

• Waar in het terrarium bevindt je dier zich het 
grootste deel van de tijd?

• Wat gebeurt er als je heel kort met een lamp 
op je dier of terrarium schijnt?

Laat de dieren vrij. Wanneer 
je klaar bent met het 
bestuderen van de dieren, 
moeten je ze terugzetten 
waar je ze hebt gevonden.

Denk erom:
Rovers moeten 

elk apart

water
water

water
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Activiteit voor de leeftijd van 9 tot 12 jaar

Voor je kriebelbeestjesverzameling kun je alleen 
dieren met een hard uitwendig skelet (pantser) 
gebruiken, bijvoorbeeld kevers, wespen, vliegen, 
motten of spinnen. 

Wat heb je nodig?

Een paar stukken piepschuim, insectenspelden 
(gewone spelden zijn te dik en roesten), 
prepareernaalden, een pincet, een klein penseel, 
een mes om het piepschuim te snijden, geschikte 
kriebelbeestjes.

Het doden van de kriebelbeestjes

Eerst moeten de dieren die je in je verzameling 
wilt opnemen, gedood worden. Neem niet meer 
diertjes dan je nodig hebt of dan je tijd hebt om 
op te zetten. Het invriezen is de beste methode 
om ze te doden. Kleine diertjes zijn sterke 
temperatuurdalingen gewend en kunnen in een 
ijskast goed overleven. Maar tegen een snelle 
afkoeling in een diepvriezer daarentegen zijn ze 
niet bestand. Laat ze 24 uur lang in de diepvriezer 
liggen. Daarna moet je de diertjes een halve 
dag laten ontdooien voor je ze kunt opzetten. 
Als je dier te droog of stijf is geworden om het 
op te zetten, kun je het opnieuw “zacht” maken 
door het een paar uur in een gesloten jampot te 
stoppen met een nat watje erbij. 

Het opzetten van de kriebelbeestjes

Bij het opzetten van een dier is het belangrijk om het 
te dier te laten opstijven in die houding waarin het er 
het best uitziet. Kevers en spinnen zijn het makkelijkst 
op te zetten. Dieren met vleugels zijn moeilijker, want 
de vleugels moeten worden uitgespreid. 
Wanneer je klaar bent met het opzetten van de 
kriebelbeestjes, moet je ze op een droge plaats 
zetten, anders kunnen ze beschimmelen. 

Leg een kriebelbeestjesver-
zameling aan

Is het harteloos om kleine diertjes te doden 
en ze vast te spelden?
Dat hoef je helemaal niet zo te zien. Veel 
belangrijke biologen en dierenbeschermers 
begonnen hun carrière op die manier.  Maar 
wat denk je er zelf over? Praat erover voor je 
aan je kriebelbeestjesverzameling begint. Het is 
belangrijk dat iedereen er zich goed bij voelt.

Larven en heel zachte beestjes kun je 
bewaren in een bokaal met verdunde alcohol ( 
70 % gedenatureerde ethylalcohol). Indien de 
alcohol niet zuiver is, wordt hij troebel.

mot

kriebelbeestjes-
verzameling

langpootmug
mug zilvervisje

meeltor

vlieg
spin

vlinder

pissebed
mier

Zo zet je dieren met vleugels op:

Plaats drie stukken 
piepschuim op 
elkaar en zorg dat 
er in het midden 
een spleet is 
voor het lichaam. 
Speld het lichaam 
vast met een 
insectenspeld.

Spreid de vleugels 
uit en pin ze vast 
met spelden.
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Activiteit voor de leeftijd van 9 tot 12 jaar

Maak je eigen 
meelwormenspaghetti klaar
Meelwormenspaghetti (4 pers.)

4 handvol schoongemaakte meelwormen
1 eetlepel olie voor het bakken
400g spaghetti
water en zout voor het koken
1 eetlepel olijfolie
1 blik gesneden tomaten
1 stengel prei
1 theelepel tomatenpuree
1 teentje knofl ook
1 theelepel gedroogde basilicum
zout, peper

Breng water in een grote pot aan de kook. 
Wanneer het kookt, voeg zout en spaghetti toe. 
Zet het vuur wat lager. De spaghetti kookt.
Doe de olie in een pan en voeg de gehakte 
prei en de fi jngesneden look toe en laat ze kort 
zweten zonder dat ze kleuren. Voeg nadien 
de tomaten, de gedroogde basilicum en de 
tomatenpuree toe. Laat het geheel koken terwijl 
je blijft roeren, op een laag vuurtje, tot de saus 
indikt. Breng de saus op smaak met peper en 
zout. 
Verwarm de olie voor de meelwormen in een 
pan. Voeg de diepgevroren meelwormen toe en 
laat ze kort bakken, ongeveer 4 tot 5 minuten. 
Op smaak brengen met peper en zout en 
garneren met de gehakte peterselie. 
Leg de spaghetti op het bord. Giet een grote 
lepel tomatensaus op het midden van de pasta 
en leg de meelwormen er in een krans omheen. 
Bestrooi de tomatensaus met de geraspte 
parmezaankaas en verse basilicum.
Smakelijk!

In Bangkok (Thailand) is het heel normaal om 
op straat een zakje gefrituurde sprinkhanen te 
kopen. In de provincie Macao in China geeft 
men de voorkeur aan gefrituurde kakkerlakken. 

Waarom zouden wij dan geen 
lekker portie voedzame 
meelwormenspaghetti 
klaarmaken? 

De meelwormen schoonmaken en 
voorbereiden

Leg een handvol meelwormen in een zeef 
en schud voorzichtig om de meelwormen te 
scheiden van de etensresten en uitwerpselen. 
Blaas intussen over de zeef, om de afgeworpen 
pantsers (uitwendige skeletdelen) te verwijderen. 
Gooi alle dode en halfdode meelwormen weg. 
Je herkent ze aan hun donkerder kleur en aan 
het feit dat ze nauwelijks bewegen. Spoel de 
meelwormen grondig af en dep ze droog met een 
stuk keukenrolpapier. Stop ze in een schoon zakje 
en leg ze ongeveer 15 minuten in de diepvriezer. 
Hierna zijn de meelwormen in een diepe slaap of 
zijn ze dood en lijden ze niet onnodig wanneer ze 
in de pan worden gebakken.

Een gemiddelde meelworm bevat ca. 47% 
proteïnen, 25% vet en 6,7% vezels. Wat bevat 
een garnaal?

ter garnering:
geraspte 
parmezaankaas
gehakte peterselie
verse basilicum

Opmerking. Mensen die 
allergisch zijn voor insecten 
(insectenbeten) of schaaldieren 
(kreeft, garnalen)  kunnen beter 
geen insecten eten. Schaaldieren 
en insecten zijn namelijk aan elkaar 
verwant.
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Activiteit voor de leeftijd van 13 tot 16 jaar

De jacht op spinnen

Ben jij iemand die meteen gaat lopen wanneer 
je een spin ziet? Vandaag moet je ernaar op 
zoek. Je zult versteld staan hoeveel spinnen er 
wel zijn. Sommige spinnen vind je in de hoeken 
van je kamer net onder het plafond, waar ze hun 
spinnenweb maken. Andere spinnen zijn iets 
moeilijker te vinden.

Spinnenjacht

Wat breng je mee? Kleine doosjes om de spinnen 
in te stoppen, papier en potlood, een vergrootglas.
• Telkens wanneer je een spin vindt, moet 

je opschrijven waar je hem precies hebt 
gevonden.

• Als de spin in een spinnenweb zit of dicht in 
de buurt van een web, maak dan een grove 
schets of geef een beschrijving van het 
spinnenweb.

• Raak het spinnenweb lichtjes aan en kijk wat 
er gebeurt. Schrijf het op.

Terug in de klas

• Plaats een spin in een petrischaal of in een 
doorzichtige doos (met deksel, zodat de spin 
niet wegloopt) en bekijk de spin onder een 
stereoloep. 

• Welke soort spin is het?

• Probeer de verschillende delen van de spin 
te vinden (kopborststuk, achterlijf, spintepels, 
ogen, enz…). De beschrijving vind je op de 
bladzijde hiernaast.

• Teken de spin en duid de verschillende delen 
aan.

Beschrijf een paar bijzondere eigenschappen van 
je spin. Zoek in de bibliotheek of op het internet 
informatie op.

De langpootmug is geen spin, maar zoals zijn 
naam aangeeft is het een mug met lange 
poten. Maar hij kan wel niet steken of bijten.

Hoe onderscheid je een spin van een 
insect? Tel de poten. Insecten hebben maar 
zes poten, terwijl spinnen er acht hebben.

Hooiwagens hebben ook acht poten, 
maar een kogelrond lichaam. Het lichaam 
van de spin bestaat uit twee delen.

water



K
riebelbeestjes - activiteitenboek

0

Activiteit voor de leeftijd van 13 tot 16 jaar

De jacht op spinnen (vervolg)

De mond wordt gebruikt 
als een soort van rietje 
waarmee de spin het 
voedsel opzuigt. Het 
speeksel van de spin 
is bijzonder rijk aan 
enzymen. Die lossen 
langzaam het lichaam 
van de prooi op, zodat 
de spin de vloeistof kan 
opslurpen.

De 2 tasters 
(pedipalpen, antennen) 
zijn eigenlijk een paar 
sterke onderkaken, die 
de spin gebruikt om de 
prooi te vermalen. Ze 
kan er ook mee voelen 
en proeven.

De 2 klauwkaken 
(cheliceren) die eindigen 
op een gifhaak dienen 
om de prooi te bijten 
en vergiftigen. Een spin 
eet haar prooi niet altijd 
meteen op. Vaak pakt ze 
haar prooi in zijde in om 
ze later op te eten.

Het achterlijf bevat onder 
andere de spinklieren die 
het spinsel (zijde) maken.

Kopborststuk. Het 
lichaam van een spin 
bestaat uit twee delen. 
De poten zitten aan het 
eerste deel. In het eerste 
deel vind je ook de maag 
en kleine ‘hersentjes’ 
(hersenzenuwknopen). 

Ogen. Normaal 
gezien hebben 
spinnen zes 
of acht ogen, 
waardoor ze een 
heel wijd zicht 
hebben. Hoeveel 
ogen heeft houw 
spin?

Lees het verhaal over Arachne 
uit de Griekse mythologie.

Een mens heeft beenderen in zijn lichaam 
en een zachte huid aan de buitenkant. Spinnen 
daarentegen hebben geen beenderen. Zij hebben 
alleen een hard uitwendig skelet, dat een 
beetje op een pantser lijkt. Om te kunnen groeien 
moeten spinnen vervellen, tot tien keer toe. 
Telkens wanneer ze te groot worden voor hun 
uitwendige skelet, barst het. Daaronder is dan al 
een nieuwe laag klaar die nog moet harden.

Kleine klauwen aan 
het uiteinde van de 
poten zorgen ervoor 
dat de spin niet uit het 
web valt.

De spintepels produceren de 
zijden draden van het spinsel. 
Maar niet alle spinnen weven 
een web. Weeft jouw spin een 
web? Wat voor een web? En 
hoe vangt de spin haar prooi in 
het web?

Laat de spinnen weer vrij. Als je klaar bent met het 
bestuderen van de spinnen, moet je ze terugzetten 
waar je ze hebt gevonden.
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Spinnen als troeteldiertjes?
• Ga op spinnenjacht en vang een spin.

• Leg voor je spin een terrarium aan.

Het is erg spannend om spinnen te houden in een 
plastic terrarium of in een grote doos met plastic 
aan de zijkant, zodat je naar binnen kunt kijken. 
De doos moet groot zijn, anders zal de spin geen 
web weven. Leg een paar takken in de doos en 
strooi zand op de bodem. Spinnen leiden een 
eenzaam leven. Ze komen alleen maar samen om 
te paren. Als je verschillende spinnen samen in 
een terrarium stopt, zullen ze zeker proberen om 
elkaar op te eten. Spinnen eten af en toe een paar 
vliegen of wat gehakt vlees, iets anders hebben ze 
niet nodig. Probeer ze te observeren

• Hoe vangt en eet je spin levende vliegen? 

• Wat doet je spin zoal in het terrarium?

• Groeit je spin?

Hou je van spinnen?
De angst voor spinnen wordt in 
de wetenschap spinnenfobie of 
arachnofobie genoemd. Maar eigenlijk 
zijn spinnen je vrienden. Ze ruimen 
ongedierte voor je op en ze worden 
zelfs in de geneeskunde gebruikt. 
Maar toch is arachnofobie een ernstig 
probleem voor vele mensen. Ze 
krijgen hartkloppingen, komen in ademnood of 
vallen zelfs fl auw.

Je hebt nu de spinnen en hun manier van leven 
bestudeerd. Heeft dat je houding tegenover 
spinnen veranderd?

Stel een arachnofobietest op en zoek uit hoeveel 
leerlingen in je klas aan arachnofobie lijden.

Activiteit voor de leeftijd van 13 tot 16 jaar

water
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Achtergrond voor leraars

De activiteiten rond dit 
thema hebben te maken met 
verhoudingen, met vergroten 
en verkleinen. Ook lenzen 
komen aan bod, want dat zijn 
instrumenten waarmee je kunt 
vergroten of verkleinen.

Lenzen
Lenzen kennen we allemaal van 
brillen, vergrootglazen, camera’s 
en microscopen. Een lens is 
meestal van glas.

Lenzen zijn in staat om het licht 
dat erdoor schijnt te verspreiden 
of te verzamelen. 

De reden hiervan is dat een lens 
minstens één oppervlakte heeft 
die gebogen is. Tegelijkertijd 
bestaat een lens uit een 
materiaal waarin het licht zich 
met een andere snelheid 
verspreidt dan in de lucht. In glas 
bijvoorbeeld verspreidt licht zich 
langzamer dan in de lucht. Het is 
de combinatie van het materiaal 
van de lens en de kromming 
die maakt dat de lens het licht 
verspreidt of verzamelt. Dat 
leidt tot een verkleining of een 
vergroting.

Vergroten en verkleinen

Lenzen die in het midden dikker 
zijn, hebben een vergrotend 
effect. Een lens die in het 
midden dunner is, verkleint. 

Een loep of een vergrootglas 
bestaat uit een glazen lens 
die in het midden dikker 
is. Lichtmicroscopen zijn 
samengesteld uit twee of 
meer zulke lenzen, die op 
een ingewikkelde wijze zijn 
opgesteld zodat ze elkaars effect 
versterken.

Wanneer het licht op de 
lens terechtkomt, buigt 
het af. Het buigt opnieuw 
af wanneer het de lens 
verlaat. Deze lens is het 
dikst in het midden en 
heeft dus een vergrotend 
effect.

Zo vergroot een lens

Licht

Licht

 lens

lens

 beeld
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Achtergrond voor leraars

Een glas water als lens

In de activiteit Water kan 
toveren kijken de leerlingen 
door een glas water. Wanneer 
je een muntstuk achter het 
glas houdt, kun je zien dat het 
wordt vergroot. Maar als er geen 
water in het glas is, wordt het 
muntstuk niet vergroot.

De vergroting doorheen een glas 
water is te verklaren omdat de 
lichtstraal van richting verandert 
wanneer ze op water stoot. Het 
licht wordt afgebogen omdat het 
zich in water met een andere 
snelheid verspreidt dan in de 
lucht. Het licht buigt opnieuw 
af bij het verlaten van het glas. 
Omdat het oppervlak krom 
is, buigt de lichtstraal op zo’n 
manier af dat er een vergroting 
ontstaat.

Wanneer je datzelfde muntstuk 
achter een vierkante vaas 
met water houdt, is er geen 
vergrotend effect. Je ziet 

alleen dat het muntstuk 
plotseling van plaats verandert. 
De reden hiervoor is dat het 
gerefl ecteerde licht van het 
muntstuk doorheen twee 
parallelle oppervlakten gaat. 
Wanneer licht door twee 
parallelle oppervlakten gaat, 
wordt de straal niet verspreid 
noch verzameld. Ze wordt alleen 
verplaatst. 

In deze activiteit kijk je ook 
door een leeg drinkglas. Hier 
vindt geen  vergroting plaats. 
De reden hiervoor is dat er 
geen overgang meer is tussen 
lucht en water om het licht af 
te buigen. Glas is zelf wel een 
materiaal dat licht breekt, maar 
het is zo dun dat er geen verschil 

te zien is.
Een vaas met parallelle zijden 
heeft geen vergrotend effect, 
zelfs niet wanneer er water in zit. 
Er vindt alleen een verschuiving 
van de lichtstralen plaats.
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Achtergrond voor leraars

Lens met siroop

Een druppel siroop kan ook als 
een vergrootglas werken. 

In de activiteit Maak een 
vergrootglas met heldere siroop 
(pagina 26) kijken de leerlingen 
door een druppel siroop, die op 
een stuk doorzichtig plastic ligt. 
Zo ontstaat een vergrootglas, 
deels omdat het licht zich in 
siroop met een lagere snelheid 
verspreidt. Maar ook omdat 
de siroopdruppel geen plat 
oppervlak is. In het midden is 
de druppel dikker dan aan de 
randen. Het is dus een krom 
oppervlak. En het bovenste 
oppervlak is niet parallel aan de 
onderkant, die in aanraking is 
met het stuk plastic. 
Wanneer je het vergrootglas 
uitprobeert, zul je merken dat je 
de dingen niet ondersteboven 
ziet. Dat is trouwens ook bij een 
echt vergrootglas niet het geval. 
De siroopdruppel buigt het licht 
af, maar je ziet een denkbeeldig 
beeld. De ogen worden door 
de afbuiging beetgenomen. Dat 
gebeurt wanneer het voorwerp 
dicht bij de lens wordt geplaatst, 
binnen de brandpuntsafstand. 
Dat is de afstand van het midden 
van de lens tot het brandpunt, 
het punt waar de lichtstralen na  
breking elkaar snijden. 

Schaal

In veel activiteiten worden 
de leerlingen gevraagd om te 
berekenen hoeveel keer een dier 
of een ding vergroot of verkleind 
wordt. Bijvoorbeeld: Hoeveel 
keer is een leerling op een foto 
verkleind (in de lengte)? De 
vragen zijn altijd geformuleerd 

als een lengteverhouding. 
Dat komt overeen met de 
manier waarop de vergroting 
stereoloepen en microscopen
wordt aangeduid.

Wanneer men zegt dat een 
stereoloep 40 keer vergroot, wil 
dat zeggen dat de lengte van 
een voorwerp 40 keer langer 
is dan in de werkelijkheid. 

Hetzelfde geldt voor de hoogte.
In de siroopdruppel verandert 
het licht van richting. Daardoor 
denken we dat het voorwerp 
groter en verder verwijderd 
is dan het in feite is. Onze 
hersenen houden namelijk geen 
rekening met de afbuiging van 
het licht in de siroopdruppel.

Vergroting
Denkbeeldig beeld

Oog

Siroopdruppel

Voorwerp
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Activiteit voor de leeftijd van 4 tot 8 jaar

Op school zie je niet zo vaak kleine diertjes.

Kleine en grote dieren

Maar wat is het kleinste dier dat je kunt 
vinden?

• Ga op jacht naar dode en levende dieren op 
school.

• Zoek zo klein mogelijke diertjes.

• Zoek zo groot mogelijke diertjes.

• Leg ze in een doosje.

• Meet de dieren met een 
liniaal. Misschien heb je een 
vergrootglas nodig.

Als de dieren te veel bewegen, kun je ze doden 
door ze in de diepvriezer te stoppen. Ze moeten 
ongeveer twee uur in de diepvriezer blijven liggen.

• Rangschik de dieren op een stuk piepschuim, 
van groot naar klein.

• Noteer hoe lang elk dier is.

Wie heeft het kleinste dier?

Wie heeft het grootste dier?
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Activiteit voor de leeftijd van 4 tot 8 jaar

Wanneer je door een vergrootglas naar je vinger 
kijkt, wordt hij plotseling groot. En wanneer je het 
vergrootglas weghaalt, is je vinger weer normaal. 
Je kunt de wereld op allerlei manieren groter 
maken. Maar hoe?

Zo maak je een vergrootglas met siroop

1) Teken deze vorm op een stuk karton.

2) Vouw het karton en knip het uit. Knip ook het 
gaatje uit.

3) Zoek een stuk doorschijnend plastic.

4) Knip het uit zoals in tekening nummer 4.

5) Leg het stuk plastic in het gaatje tussen de 
twee stukken karton.

6) Leg een druppel heldere siroop op het gaatje.

Kijk door de siroop. 

Wat gebeurt er?

Lees met je nieuwe loep wat hier staat:

Je bent een luis

Kijk welk dier dit is

Vraag je leraar of er in de school glazen lenzen zijn.

Speel ermee en zoek uit hoe ze werken.

Maak een vergrootglas met 
heldere siroop
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Activiteit voor de leeftijd van 4 tot 8 jaar

Met een stereoloep wordt de wereld groter

Je ziet de dingen op een heel 
nieuwe manier. Nu zullen we wit 
poeder uit de keuken eens beter 
bekijken.

• Zoek minstens vier verschillende 
soorten wit poeder in de keuken thuis. Neem 
ze mee naar school, elk in een apart zakje.

• Bekijk je poeder door een stereoloep. 

• Teken wat je ziet. Vergeet niet de naam op te 
schrijven.

• Leg wat poeder naast je tekening en kleef er 
tape over.

Welk poeder is het fi jnst?

Bekijk suiker op een nieuwe 
manier

Raad een geheim poeder

• Ruil je poeder met dat van een vriendje.

• Bekijk het nieuwe poeder door de stereoloep.

• Kun je zien wat het is?

• Vermeng twee soorten poeder tot een geheim 
poeder.

• Geef het geheime poeder aan een vriendje.

Wat zit er in het geheime poeder dat je hebt 
gekregen? 
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Activiteit voor de leeftijd van 9 tot 12 jaar

Hoe zou het aanvoelen om zo klein te zijn als een 
spin, een mijt of een mier? 

Maak je eigen krimpmachine

• Zoek een hele hoop dode diertjes en 
leg ze op de overheadprojector.

• Hang een groot stuk wit papier aan de 
muur.

• Ga voor het papier staan.

Als je de overheadprojector achteruit 
schuift, worden de kleine diertjes groter.

• Draai je om en je bevindt je ineens in 
kriebelbeestjesland.

Ben je kleiner dan normaal?

• Laat de anderen in de groep jouw 
omtrek en die van de andere beestjes 
tekenen.

• Misschien heb je zin om de diertjes in 
te kleuren?

• Misschien kan een vriendje een foto 
van je nemen?

• Kies een welbepaald dier in de 
krimpmachine.

Ga na hoeveel keer het dier langer is dan in de 
werkelijkheid.
Zo kom je er ook achter hoeveel keer jij bent 
verkleind.

Je eigen krimpmachine

Probeer het nu met levende diertjes

• Leg levende dieren op de overheadprojector.

• De anderen in de groep moeten ervoor zorgen 
dat de diertjes niet van de overheadprojector 
wegkruipen.

• Maak een videofi lm van jullie eigen 
krimpmachine.

Je kunt het ook met de computer proberen

• Maak je eigen krimpmachine door de diertjes 
in te scannen in de  computer. Je kunt ze 
direct op de glasplaat leggen.

• Scan daarna een foto van jezelf in. Maak een 
kriebelbeestjesfoto van jezelf op de computer. 
Dat kun je doen in het programma Word.

In de krimpmachine in de tentoonstelling 
reis je naar een andere wereld. Je wordt 200 
keer verkleind en je wordt omringd door levende 
vliegen. Je kunt een verhaal schrijven over je 
belevenissen als vlieg. Wat krijg je te eten? Waar 
ontmoet je de kleintjes?
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Activiteit voor de leeftijd van 9 tot 12 jaar

Teken een made 50 keer 
groter
Vliegen leggen eitjes. Uit die eitjes komen larven, 
die we ook maden noemen. Later ontwikkelt de 
made zich tot een pop, die dan weer verandert 
tot een vlieg. Een made is het makkelijkst te 
bestuderen met behulp van een vergrootglas of 
stereoloep.

Maak zelf een vergroting van een made

• Verdeel je in kleine groepjes.

• Teken een made die 50 keer vergroot is in de 
lengte.

• Bespreek hoe je dat het best kunt doen.

Pas op voor maden en vliegen op je eten. 
Een vlieg kan zonet op een hondendrol hebben 
gezeten. Ze draagt bacteriën met zich mee 
waarvan je ziek kunt worden. Die gevaarlijke 
bacteriën kunnen op de poten van de vlieg 
zitten en zo komen ze in je eten terecht. Ook 
maden kunnen gevaarlijke bacteriën met zich 
meedragen, wanneer ze bijvoorbeeld net van 
rottend vlees in de vuilnisbak komen.

In de tentoonstelling kun je in de module Met 
een vlieg aan tafel zien hoe gezellig vliegen en 
maden het vinden in bedorven eten.

Made op ware grootte.

Dezelfde made tien keer vergroot.

Knip 50 maden uit en leg ze naast elkaar.
Zo verkrijg je de lengte. Maak een schets van deze lange made.
Leg daarna de 50 maden op elkaar. Zo krijg je de hoogte.
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Activiteit voor de leeftijd van 9 tot 12 jaar

Op een foto ben je verkleind
Op een foto ben je verkleind. Maar hoeveel keer?

• Teken je lichaam op ware grootte op een groot 
stuk papier.

• Knip jezelf uit van een foto, waarop je in volle 
lengte staat.

Hoeveel keer gaat de foto in de lengte van je 
lichaam?
Hoeveel keer ben je verkleind op de foto?

Je kunt ook…

Uitzoeken hoeveel keer je lichaam in de 
lengte gegroeid is sinds je geboorte:

• Vraag je moeder of vader hoe lang je 
was toen je geboren werd.

• Noteer de lengte op een lange liniaal 
of op een stok.

• Leg de liniaal of stok op de schets 
van jezelf.

Hoeveel keer gaat de lengte bij je 
geboorte in huidige lengte?
Zoveel keer heb je je eigen lengte 
vermeerderd sinds je geboorte.
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Activiteit voor de leeftijd van 13 tot 16 jaar

Huisstofmijten in je bed
Het is maar goed dat huisstofmijten geen lawaai 
maken, want dan zou je niet kunnen slapen. Er 
kunnen namelijk meer dan 100 000 mijten in je 
bed zitten, zeker als jij zo iemand bent die zijn 
lakens nooit verschoont of verlucht. Huisstofmijten 
hebben het erg naar hun zin in warme matrassen, 
waar ze vocht en voedsel vinden. Ze leven van de 
dode huid van mensen. De huisstofmijt is bleek en 
klein. Ze meet maar 0,3 millimeter.

Thuis

• Ga thuis op zoek naar een stofpluis, 
bijvoorbeeld rond je bed.

• Zoek met het blote oog steeds kleinere dingen 
op je tafel of in je bed.

• Stop elk ding in een zakje. Schrijf neer wat het 
ding is, of waar je het hebt gevonden.

In de klas

Onderzoek met het blote oog wat er in een 
stofpluis zit.

• Bekijk daarna je stofpluis door een stereoloep.

Welke nieuwe dingen ontdek je in de stofpluis 
wanneer je hem vergroot? Herken je iets van jezelf 
of van je pyjama?

Misschien heb je geluk en zie je een huisstofmijt. 
Maar meestal vind je die niet in een stofpluis, 
want ze vinden het veel knusser in de matras of in 
de donsdeken.

• Bestudeer de kleine dingen die je van thuis 
hebt meegebracht en meet hun lengte onder 
de stereoloep.

Welke kleine dingen kun je met het blote oog 
zien? Hoeveel keer moet een huisstofmijt worden 
vergroot voor je ze met het blote oog kunt zien?

Hoe lang zou je bed zijn als het vergroot zou 
worden tot je de huisstofmijten kunt zien? 
Vergelijk de lengte van je bed met de lengte van 
een ander ding. Bijvoorbeeld: Dan zou mijn bed 
even lang zijn als een vrachtwagen met aanhanger.

Hoeveel keer zijn de huisstofmijten hiernaast 
vergroot?

Bezoek in de tentoonstelling de modules De 
huisstofmijt en De krimpmachine.
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Activiteit voor de leeftijd van 13 tot 16 jaar

Een nieuwe wereld in je 
kleren
Klittenband of velcro werd uitgevonden door 
de wetenschapper George de Mestral uit 
Zwitserland. Tijdens een boswandeling 
in 1948 merkte hij dat de zaaddozen 
van de klit, een distelachtige plant, aan 
zijn kleren bleven hangen. Die zaaddozen 
waren bedekt met minuscule haakjes. Acht 
jaar lang bestudeerde hij ze onder de microscoop 
en dacht hij na over het nut van deze vondst 
voor de mens. Zo kreeg hij het idee om velcro 
te ontwikkelen. Wanneer vliegen op een muur 
kruipen, maken ze ook gebruik van haakjes om 
zich vast te hechten. Maar een vlieg kan nog veel 
meer. Ze kan onder een plank van je boekenrek 
lopen met de kop naar beneden. Er moet dus een 
speciale lijm onder de poten zitten waardoor ze 
niet naar beneden tuimelt.

• Bekijk velcro en vliegenpoten door een 
stereoloep.

Hoe werkt velcro? Vergelijk het met de manier 
waarop een vlieg zich vasthecht. 

Verschillende soorten kleren

• Bekijk verschillende soorten stoffen onder een 
stereoloep.

Zie je het verschil tussen de manier waarop de 
materialen zijn gemaakt? Bestudeer het verschil 
tussen vilt, wol en synthetische stoffen. Hoe komt 
de kleur op de stof? Zit de kleur al in het garen 
voor het wordt geweven? Of wordt de kleur er 
nadien op gedrukt? Heldere materialen zijn het 
makkelijkst te onderzoeken.

Bezoek de modules De krimpmachine en Als 
een vlieg op de muur.

Geweven        Gebreid    Gedrukt
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Activiteit voor de leeftijd van 13 tot 16 jaar

Water kan toveren
In 1590 werd de microscoop door een toeval 
uitgevonden. In die tijd kenden ze de bril al, 
waarvan de glazen lenzen een vergrotend effect 
hadden. Op een dag speelde de zoon van een 
brillenmaker met de lenzen. Hij plaatste twee 
lenzen voor elkaar en plotseling verkreeg hij een 
nog grotere vergroting dan met één enkele lens. 
Hij vertelde het aan zijn vader. Die probeerde het 
zelf ook uit en zo werd de microscoop geboren. 
Niet alleen glazen lenzen kunnen vergroten…

• Giet water in een glas.

• Neem twee muntstukjes van dezelfde grootte.

• Hou het ene muntstuk achter het glas water.

• Kijk naar het muntstuk door het glas water.

Wat gebeurt er met de grootte van het muntstuk 
dat zich achter het glas water bevindt? Vergelijk 
met het andere muntstuk.

Hoeveel keer wordt het muntstuk ongeveer 
vergroot? Je kunt het andere muntstuk gebruiken 
om de twee te vergelijken.

Wat gebeurt er wanneer het muntstuk onderaan in 
het glas ligt?

Wat gebeurt er met het muntstuk als er geen 
water in het glas is?

• Probeer hetzelfde met water in een plastic 
beker, in een ronde glazen kan of in een PET-
fl es.

• Kijk op verschillende manieren naar het 
muntstuk.

Wat gebeurt er wanneer je een vierkante glazen 
vaas neemt?

Wat is er nodig om een vergrotend effect te 
krijgen?
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Objectglas

Oculair

Objectief

Macro-
schroef

Micro-
schroef

Dekglas

Achtergrond voor leraars

Bacteriën en schimmels
De activiteiten rond dit thema 
handelen over bacteriën en 
schimmels die bij ons, op ons 
en in ons leven. De benaming 
“micro-organismen” betekent 
alleen dat de meeste van deze 
beestjes zo klein zijn dat je ze 
alleen met de microscoop kunt 
zien. Dat wil niet zeggen dat ze 
onderling met elkaar verwant 
zijn. De massa van alle micro-
organismen samen bedraagt 
tussen 50 en 80 % van alle 
organismen op de aarde. En in 
aantal zijn ze onmiskenbaar in de 
meerderheid.

De activiteiten zetten de 
leerlingen aan om te werken 
rond zowel nuttige als 
schadelijke bacteriën die in onze 
omgeving en in de mens zelf 
voorkomen. Daarnaast zijn er 

activiteiten rond bakkersgist 
en schimmels, wat de meeste 
leerlingen uit hun dagelijkse 
omgeving kennen.

Werken met de microscoop

Voor de meeste leerlingen gaat 
er een nieuwe wereld open 
wanneer ze micro-organismen, 
kleine beestjes of andere dingen 
door de microscoop bekijken. 
De meeste leerlingenactiviteiten 
in het activiteitenboekje kunnen 
zonder een microscoop worden 
uitgevoerd, maar de activiteiten 
worden extra interessant 
wanneer de leerlingen de kans 
krijgen om de dingen van heel 
dichtbij te bekijken. Werken 
met de microscoop is echt wel 
eenvoudig.

Datgene wat je wilt observeren, 
leg je op het objectglas. Gebruik 
heel kleine hoeveelheden 
(bijvoorbeeld één druppel of 
één haartje). Leg er het dekglas 
over. Het preparaat is klaar. 
Je begint met de allerkleinste 
vergroting van je microscoop 
(vergroting= vergroting van 
het oculair x vergroting van het 
objectief). Het preparaat wordt 
onder het objectief geplaatst 
en met de macroschroef laat 
je het objectief zakken, tot 
bij het dekglas. Stel ook de 
afstand tussen de oculairs in, 
zodat de microscoop goed is 

afgestemd op jouw ogen. Kijk 
in het oculair en draai langzaam 
aan de macroschroef, zodat de 
afstand tussen het preparaat en 
het objectief groter en groter 
wordt. Wanneer er een beeld 
verschijnt, stel je dat scherp met 
behulp van de microschroef. De 
microscoop is nu goed ingesteld 
en nadien kun je overschakelen 
op een grotere vergroting, als 
je dat wenst. Bij de meeste 
microscopen kun je de sterkte 
en richting van het licht 
aanpassen. Sommige preparaten 
zie je bijvoorbeeld beter wanneer 
het licht van de onderkant komt.

34



K
riebelbeestjes - activiteitenboek

35

Bacteriën

Men neemt aan dat bacteriën de 
oudste levensvormen zijn, onder 
andere omdat hun structuur 
zo primitief is. Bacteriën zijn al 
ongeveer 3,5 miljard jaar op de 
aarde aanwezig. Een bacterie 
is een eencellig organisme, dat 
omgeven is door een stijve wand 
van koolhydraten (zetmeel). Dat 
betekent dat de voeding van 
een bacterie eerst moet worden 
opgelost voor ze kan worden 
opgenomen. Om voedsel te 
kunnen opnemen, moeten 
bacteriën stofoplossende 
enzymen aan hun omgeving 
afgeven. Die eigenschap heeft 
ertoe geleid dat bacteriën een 
belangrijke rol spelen voor 
andere organismen en dat ze 
toepassingen hebben gevonden 
in de industrie.

De celvloeistof (protoplasma) 
van een bacterie bevat onder 
andere enzymen en één DNA-
streng. Dat DNA drijft vrij rond in 
de cel en wordt niet ingesloten 
door een celkern, zoals bij 
andere levende organismen. Een 
ander bijzonder kenmerk van 
bacteriën is dat de celvloeistof 
ook een aantal ringvormige 
DNA-moleculen (plasmiden) 
bevat. De typische grootte van 
een bacterie schommelt tussen 
0,1- 2 µm (1 µm = 0,001 mm = 
1/1000 mm).

De meeste bacteriën kunnen 
niet zelf bewegen, terwijl 
er andere zijn die kunnen 
zwemmen met behulp van 
fi jne trilhaartjes of eiwitdraden. 
Bacteriën vermenigvuldigen 
zich door middel van celdeling, 

Achtergrond voor leraars

bijvoorbeeld om de 30 
minuten. In theorie zou één 
bacterie dus in 24 uur tijd 281 
000 miljard nakomelingen 
kunnen voortbrengen. 
Wanneer er weinig voedsel 
aanwezig is, kunnen bepaalde 
bacteriesoorten sporen 
produceren, die jaren kunnen 
blijven overleven. Wanneer de 
omstandigheden weer gunstig 
zijn, ontkiemen de sporen 
en produceren ze nieuwe 
bacteriecellen.

Melkzuurbacteriën

Veel van de zuivelproducten die 
wij eten, bevatten bacteriën. 
De bacteriën worden er met 
opzet aan toegevoegd. Zo 
wordt yoghurt gemaakt met de 
Lactobacillus melkzuurbacterie. 
Veel van die zuivelproducten 
zijn gezond voor ons, omdat 
melkzuurbacteriën helpen om 
de darmfl ora op peil te houden 
en de opname van vitaminen en 
mineralen te bevorderen. Zo zijn 
er geneesmiddelen tegen diarree 

die melkzuurbacteriën bevatten. 
Ook veel kazen worden 
geproduceerd met behulp van 
bacteriën, zoals Zwitserse 
kaas, waar de bacteriën gassen 
produceren die ervoor zorgen 
dat de kaas gaatjes krijgt. 
In zuurdesembrood is het 
een bacterie van de familie 
Lactobacillus die het brood 
zijn typische aroma en zure 
smaak geeft. Lactobacillus-
melkzuurbacteriën hebben 
ook een keerzijde, omdat ze 
vleeswaren kunnen bederven, 
zodat ze zuur en slijmerig 
worden. In België moeten 
de micro-organismen die 
aan levensmiddelen worden 
toegevoegd, door de overheid 
worden goedgekeurd.

E. coli bacteriën

Er zijn veel verschillende E. coli 
(Escherichia coli) bacteriën. Ze 
komen op natuurlijke wijze voor 
in de darmen van mens en dier 
en maken meer dan de helft van 
onze ontlasting uit. De meeste 
zijn nuttig in het darmmilieu en 
zijn niet schadelijk, zolang als ze 
daar blijven. Sommige kunnen 
echter ziektes veroorzaken, zoals 
blaas- of darmontsteking. 

Ook wanneer E. coli bacteriën 
worden opgegeten, kunnen 
ze ziektes veroorzaken. De 
symptomen zijn dan diarree, 
buikkrampen en braken. De 
bacteriën verspreiden zich in 
verontreinigde levensmiddelen 
en water. Daarom worden 
reizigers afgeraden om het 
plaatselijke water te drinken. 
Omdat het niet mogelijk is alle 
bacteriën uit het afvalwater van 
de huishoudens te verwijderen, 
wordt de waterkwaliteit aan de 
kust geregeld gecontroleerd.Melkzuurbacteriën
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Schimmels

Het aantal verschillende soorten 
microscopische schimmels 
is ontelbaar. Schimmels 
worden vaak tot het plantenrijk 
gerekend, maar ze hebben 
slechts een oppervlakkige 
gelijkenis met planten. Ze 
bevatten geen chlorofyl en 
doen niet aan fotosynthese. 
Schimmels halen hun energie 
uit de afbraak van organische 
stoffen en daarom hebben ze 
meer met dieren gemeen dan 
met planten. 

Net als planten hebben 
schimmels een stevie celwand. 
De celwand bestaat niet uit 
cellulose, maar (bij de meeste 
schimmels) uit chitine, dezelfde 
stof als in het uitwendige skelet 
van insecten. Schimmelcellen 
bevatten celkernen, waardoor 
ze zich onderscheiden 

van bacteriën. Enkele 
schimmels, zoals bijvoorbeeld 
gistcellen, zijn eencellig, en 
vermenigvuldigen zich door 
celdeling. Maar de meeste 
schimmels zijn meercellig en 
bestaan uit vertakte draden, 
hyfen. Het hele netwerk van 
hyfen wordt de zwamvlok 
of mycelium genoemd. 
Dat zijn de eigenlijke 
schimmels of zwammen, 
terwijl paddestoelen 
vruchtlichaampjes zijn, die 
voortplantingsorganen dragen, 
de sporen. Veel schimmels 
leven als parasieten op planten 
en dieren, terwijl andere van 
dood, organisch materiaal leven.

Gist in olie en brood

Gistcellen worden al jaren 
gebruikt in de industriële 
productie. Sommige gisten 
produceren alcohol bij de afbraak 

van suikers (sacchariden). 
Dat was duizenden jaar 
geleden al bekend bij het 
brouwen van bier. Daarnaast 
worden gistcellen ook 
gebruikt bij het produceren 
van bijvoorbeeld wijn, brood 
en insuline. 

Wanneer men brood bakt, 
moet men het deeg eerst 
een tijdje laten rijzen. 
Tijdens het rijzen werken de 
gistcellen en hun enzymen. 
Een deel van het zetmeel in 
het meel wordt afgebroken 
tot suiker, waarvan de 
gist kan leven. Tijdens die 
processen komt een gas 
vrij, koolstofdioxide (CO2), 
dat het brood doet rijzen. Er 
komt ook alcohol vrij, wat je 
lichtjes kunt ruiken.

Wanneer je gistcellen onder de 
microscoop 400 tot 1000 keer 
vergroot, zie je kogelronde of 
eivormige grijswitte lichaampjes. 
Als je geluk hebt, kun je zien 
dat sommige cellen zich aan het 
delen zijn.
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Schimmels in huizen en in 
voedsel

Er zijn oneindig veel soorten 
schimmels en zwammen. 
Je vindt ze op alle mogelijke 
plaatsen, zoals bijvoorbeeld 
in vochtige huizen, in stof, in 
penicilline of kaas. Wanneer 
je een schimmel onder de 
stereoloep bekijkt, verschijnt 
een fascinerend, oerwoudachtig 
berglandschap. 

Wanneer voedsel plotseling 
harig wordt, kan dat aan 
schimmel te wijten zijn, die in 
etenswaren groeit. Schimmels 
worden via de lucht naar ons 
eten overgebracht en ze groeien 
enorm snel als er veel vocht is. 
Tijdens de groei produceren 
schimmels een bepaald type 
gifstoffen, mycotoxinen, die 
bij de mens ziekten kunnen 
verwekken. Schimmels kunnen 

tot diep in je etenswaren 
dringen. Zelfs wanneer er maar 
een klein vlekje is op een stuk 
brood, kunnen er dieper in het 
brood zwamdraden zitten die je 
niet ziet. Daarom moet je het 
hele brood weggooien.

Micro-organismen kweken

Micro-organismen kweek je 
in een petrischaal, op een 
“voedingsbodem” gemengd 
met agar, wat een bindmiddel is. 
Bacteriën kweek je op een 
geleiachtige vleessoep, ook 

wel bouillonagar genoemd, terwijl 
schimmels gekweekt worden op 
agar met moutextract. Om coli-
bacteriën te kweken, heb je violet 
red bile agar (VRBA) nodig. Men 
kan eveneens een samenstelling 
van verschillende agarsoorten 
krijgen, waarop je zowel bacteriën 
als gist- en andere schimmels kunt 
kweken. 
Agar en petrischalen zijn te koop bij 
fi rma’s die laboratoriummateriaal 
aan scholen leveren. Agar kun je al 
voorverwerkt krijgen, bijvoorbeeld 
in poedervorm. Je moet dan alleen 
nog water toevoegen, het geheel 
koken en het in een petrischaal 
gieten. Agar is ook te verkrijgen 
in vaste vorm, die je moet laten 
smelten en in de petrischalen 
gieten, in de vorm van een worst of 
in plakjes, klaar voor gebruik. 

Hygiëne is erg belangrijk bij het 
klaarmaken van de agar. De 
petrischalen mogen zo weinig 
mogelijk worden geopend terwijl 
ze worden gevuld. Wanneer de 
agar opgesteven is, moeten 
de schaaltjes ondersteboven 
in de koelkast worden gezet. 
Net voor je de schalen gebruikt, 
moet je ze openen en moet je 
het condenswater dat zich in 
het deksel heeft verzameld, 
weggieten. Nadat de leerlingen 
hun monsters hebben genomen, 
moeten de petrischalen met tape 
worden verzegeld. Na gebruik gooi 
je de petrischalen en de agar in een 
gesloten plastic zak weg.

Schimmels
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Activiteit voor de leeftijd van 5 tot 8 jaar

Lekkere hangop met 
bacteriën
Wanneer men in de zuivelfabriek hangop of 
yoghurt maakt, doen ze bacteriën in de melk.

• Kijk samen met je leerkracht naar een druppel 
hangop onder de microscoop.

Bacteriën leven van suiker, die je in melk vindt. Er 
zijn bacteriën die de melk dik en een beetje zurig 
maken. Zo krijg je hangop. 

In vroeger tijden maakten de mensen vaak zelf 
hangop. Als er onweer was, was de hangop 
sneller klaar. Bacteriën houden van warm en 
vochtig weer. 

Maak zelf lekkere hangop met bacteriën

En nu maar 
smullen van de 
hangop. Smakelijk.

Was je handen 
(waarom is dat 
nodig?).

Meng 3 dl volle 
melk en 3 eetlepels 
karnemelk in een 
kom.

Roer ze goed 
samen.

Bedek de kom met 
aluminiumfolie. Laat 
de kom 24 uur op 
een warme plek 
staan. Zo krijg je 
hangop.

Zet de hangop in de 
ijskast tot hij koud 
is.

Waar komen de bacteriën in hangop vandaan?
Wat gebeurt er als je de hangop meerdere dagen 
op een warme plek laat staan?
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Activiteit voor de leeftijd van 5 tot 8 jaar

Waarom rijst deeg?
Kijk door een vergrootglas naar een stuk brood. Er 
zijn veel gaatjes in. Die gaatjes komen van de gist. 
Gist bestaat uit piepkleine levende schimmels. Ze 
leven van de suiker die in het deeg zit. Ze maken 
koolstofdioxidegas. Daardoor gaat het deeg rijzen. 
En zo komen er gaatjes in het brood.

Doe de test

• Bak kleine broodjes met en zonder gist. Wat 
vind je het lekkerst?

• Stop een stukje deeg in een plastic zak. Sluit 
de zak en kijk goed wat er gebeurt.

Kijk hoeveel gas gist kan maken

Kijk goed wat er 
gebeurt. Vergelijk 
met wat er in 
deeg gebeurt.

Meng een pakje 
gist en twee 
eetlepels suiker 
in een kop lauw 
water.

Goed roeren. Giet de 
mengeling in 
een plastic fl es.

Maak een 
ballon vast op 
de fl es.
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Activiteit voor de leeftijd van 5 tot 8 jaar

Mijn schimmelkweek
Op oud voedsel groeit er vaak schimmel. 
Schimmels zijn eigenlijk kleine zwammen.

Maak je eigen schimmelkweek

Hou de volgende 
dagen of weken de pot 
goed in het oog.

Doop verschillende 
soorten voedsel in water 
(kaas, worst, brood).

Leg ze in een grote jampot. 
Giet wat extra water op de 
bodem van de pot. Zet er 
een deksel op. Kleef tape op 
het deksel zodat het niet kan 
worden losgeschroefd. 

Schrijf op de pot wat erin 
zit en vermeld er de datum 
bij. Schrijf er ook op “Mijn 
schimmelkweek”.

Zet de pot op een veilige 
plaats.

Op welk eten groeit er het eerst/laatst schimmel?
Is de schimmel groen, wit of een andere kleur?
Is de schimmel hobbelig, plat of harig?

• Bekijk de schimmel met een vergrootglas. 
Teken hem na. 

• Maak een schimmeltentoonstelling.

Vergeet niet de jampot achteraf weg te gooien. 
Je mag hem niet openmaken. Sommige mensen 
kunnen er ziek van worden.

In de module Aan tafel in het Museum kun je 
zien hoe “lekker” rottend voedsel eruitziet.

Je mag geen beschimmeld voedsel opeten, 
want dat kan giftig zijn. Maar in bepaalde soorten 
kaas is er een schimmel die je wel mag opeten, 
bijvoorbeeld in blauwe schimmelkazen.

40

kaas
brood

worst

schimmelkweek

kaas, worst, 
brood

14-10-04

kaas, worst, 
brood

14-10-04

schimmelkweek



K
riebelbeestjes - activiteitenboek

41

Activiteit voor de leeftijd van 9 tot 12 jaar

Op microjacht
Overal zijn er bacteriën en schimmels. Je vindt ze 
op mensen, dieren en dingen en ook in de lucht. 
Het is niet moeilijk om ze te verzamelen, maar ze 
zijn onmogelijk te zien.
Als je één enkele bacterie of schimmel wilt 
bekijken, heb je een microscoop nodig.
Maar als ergens veel bacteriën of schimmels 
samen zitten, kun je ze zonder microscoop zien. 
Veel bacteriën en schimmels kun je kweken als je 
ze “voedsel” en warmte geeft:

• Maak enkele petrischalen klaar met daarin een 
gesteven agarvoedingsbodem. Daar leven 
bacteriën en schimmels van.

• Druk de stijve vleessoep tegen dingen aan 
die je graag wilt onderzoeken op bacteriën 
en schimmels. Bijvoorbeeld: je vingers, een 
deurkruk, een afwasborstel, een gebruikte 
vaatdoek, een kus, wat schraapsel van je 
tanden, enz… Kies zelf verschillende dingen 
uit. Er mag slechts één afdruk zijn in elke 
petrischaal.

• Stel enkele open petrischalen een uur lang op 
in verschillende ruimtes. In de leraarskamer, 
bij de tandarts, in de schoolkeuken of in de 
kleedkamers…

• Sluit de petrischalen met tape af. Noteer 
waarvan je een afdruk hebt gemaakt, of in 
welke ruimte de petrischaal heeft gestaan.

• Zet de petrischalen een paar dagen lang met 
de bodem omhoog op een warme plaats. 
Vergeet niet een controleschaal te maken. Dat 
is een petrischaal met dezelfde agarbodem, 
maar zonder afdruk.

• Plaats ook een petrischaal met afdruk in de 
koelkast. Gebeurt hier hetzelfde als bij de 
andere petrischalen? Verklaar.

Steeds meer bacteriën en schimmels

Bacteriën en schimmels “eten van het voedsel” en 
vermeerderen zich heel veel keer. Elke bacterie en 
schimmel wordt een hele kolonie. Bacteriekolonies 
zijn slijmerig en nat, terwijl schimmelkolonies een 
fl uweelachtig oppervlak hebben.

• Tel de kolonies en ga na waar er het meest 
bacteriën en schimmels zijn. Op je vingers, op 
de afwasborstel, of…? Welke kleur hebben 
de kolonies? Hoe groot zijn ze? (Hoeveel 
millimeter?)

• Neem een foto van de kolonies en maak een 
tentoonstelling. Maak de schalen niet meer 
open, maar gooi ze weg in een gesloten zak. 
Waarom?

Bacteriën zijn heel erg klein. Op één 
millimeter kunnen er 2000 naast elkaar liggen.
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Hoe zorgen we ervoor dat 
ons voedsel langer goed 
blijft?

Activiteit voor de leeftijd van 9 tot 12 jaar

Het voedsel dat we eten, moet vers en lekker 
zijn. Maar niet alle voedsel bewaart even goed. 
Vaak groeit er schimmel op ons brood. Dat is een 
teken dat het brood bedorven is. Schimmels zijn 
piepkleine zwammen. Op rottend vlees zitten 
bacteriën. Die maken dat het vlees zurig ruikt en 
er slijmerig uitziet. En fruit kan door gisten worden 
aangetast, zodat het naar gist en ook een beetje 
naar alcohol gaat smaken.

We kunnen ervoor zorgen dat ons voedsel langer 
goed blijft, dat het langer bewaart.

Onderzoek hoe lang verschillende 
etenswaren goed blijven

• Kijk naar de houdbaarheidsdatum. Hoe lang 
bewaart het voedsel nog voor en na het 
openen? Vanwaar het verschil?

Er zijn veel verschillende methodes om ons eten 
langer te bewaren: inmaken, invriezen, roken, 
zouten en drogen. Tegelijkertijd krijgt het voedsel 
daardoor een bijzondere smaak, dikheid en 
stijfheid.

• Ga op onderzoek in de keukenkast en in de 
ijskast en zoek verschillende methodes om 
voedsel te bewaren.

• Onderzoek de verschillende soorten 
melkproducten in de supermarkt. Hoe werden 
ze in de zuivelfabriek behandeld? Wat betekent 
dat voor de houdbaarheid van de melk?

Maak een lekkere müsli die lang houdbaar is

• Snij 1 appel en 1 peer in kleine stukjes en 
spreid ze uit op een bakplaat met bakpapier.

• Laat ze 2- 2,5 uur drogen in een oven op 100 
graden. Draai ze af en toe om.

• Bak 50 gram hazelnoten en 200 gram 
havervlokken in een gloeiend hete, droge pan. 
Laat afkoelen.

• Meng het geheel met 1 handvol rozijnen en 50 
gram cornfl akes.

Welke ingrediënten in dit recept zijn bederfelijk? 
Wat kun je doen om ze te bewaren? Giet de müsli 
in een schone pot met deksel. Je kan de müsli op 
je zelfgemaakte hangop strooien. (zie pagina 38).

In de installatie Aan Tafel in de tentoonstelling 
zie je hoe verschillende etenswaren langere tijd 
buiten de koelkast goed blijven.
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Activiteit voor de leeftijd van 9 tot 12 jaar

Onderzoek gist
Iedereen kent gist. Maar wist je ook dat gist uit 
piepkleine zwammen bestaat?

• Neem een heel klein stukje gist en vermeng 
het met een paar druppels water.

• Plaats een druppel van de mengeling op het 
objectglas en leg het dekglas erover.

• Bekijk de gist door de 
microscoop.

Misschien heb je al wel eens iets 
met gist gebakken en heb je het 
deeg zien rijzen. De gist “eet” 
van de suiker die zich in het deeg ontwikkelt. 
Daarbij komt een gas vrij, koolstofdioxide (CO2). Zo 
ontstaan kleine luchtbellen in het deeg waardoor 
het gaat het rijzen.

Kom meer over gist te weten

• Vermeng een pakje gist (ongeveer 40 gram) 
met 1 deciliter water en 3 theelepels suiker.

• Verdeel de mengeling in een paar 
reageerbuisjes. 

• Sluit de reageerbuisjes af met ballonnen.

• Plaats ze in water van verschillende 
temperatuur (ijswater, kokend water, enz…)

• Kijk goed naar de ballonnen en noteer wat je 
ziet.

Wat is de beste temperatuur voor de gistcellen?
Waarom moet er suiker in de mengeling?

• Giet een beetje van de gistmengeling in een 
ballon, knoop hem dicht en leg hem in een 
kom lauw water. Kijk goed wat er gebeurt.

In een pakje gist zitten er ongeveer 400 
miljard gistcellen. Ter vergelijking: Op de hele 
aardbol wonen er ongeveer 6 miljard mensen.
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Activiteit voor de leeftijd van 13 tot 16 jaar

Ze wonen in je 
In je lichaam wonen een oneindig aantal 
verschillende bacteriën. Sommige van die 
bacteriën kun je niet missen, terwijl andere je ziek 
maken. 
Zelfs in je dikke darm zitten er veel bacteriën. De 
meeste ervan zijn van één bepaald type, dat we 
Escherichia coli (E. coli) noemen.
Meer dan de helft van je ontlasting bestaat uit 
bacteriën. De rest zijn onverteerde etensresten. 
Iedereen weet dat het belangrijk is je handen te 
wassen nadat je naar de wc bent gegaan. Maar 
krijg je zo alle bacteriën weg?

Ga op zoek naar E. coli bacteriën 

• Vraag je leraar om een paar petrischalen 
met “violet red bile agar” (VRBA). E. coli 
bacteriën groeien het best op dat soort van 
voedingsbodem.

• Neem een afdruk op die plaatsen waar er E. 
coli bacteriën kunnen zijn. Bijvoorbeeld: je 
handen (zeker als je ze niet hebt gewassen 
nadat je van de wc kwam) of een wc-bril. Kies 
zelf meerdere dingen uit.

• Sluit daarna de petrischalen met tape af. Schrijf 
op de buitenkant je naam, de datum en waar 
de afdruk van is. Maak ook een controleschaal, 
waarop je geen afdruk hebt gemaakt.

• Zet de schalen een paar dagen op een 
warme plek. De schaaltjes moeten 
ondersteboven staan, om te vermijden dat het 
condensatiewater op de agar druppelt.

Er groeien nu kolonies coli bacteriën. Tel de 
kolonies en ga na waar er de meeste zijn. Vergelijk 
met de controleschalen.

Wat raad jij aan?
In de dikke darm zijn E. coli bacteriën ongevaarlijk. 
Maar als je voedsel eet dat met ontlasting in 
contact is geweest, kun je ziek worden. Welke 
hygiëneregels raad jij aan nadat je de zaak hebt 
onderzocht?

Reizigersdiarree is vaak te wijten aan vreemde 
types E. coli bacteriën, waar de plaatselijke 
inwoners immuun voor zijn. 

In zeldzame gevallen kunnen er E. coli 
bacteriën in onze etenswaren zitten. Eén 
bepaalde coli bacterie, E. coli 0157, wordt ook 
wel de “hamburgerbacterie” genoemd. Die 
werd wereldberoemd toen een aantal mensen 
in de Verenigde Staten plotseling ziek werden. 
Uit onderzoek bleek dat die mensen hamburgers 
hadden gegeten waarin dat type van bacterie 
zat. De dodelijkheid van een infectie met E. coli 
0157 is veel hoger dan met Salmonella.

Bacteriën vermenigvuldigen zich door zich te 
delen. Om de 20 minuten kan een bacterie zich 
in twee delen, wanneer de omstandigheden 
gunstig zijn. Dat betekent dat in nauwelijks 7 uur 
tijd 1 bacterie zich kan vermenigvuldigen tot 1 
miljoen.

In De krimpmachine in de tentoonstelling 
kun je kennismaken met een andere 
ziekteverwekkende bacterie, Campylobacter.
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Activiteit voor de leeftijd van 13 tot 16 jaar

Je yoghurt leeft
Een kom yoghurt ziet er onschuldig uit, maar 
probeer eens een lepeltje yoghurt onder de 
microscoop te bekijken.
Aan veel van onze etenswaren zijn micro-
organismen toegevoegd. In je yoghurt kunnen 
melkzuurbacteriën zitten, in je brood gistcellen en 
in je kaas schimmels.

Maak zelf yoghurt, met melkzuurbacteriën als een 
van de ingrediënten

• Verwarm 1 liter afgeroomde melk in een pan, 
tot er een vel op de oppervlakte komt. Door 
het opwarmen worden de micro-organismen 
gedood, die de yoghurt kunnen doen 
mislukken.

• Laat de melk afkoelen, tot hij lauw is.

• Meng 75 ml magere yoghurt met 2 dl van de 
lauwe melk.

• Voeg er nog eens 75 ml yoghurt aan toe en 
roer alles goed door elkaar. Nu heb je een 
“yoghurt cultuurstarter” gemaakt.

• Meng de “starter” met de rest van de lauwe 
melk in de pan.

• Giet het geheel in een schone kom.

• Wikkel de kom in een 
handdoek, zodat 
hij warm wordt 
gehouden.

• Laat de yoghurt op een rustige plek staan 
(misschien thuis) gedurende 8-12 uur op 
kamertemperatuur. De yoghurt is klaar 
wanneer hij uit het glas glipt wanneer je de 
kom omdraait.

• Zet de yoghurt in de ijskast om de 
bacteriegroei te stoppen.

Wanneer de yoghurt afgekoeld is, mag je ervan 
eten, misschien met wat honing of met je 
zelfgemaakte müsli (zie pagina 42).
De yoghurt is dunner dan die uit de winkel. Maar 
je hebt hem natuurlijk wel zélf gemaakt. Smakelijk.

Wanneer men yoghurt met melk mengt, 
vermeerderen de melkzuurbacteriën van de 
yoghurt zich. Die bacteriën leven van lactose, 
een suiker die in melk zit. Als afvalstof 
produceren ze dan weer melkzuur. Wanneer je 
de yoghurt meerdere uren laat staan, creëer 
je een ideaal milieu voor de bacteriën, die zich 
sterk vermeerderen en meer zuur produceren. 
Dat geeft yoghurt zijn frisse, zurige smaak en 
zijn romige dikte.

Als je zin hebt om nog meer voedsel met micro-
organismen klaar te maken, kun je schimmelkaas 
proberen, of roggebrood met zuurdeeg. Zoek 
goede recepten en nodig je vriendjes 

uit op een 
lekker micro-
organismebuffet. 
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Activiteit voor de leeftijd van 13 tot 16 jaar

Gist staat nooit stil!
Er zijn veel verschillende soorten gist. Bakkersgist 
wordt het vaakst in de keuken gebruikt. Met 
een microscoop kun je de gistcellen van dichtbij 
bekijken:

• Neem een klein stukje gist en 
meng het met een paar druppels 
water.

• Plaats een druppel van de 
mengeling op een objectglas 
en leg het dekglas erover.

Gistcellen zijn kogelronde 
of eivormige grijswitte 
lichaampjes, die dicht bij elkaar 
liggen. Misschien zie je wel hoe sommige 
cellen zich aan het delen zijn, als er een 
knop uit de moedercel groeit. 

Gist wordt al duizenden jaar gebruikt bij de 
productie van bier en wijn. Dat komt omdat 
gist een interessante afvalstof afscheidt: 
alcohol. Gistcellen zetten de suiker namelijk 
om in alcohol. En in dat proces komt een gas 
vrij: kooldioxide. 

C6 H12 O6      2 CO2 + 2 C2 H5 OH

(suiker   koolstofdioxide + alcohol)
Probeer zelf om met bakkersgist alcohol te 
maken

• Meng 1 pak gist met 2,5 dl lauw water in een 
glaskolf. Voeg er 3 theelepels suiker aan toe en 
roer grondig.

• Zet er een kurk op met een veiligheidsbuis in.

• Zet de glaskolf een paar dagen op een warme 
plaats.

• Ruik eens aan de vloeistof. Als ze sterk ruikt, is 
er al alcohol vrijgekomen.

Je kunt controleren of er koolstofdioxide is 
afgescheiden door met indicatorpapier de 
pH-waarde te meten. Als er kooldioxide is 
geproduceerd, is het water in het gistrietje zuur 
geworden.
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Internet
/www.natuurwetenschappen.be/: de website van 
Kriebelbeestjes. 

www.experimentarium.dk/uk/udstillinger/
kriblekrable/index.html : de website van de 
tentoonstelling door haar ontwerpers in het 
Experimentarium (Engels en Deens).

Insecten en andere geleedpotigen

www.natuurwetenschappen.be/expos/mini_jungle/: 
in Brussel rondreizende tentoonstelling voor 
basisscholen, over de dieren in ons huis.

www.insecten.pagina.nl :portaalsite voor insecten.

http://home.wanadoo.nl/takkezooi/ : zelf kweken 
van wandelende takken.

www.ongediertenet.nl/bugs/welkom.htm :
algemene informatie over sommige pestsoorten.

www.ahw.dds.nl/index.html : insecten fotosite.

www.kidnet.utwente.nl/kidnet/insecten.htm :
algemene insecten informatiesite.

http://ourworld.compuserve.com/homepages/
henkmerts/spinnen.htm : algemene informatiesite 
over spinnen.

www.devirtueleklas.be/onlineinsecten/
kriebelbeestjes.htm : leuke kriebelbeestjestest.
 

Eencelligen

http://home.wanadoo.nl/f.ribot/infusoria.html : site 
over het kweken van eencelligen.

www.trq.nl/school/B1106PC01.php: allerlei biologie 
opdrachten.

http://mediatheek.bibliotheek.nl/content/default.asp
?ContextID=5986: de virtuele mediatheek.

Voedselveiligheid

www.favv.be/ :Federaal Voedselagentschap. 

www.veiligvoedsel.org : platform voor 
voedselveiligheid. 

www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art
perrub&c=60: recente dossiers over veilige en 
gezonde voeding.

Astma en allergie

www.astma-en-allergiekoepel.be: gezamenlijke 
inspanning van de drie verenigingen die al 
jarenlang actief zijn op het gebied van astma en 
allergie: Astmafonds vzw, Astmastichting België 
vzw en Allergiepreventie vzw.

www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=artpe
rrub&c=29: rubriek allergie op de gezondheidssite 
voor Vlaanderen.

www.medinet.be/: gezondheidsgids voor België. 
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2 paar doorzichtige vleugels, het eerste paar 
(voorvleugels) is het grootst VLIESVLEUGELIGEN 
- bijvoorbeeld wesp, bij.

Voorvleugels (vooraan leerachtig) bedekken de 
vliezige achtervleugels
WANTSEN - vb. schildwants.

Leerachtige voorvleugels; vliezige 
achtervleugels (indien aanwezig) 
KAKKERLAKKEN - bijvoorbeeld Duitse 
kakkerlak.

Korte, verharde voorvleugels; achtervelugels vliezig, 
gevouwen onder voorvleugels; achterlijf eindigt in 
een tang. 

OORWORMEN - bijvoorbeeld de gewone oorworm.

Harde, pantserachtige voorvleugels (= dekschilden); 
achtervleugels vliezig, onder de dekschilden. 

KEVERS - bijvoorbeeld de meeltor, doodskloppertje, 
huisboktor, loopkever, lieveheersbeestje.

Vleugels bedekt met schubben
VLINDERS EN MOTTEN - bijvoorbeeld koolwitje, 
kleine vos, kleermot, pelsmot.

Kriebelbeestjessleutel

6 poten
INSECTEN
Het lichaam bestaat 
uit 3 delen: kop, 
borststuk (met 3 paar 
poten), achterlijf.

Zonder vleugels:

ZILVERVISJES  (met 3 staartdraden)

SPRINGSTAARTEN (met springvork 
achteraan; leven in bodem)

ZUIGENDE LUIZEN- bijvoorbeeld hoofdluis, 
schaamluis, kleerluis

VLOOIEN- bijvoorbeeld kattenvlo

STOFLUIZEN- bijvoorbeeld huisstofluis

BLADLUIZEN (leven op planten; ook 
gevleugelde vormen!)

MIEREN (ook gevleugelde vormen!)

Een paar doorzichtige vleugels:
TWEEVLEUGELIGEN- bijvoorbeeld huisvlieg, 
langpootmug, mug

Twee paar vleugels:
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8 poten

SPINNEN- bijvoorbeeld grijze huisspin, 
kruisspin

PSEUDOSCHORPIOENEN- bijvoorbeeld 
het boekenschorpioentje

Meer dan 8 
poten

Lichaam bestaat uit 
één stuk:

MIJTEN- bijvoorbeeld huisstofmijt, 
meelmijt

HOOIWAGENS

Lichaam bestaat uit 
2 stukken:

DUIZENDPOTEN

MILJOENPOTEN

PISSEBEDDEN- bijvoorbeeld ruwe 
pissebed, rolpissebed

1 paar poten per 
segment: 

2 paar poten per 
segment: 

7 paar poten: 
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INGANG

Plan tentoonstelling 
Kriebelbeestjes
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Overzicht tentoonstelling 
Kriebel-beestjes
Deel 1
Welkom in Kriebelbeestjes

Krimpmachine (120)
Op je huid en binnenin je lichaam 
leven veel micro-organismen en 
enge parasieten, die meestal 
zo klein zijn dat je ze met het 
blote oog niet kan zien. Maar 
nu hebben we een krachtige 
krimpmachine uitgevonden, 
die je zo nietig maakt als je 
piepkleine gasten. Zo kan je ze 
dan op hun niveau bezig zien!

Doe de groeten uit de 
krimpmachine (130)
Stuur je grootmoeder een 
kaartje met een foto van jezelf 
met één van je ‘vriendjes’ in 
de krimpmachine. Ze zal nogal 
schrikken als ze ziet hoe klein je 
geworden bent. 

Groeten uit ‘Kriebelbeestjes’
Dit kaartje krijg je van een 
bezoeker van de speciale 
tentoonstelling Kriebelbeestjes.
Hopelijk vind je het kaartje 
leuk, maar we zijn niet 
verantwoordelijk voor wat 
er op de foto of in de tekst 
staat. Voor het kaartje en zijn 
inhoud is alleen de afzender 
verantwoordelijk.
Je kan niet op dit kaartje 
antwoorden.

Diploma van krieb-o-loog (140)
Haal nu je diploma van 
krieboloog. Hiervoor moet je 
alle vragen beantwoorden en op 
elk ontdekplekje een stempel 
halen. Bij de reuzenluis kan 
je je diploma offi cieel laten 
bekrachtigen.

Deel 2
Het kriebelt over je hele lijf

Ongewenste gasten (425)
Maak een ontdekkingsreis met 
de zoommicroscoop. Je zal zien 
dat je op dit eigenste moment 
fl ink wat bezoek hebt: levende 
en dode piepkleine wezentjes. 
Je kan jezelf ook van dichtbij 
onderzoeken.

De huisstofmijt (430)
Wat schuilt er in je bed? Door 
de videomicroscoop zie je heel 
wat drukte in de stofpluisjes 
op je bed. Kijk vooral naar 
de stofmijten: soms zie je er 
wegrennen uit de lichtstraal van 
de microscoop! 

Groeten uit ‘Kriebelbeestjes’ (435)
Ga met de videomicroscoop 
op jacht in bed of op je eigen 
lichaam. Als je iets interessants 
ziet, maak er een foto van en 
stuur het naar je vrienden of naar 
jezelf. 

Woestijn of paradijs? (440)
Onderzoek of je slaapkamer een 
goed biotoop is voor stofmijten. 
Is je slaapkamer een woestijn 
zonder voedsel of water, 
waarin stofmijten niet kunnen 
overleven? Of kunnen ze zich 
ongebreideld voortplanten in een 
stofmijtenparadijs met eten en 
drinken in overvloed?

365 liter water (445)
Geen stofmijten zonder vocht! 
Voor het meeste vocht in je huis 
heb je zelf gezorgd. Maar hoe?

Stofmijtenvoer (450)
Stofmijten leven van dode 
huidcellen. Hoeveel komen er 

zo per jaar van je huid? Doe een 
gok en hef op.

Familiealbum (460)
Neem plaats aan de mijtentafel 
en kijk naar onze reeks 
familieportretten (album III): 
foto’s en beschrijvingen van 
wezentjes die in en op jouw 
lichaam leven.

De reuzenluis (415)
“Pediculus colosseus 
experimentariensis” Klim op de 
reuzenluis (x 600), slinger aan 
haar haar of... bewonder haar 
gewoon!

Deel 3
Het kriebelt om je heen

Als een vlieg op de muur (210)
Trek vleugels aan en probeer 
op de muur te klimmen. Kan je 
ondersteboven hangen?  Het 
is niet gemakkelijk een vlieg te 
zijn, maar een echte vlieg kan 
dergelijke kunstjes.

Mep de vlieg dood (220)
Test je meptalent. Daarvoor 
moet je even snel kunnen 
reageren als een vlieg.

Een vlieg binnenstebuiten (225)
Wat zie je bij een doodgemepte 
vlieg? Wat is dat rode goedje? 
En dat zwarte? Zoek het 
antwoord op deze en andere 
vragen.

Met een vlieg aan tafel (230)
Vleesvliegen geven heel graag 
biefstuk aan hun kleintjes. In 
ons vliegenterrarium zie je hoe 
ze groot worden. Zoom rond 
tussen eieren, poppen, maden 
en volwassen vliegen.
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Vliegenmaden maken wonden 
schoon (231)
In de keuken zijn vleesvliegen 
vervelende beestjes, maar in 
ziekenhuizen zijn hun maden 
welkom. Het klinkt vies, maar 
ze helpen wonden schoon te 
maken. Ontdek hoe ze dit doen.

Kijk hoe ze kruipen (235)
Met de tovertrommel zie je hoe 
vliegen en vlooien bliksemsnel 
bewegen. Je kan ook een  spin 
met geknikte poten tekenen en 
doen lopen.

Mierennest (240)
Zoom in op de kolonie 
parasolmieren en zie hoe ze 
elke dag druk in de weer zijn. 
Er zijn bladsnijders, wiedsters, 
vuilniswerksters, kindermeisjes 
en soldaten bij. Volg je nog wie 
wat doet?

Familiealbum  (255)
In een luie stoel in onze 
knusse woonkamer kan je 
deze reeks familieportretten 
(album I) bekijken: foto’s en 
beschrijvingen van vreemde 
wezens die bij je thuis wonen. Is 
je lievelingsknuffel hierbij?

Spinnenwebben (270)
Klim over een reuzenspinnenweb 
en hang met je hoofd omlaag... 
als je durft. Ja kan ook in de 
spinnenschuilplaats liggen en 
tellen hoeveel ‘vliegen’ je in je 
net gevangen hebt.

Heerlijk en walgelijk (275)
Wat vind je het griezeligst: 
maden in een open wonde, 
stofmijten in je donsdeken of 
een schattig spinnetje dat langs 
je been omhoog kruipt? Probeer 
het zelf uit.

Kriebelbeestjesdozen (285)
Durf je je hand in een van onze 
kriebelbeestjesdozen stoppen? 
Denk je dat het beestje erin 

je zal steken, dan word je 
gestoken. Als je dat niet denkt... 
niet.

Volg je neus! (245)
Doe als een mier en gebruik je 
reukzin om je weg te vinden. 
Volg de pepermuntgeur om door 
de doolhof te raken, maar let op: 
andere (verleidelijke) geurtjes 
kunnen je op een dwaalspoor 
brengen!

Deel 4
Microland

Aan tafel! (310)
Kijk naar het boeiend 
schouwspel dat rottend voedsel 
biedt. Snuif eens aan onze 
‘geurfl esjes’. Wat zou het zijn: 
oude kaas, geurige aardbeien of 
gegist vruchtensap?

De keuken is een zoo (320)
Door onze zoommicroscoop 
leer je sommige van je 
keukengenoten kennen.

Op jacht met de microscoop 
(330)
Water uit een bloemenvaas 
is een uitstekend jachtterrein. 
Zuig een druppeltje water op... 
en het wordt lekker jagen met 
de microscoop op de grootste 
vergroting op ‘Kriebelbeestjes’. 

Doe de groeten van de 
microjager (335)
Stuur een souvenir van je 
“vangst” naar jezelf of naar een 
vriend.

Familiealbum (350)
Ga rustig zitten aan onze 
eettafel om naar deze reeks 
familieportretten (album II) te 
kijken: foto’s en beschrijvingen 
van vreemde wezens die in je 
keuken wonen. Er zitten een 
liefhebber van kattenvoer en een 
koekjesmonster bij!

Deel 4
En tot slot… het 
kriebelbeestjesspel

Om wat ze geleerd hebben te laten 
beklijven, kunnen de leerlingen 
hun bezoek aan Kriebelbeestjes 
afsluiten met enkele spelletjes. 
De oplossingen kunnen ze ook 
opzoeken in de drie familiealbums: 
alle oplossingen staan er in, met 
nog meer informatie.

Tafelschuimers
Ken je de lievelingskost van alle 
voorgestelde dieren? Om je 
antwoord te controleren, hef je de 
plaatjes op.

Onderhuurders
Plaats met een magnetensysteem 
de kriebelbeestjes in dat deel 
van het huis waar ze  gewoonlijk 
vertoeven.

Minivampieren
Ontdek met een elektro 
de voorkeursplaats van de 
verstekelingen op ons lichaam 
zoals luizen en vlooien.

Insect of niet?
Welke van de twaalf voorgestelde 
geleedpotige dieren zijn insecten 
zijn en welke niet? Het kneepje: 
tel de poten.

Animatiefi lms
Bezige beestjes onder de loep, 
een animatiefi lm die de expo 
afsluit, is gemaakt door het team 
Multimedia van het Museum voor 
Natuurwetenschappen. 
In 6 korte fi lmfragmenten maak 
je kennis met de voor het blote 
oog onzichtbare wereld van de 
microarthropoden: 
- De levende katapult (61 s)
- De ongelofelijke achterwaartse 
sprong van de bodemmijt (66 s)
- Het seksleven van de rotsmijt (61 s)
- Stiekeme bedpartners (44 s)
- Wonderbaarlijke 
vermenigvuldiging in de 
voorraadkast (35 s)
- Webmaster aan het werk (44 s)
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