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Voorwoord

In de wereld dreigt een tekort te ontstaan aan landbouw
grond. Er zijn verschillende oorzaken aan te wijzen zoals 
woestijn vorming, grondwaterdaling (als gevolg van intensieve 
landbouw), inklinken van de grond (door zware landbouw
voertuigen), verzilting en klimaatverandering. De wereld
bevolking groeit, daardoor is er meer ruimte nodig om voedsel 
te verbouwen.

Motivatie
Vlakbij waar Lien woont zijn mensen begonnen met een startup, 
genaamd ‘Floating Future’. Zij is hiermee in contact gekomen 
doordat ze daar een bijbaantje had. Door hun verhaal zijn wij 
enthousiast geworden over de mogelijkheid om voedsel te ver
bouwen op water. Dat wil zeggen dat de gewassen groeien in een 
hydrocultuur (hydroponics) en dus niet in de grond. Naast ons 
enthousiasme maakt de voedselproblematiek ons ook bezorgd. 
Doordat er steeds meer mensen komen ontstaat er in de wereld 
een serieus voedselprobleem. Het idee om voedsel op water te 
verbouwen heeft onze ogen geopend. We hadden nog nooit van 
deze oplossing gehoord. Floating Future is nog in ontwikkeling. 
Zij onderzoeken alles zelf: van de constructie van de drijvende 
eilanden tot de manier van oogsten en alles wat daar tussen zit. 
Het deel dat gaat over het milieu waarin een gewas kan groeien, 
heeft ons gebracht tot ons deelonderzoek. Zo vormen wij met dit 
werkstuk een deel van het grote geheel.

Floating Food
Floating Future heeft het plan om drijvende vlotten te ontwik
kelen waarop gewassen verbouwd kunnen worden in de buurt 
van wereldsteden. Vaak is er geen ruimte voor grootschalige 
landbouw dicht bij de stadscentra, maar grote steden liggen 
wel vaak aan het water waar veel ruimte is om voedsel te ver
bouwen. Die ruimte kun je benutten om er drijvende eilanden 
neer te leggen. De geoogste gewassen kunnen vervolgens per 
boot naar de markten in de stad vervoerd worden. Hierdoor 
is het niet meer nodig om verse producten van de andere kant 
van de wereld over te laten vliegen wat heel slecht is voor het 
milieu. Het is niet alleen milieuvriendelijker, maar het is ook 
goedkoper omdat de transportkosten worden geminimaliseerd.
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Onderzoek hydroponics
Momenteel is Floating Future samen met Wageningen Univer
sity & Research aan het onderzoeken welke gewassen geschikt 
zijn om op water te telen en wat de ideale omstandigheden zijn 
om een zo hoog mogelijke opbrengst te krijgen. Hier zijn wij 
met ons onderzoek voor dit profielwerkstuk aangehaakt.

Tijdens gesprekken met de directeur van Floating Future 
hoorden we dat er eigenlijk vrij weinig bekend is over het telen 
op water. Dit heeft ons op de gedachte gebracht om zelf een on
derzoek te doen naar hydroponics. We hebben onderzocht wat 
de invloed is van verschillende pHwaardes op de groei van 
basilicum.
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Inleiding

Grenzen aan de groei

In 1968 publiceerde de ‘Club van Rome’, een groep wetenschappers die zich bezig
hielden met milieu en voedselproblematiek op wereldschaal, een alarmerend rapport 
genaamd: ‘Grenzen aan de groei’. In dit rapport waarschuwde de club onder  andere 
voor het tekort aan voedsel dat geproduceerd zou kunnen worden om de totale 
wereldbevolking te kunnen voorzien. Zij voorspelden op korte termijn hongersnood 
op wereldschaal. Dit rapport bleek in eerste instantie te pessimistisch. Door nieuwe 
landbouwtechnieken zoals kunstmest, bestrijdingsmiddelen en grotere landbouw
machines bleek het mogelijk de voedselproductie flink op te voeren.
Inmiddels weten we dat hun rapport in de kern wel klopte, namelijk dat er wel 
 degelijk grenzen zijn aan de groei. De succesvolle landbouwmethoden blijken 30 jaar 
later ook gepaard te gaan met grote problemen. De aarde wordt langzaam maar zeker 
uitgeput mede door deze technieken. Enkele voorbeelden: kunstmest veroorzaakt een 
stikstof fosfor en kaliumoverschot, microorganismen in de bodem sterven, er ont
staan grondwaterproblemen en zware machines persen de bodem samen. Het gevolg 
hiervan is dat er steeds meer landbouwgrond in kwaliteit afneemt en tenslotte ver
dwijnt. Bovendien is er een groter besef dat men niet eindeloos natuur kan opofferen 
om nieuwe landbouwgronden aan te leggen.

Enkele oorzaken voor het ontstaan van 
een tekort aan landbouwgrond

1 Verwoestijning
Verwoestijning is een vorm van landdegradatie 
waarbij een gebied door menselijke of natuur
lijke oorzaken twee kenmerken krijgt:

1. Er groeien steeds minder planten of gewassen
2.  Het gebied gaat steeds meer eigenschap

pen krijgen van een woestijnklimaat oftewel 
schaarse plantengroei, geen humus in de 
 bodem, groot verschil tussen dag en nacht
temperatuur en veel wind en watererosie.

Een natuurlijke oorzaak is het droger worden
de klimaat wat verwoestijning stimuleert, maar 
ook genoeg menselijke oorzaken spelen een rol. Verdroging in Nederland
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Bevolkingsgroei bijvoorbeeld zorgt voor een grotere behoefte aan voedsel. Om meer 
vlees te produceren ontstaat er een grotere veestapel en dat leidt tot overbeweiding. 
Ook worden meer akkers aangelegd om eten te verbouwen voor mensen, maar ook 
voor vee. Bodemuitputting door het opraken van voedingsstoffen en het verdwijnen 
van humus in de bodem zijn het gevolg. Daarnaast draagt verdroging ook bij aan het 
ontstaan van verwoestijning.  
Bij verdroging spreek je van te weinig grondwater om de natuur in stand te houden. 
De grondwaterstand daalt namelijk door het oppompen van grondwater voor  
irrigatielandbouw. (Den Bekker et al., 2019)1

2 Verzilting
Verzilting komt meestal 
voor als gevolg van irrigatie. 
Water bevat namelijk altijd 
zouten dus ook in irrigatie
water zitten zouten.  
Wanneer er veel zouten 
achterblijven, ontstaat er 
soms een zoutkorst op de 
bodem. Afvoer van de zou
ten op de bodem kan door 
de bodem te spoelen met 
water. Bij een lage grond
waterstand gaat het spoelen 
van zouten op de bodem 
relatief gemakkelijk. Bij een hoge grondwaterstand is drainage nodig om het water 
met de opgenomen zouten af te voeren. Het drainagewater met zouten wordt weer 
teruggevoerd naar de kanalen of de hoofdrivier. Te veel zouten is niet ideaal voor een 
plant en vandaar dat verzilting ongunstig is voor landbouw. (Den Bekker et al., 2019)2

Het moet anders

Het grote probleem is dus dat er in de wereld minder geschikte landbouwgronden 
beschikbaar zijn terwijl tegelijkertijd de wereldbevolking nog steeds groeit en boven
dien steeds rijker wordt en daarom meer eisen stelt aan het voedsel dat het wil kopen.
De trend is dat steeds meer mensen zich gaan vestigen in steden. De grootste  
problemen van de wereldsteden zijn op dit moment:

Overbevolking
In 2050 zal naar verwachting meer dan twee derde van de wereldbevolking (VN, 
2014) in steden leven. Niet alleen het percentage mensen dat in de stad leeft neemt 
toe. De absolute omvang van de steden neemt ook toe. Het aantal steden met tien 
miljoen inwoners of meer zal in de komende jaren met 20% groeien. Dat brengt grote 

Verzilting
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uitdagingen met zich mee. Hoe zorg je ervoor dat de stad gevoed wordt? Deze vraag 
wordt nog duidelijker wanneer je je realiseert dat het aantal mensen op aarde nog 
aanzienlijk toe zal nemen. Om al die mensen te kunnen voeden zal een flinke toe
name van de voedselproductie nodig zijn.

Klimaatverandering
Steden hebben een opgave met betrekking tot klimaatverandering en die opgave 
kan niet worden ingevuld zonder voedselvoorziening daarin mee te nemen. Kortere 
aanleverroutes van het voedsel naar de stad helpen transportvervuiling tegen te gaan 
en vergroening van de stad en directe omgeving helpen bij het tegengaan van het 
hitteeilandeffect. Hiermee bedoelen we dat de gemiddelde temperatuur in de zomer 
in de stad enkele graden kan dalen als er veel groen in de stad aanwezig is, wat zorgt 
voor een beter leefklimaat.

De ecologische voetafdruk van de stedeling
Per hoofd van de bevolking is er bijvoorbeeld in Nederland 2,5 ha landbouwgrond 
nodig om te voldoen aan de jaarlijkse voedselvoorziening. Het wereldgemiddelde is 
ca. 1,8 ha p.p. en met een groeiende wereldbevolking wordt die beschikbare ruimte 
alleen maar minder. (Intern stuk Floating Future)3 Wil een stad iets doen aan duurzame 
ontwikkeling, dan moet het voedselvoorzieningssysteem daarin betrokken worden. 

Gezondheid
Overgewicht en obesitas, ook onder kinderen, is een groot probleem in wereld
steden waar vers en gezond eten van ver moet worden aangevoerd waardoor de prijs 
daarvan hoog is, waardoor de arme bevolking aangewezen is op het goedkope maar 
ongezonde fast food aanbod.

Transport
Al het voedsel moet naar de stad vervoerd worden. Hoe dichterbij het voedsel wordt 
geproduceerd, hoe sneller de stad kan worden bediend, en hoe goedkoper het voedsel  
kan worden aangeboden. Bovendien is dit milieuvriendelijk. Het is ecologisch en 
financieel niet meer verantwoord om het voedsel van grote afstanden naar de stad te 
vervoeren. Toch gebeurt dit nog veel te vaak.

Al deze problemen maken duidelijk dat er alternatieven moeten worden gevonden 
om de wereldsteden op termijn te kunnen voorzien van vers en gezond voedsel voor 
een redelijke prijs terwijl er een zo klein mogelijke aanslag wordt gepleegd op de 
kwetsbare ecologische toestand van de wereld.
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Alternatieven voor landbouwgrond

Het tekort aan landbouwgronden is een groot probleem en dit probleem zal in de  
toekomst alleen maar groter worden. Er is al veel onderzoek gedaan naar alternatie
ven. We bespreken een aantal veelbelovende mogelijkheden.

1 Verticale landbouw
Bij verticale landbouw groeien gewassen gestapeld op elkaar. Dit gebeurt meestal bin
nen. Hierdoor maakt het niet uit waar de gewassen groeien; in de stad of op het plat
teland. Binnen kunnen de temperatuur, de hoeveelheid licht, de hoeveelheid water en 
nog meer factoren worden aangepast om de beste groeiomgeving voor de planten te 
creëren. Door gewassen op elkaar te stapelen bespaar je veel ruimte. Als de gewassen 
in de buurt van of in de stad worden verbouwd, hoeven ze niet over lange afstanden 
te worden vervoerd en dat is voordelig voor het milieu.

2 Daktuinen
In de stad vind je genoeg platte daken die niet worden gebruikt. Deze plekken zouden 
een alternatief kunnen zijn voor de landbouwgrond door er daktuinen van te maken. 
Ook hier heb je maar een korte afstand tussen de plek van het verbouwen en de con

Voorbeeld van verticale landbouw
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sumenten. De gewassen kunnen naar lokale restaurants en supermarkten. Een ander 
voordeel aan daktuinen is dat ze zorgen voor betere isolatie van gebouwen. In de 
winter blijft het binnen warm en in de zomer zorgen de daktuinen voor een aanmer
kelijke verkoeling van de binnenstad. Daarnaast nemen daktuinen regenwater op en 
dat zorgt er weer voor dat niet al het water in de riolen terechtkomt.
Een van de bekendste daktuinen ter wereld is Brooklyn Grange Rooftop Farm in 
New York. De tuin is 4.000 vierkante meter groot en je hebt een prachtig uitzicht 
 vanaf de tuin over de stad. (Intern stuk Floating Future)4

3 Hydrocultuur
Een ander alternatief voor landbouwgronden is hydrocultuur: het verbouwen van 
gewassen op water. Hiervoor heb je geen grond nodig omdat planten in een hydro
cultuur met hun wortels in het water hangen. Een van de voordelen van het verbou
wen op water is dat je geen last hebt van verwoestijning en verzilting. Dat komt mede 
doordat er weinig water verdampt als er een zeil boven zit. Bovendien is er geen spra
ke van bodemverdichting omdat je niet met zware landbouwmachines op het land 
hoeft. De potentiële voordelen voor het verbouwen op water zijn in het schema op de
pagina hiernaast in kaart gebracht.

Sommige gewassen zijn meer geschikt voor hydrocultuur dan andere. Een voorbeeld 
van een gewas dat het niet goed doet is de aardappel. Want als het te nat is gaat de 
aardappel rotten. Maar er zijn genoeg gewassen die wel meteen geschikt zijn om 
gekweekt te worden op water. Bijvoorbeeld allerhande bladgroenten (sla, paksoi, spi
nazie) en kruiden.
We kunnen ons voorstellen dat er voor ieder gewas een specifiek milieu is voor een 

Brooklyn Grange Rooftop Farm, New York
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ideale groei. Dit zal per gewas moeten worden uitgezocht. Er zijn zoveel zaken die 
een rol spelen in de groei van een plant, dat je heel veel deelonderzoeken nodig hebt 
om erachter te komen wat de ideale mix is. Bij ieder onderzoek varieer je een aspect. 
De andere aspecten behouden dezelfde waarden waardoor je precies kan vaststellen 
wat het beste is voor de plant. Wij hebben een onderzoek gedaan naar het kweken 
van basilicumplanten in een hydrocultuur. Het is van belang om te weten wat de 
ideale omstandigheden voor een basilicumplant zijn voordat je gaat kweken op grote 
schaal. Het onderzoek richtte zich specifiek op de invloed van de pHwaarde van het 
water waarin de basilicum gekweekt werd, waarbij de nutriënten in het water bij alle 
plantjes gelijk bleven.

De potentiële voordelen voor  
het verbouwen op water

Bron: tabel uit persmap van Floating Future.

Traditionele landbouw Traditional 
kassenbouw

Productie op drijvende 
eilanden

Landgebruik Ja Ja Nee

Pesticidegebruik Hoog Vrij hoog Bijna niets

Irrigatie Veel - 80% gaat 
verloren

Minder dan bij 
traditionele landbouw

Tot 90% minder dan 
traditionele landbouw

Machines Veel en zwaar Minder en lichter Bijna niets

Groeiperiode Seizoensgebonden Bijna het hele jaar Het hele jaar

CO₂-emissie Hoog Laag Geen

Kwaliteit oogst Niet gegarandeerd Gegarandeerd Gegarandeerd

Depositie van 
smog

Hoog Geen Geen

Keuze aan 
groenten

Beperkt (hangt af van 
locatie)

Bijna onbeperkt 
– met technische 

aanpassingen

Bijna onbeperkt 
– met technische 

aanpassingen

Opbrengst Niet altijd hetzelfde Altijd hetzelfde Altijd hetzelfde

In onderstaande tabel zijn de eigenschappen van telen op ‘drijvende eilanden’ 
afgezet tegen de traditionele manieren van teelt op land en in kassen.
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Het effect van plant en dier  
onder de drijvende eilanden

Floating Future ontwikkelt ‘drijvende eilanden’ om gewassen op te verbouwen.  
De eilanden zijn 6 meter breed en 26 meter lang. De drijvende eilanden houden zon
licht tegen waardoor er schaduw ontstaat onder de eilanden.

De theorie 
In theorie is dit nadelig voor planten en dieren in het water. Te weinig zonlicht heeft 
gevolgen voor het leven onder de drijvende eilanden voor planten en dieren. Zonder 
licht kunnen planten namelijk niet groeien dus op de plekken waar een stuk minder 
zonlicht komt door de schaduw van de eilanden, zal het aantal planten afnemen. Min
der planten op de bodem heeft gevolgen voor dieren in het water. Planten produceren 
zuurstof wat essentieel is voor leven in het water en planten worden gegeten door die
ren. Tussen de stengels en bladeren van planten vinden vissen en andere waterdieren 
schuilplaatsen of nestgelegenheden. (Natuurgidsen, 2019)5 Minder zonlicht betekent dus 
minder planten, er wordt minder zuurstof geproduceerd op die plekken, er is minder 
voedsel voor de dieren die planten eten dus er zullen ook minder dieren leven waar 
minder licht is. Ook zullen de wat grotere dieren, die andere dieren eten, niet op die 
plekken komen omdat ze daar niet genoeg voedsel kunnen vinden en bovendien is de 
temperatuur lager omdat de zon het water minder sterk verwarmt.

Deelvragen

Bomhofsplas, drijvend zonnepark in Zwolle.



de toekomst van de landbouw: hydroponie     15

De praktijk
Floating Future heeft een aantal jaar geleden twee drijvende eilanden op een plas in 
Gendringen geplaatst om uit te testen of de constructie goed was. Tot nu toe hebben 
die eilanden nog geen negatieve effecten gehad op planten en dieren. Vogels gebrui
ken de eilanden zelfs om hun nesten op te bouwen. Omdat de oppervlakte van één 
eiland ten opzichte van de plas zo klein is, heeft de barricade van het zonlicht geen 
significante invloed op het aantal planten dat groeit op de bodem en dus ook het aan
tal dieren dat er leeft.

Onderzoek
Het is natuurlijk wel de bedoeling dat er veel meer drijvende eilanden bij komen om 
meer voedsel te verbouwen. Dit kan grotere gevolgen hebben voor planten en dieren 
die in het water leven omdat er dan veel meer licht wordt geblokkeerd. Hetzelfde 
probleem heb je ook bij andere grote projecten op het water, bijvoorbeeld bij het 
drijvende zonnepark Bomhofsplas in Zwolle. Bij de Bomhofsplas heeft een ecologisch 
bureau een uitgebreid onderzoek gedaan naar hoe de biodiversiteit onder en rondom 
drijvende zonneparken gestimuleerd kan worden. Het voordeel van de zonnepanelen 

Constructie van een drijvend eiland, 6 x 26 meter, Floating Future.
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is dat ze zelf licht doorlaten en dat doen de drijvende eilanden niet. Ook wordt licht 
doorgelaten door lichtstraten van ongeveer een halve meter tussen elke zes zonne
panelen open te laten. Dit is heel gemakkelijk te doen door de drijvende eilanden een 
halve meter van elkaar af te plaatsen. Bij de Bomhofsplas zijn biohutten onder water 
geplaatst waarin schelpmateriaal zit dat dient als schuilplaats en voedsel voor kleine 
waterdieren. (Groenleven, 2020)6

Daarnaast is er een onderzoek gedaan door F. Boogaard, R.E. de Graaf, M. Dionisio  
Pires, R. Lima (1 oktober 2016) naar de waterkwaliteit onder en naast drijvende 
objecten zoals woningen en kassen. Hieruit is gebleken dat verschillen in zuurstof
concentraties van water onder de drijvende woningen en het open water op veel 
locaties maar een klein verschil laat zien. Er zijn nauwelijks verschillen in zuurstof
concentraties onder drijvende objecten waar de diepte groter is dan een meter. Het 
zuurstofgehalte hangt onder andere af van de waterstroming en de ruimte tussen het 
drijvende object en de bodem. (Boogaard et al., 2016)7

Ook hebben studenten van de Hogeschool van Amsterdam onderzoek gedaan naar 
de mogelijke effecten van drijvende bebouwing op de waterkwaliteit. Zij concluderen 
dat er effecten zijn op het zuurstofgehalte en de temperatuur onder drijvende bebou
wing maar dat deze effecten niet van een dermate grootte zijn dat niet (meer) wordt 
voldaan aan de gestelde kwaliteitsnormen. Daarnaast zien ze vissen in het over
gangsgebied tussen bebouwing en open water en aangroei op de drijflichamen van 
de drijvende bebouwing. Dat betekent dat de waterkwaliteit voldoende is, anders is 
er weinig tot geen leven in het water. Ook zien de bewoners van de drijvende bebou
wing geen negatieve effecten op de waterkwaliteit. (De Buck & Van der Linden, 2014)8
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Wat is hydroponie

Tegenwoordig wordt er in de landbouw veel geïnnoveerd met teeltsystemen. Nor
maal gesproken wordt een gewas in aarde geplant en groeien de wortels de grond in. 
Een nieuwere manier van telen is gewassen laten groeien boven water waardoor de 
wortels in het water gaan hangen. Deze manier van telen noemen we hydroponie. In 
het Engels heet het hydroponics. Het woord is afkomstig is van de Griekse woorden 
‘hydro’ en ‘ponos’ waarvan het eerste woord ‘water’ betekent en het tweede woord 
‘werken’, dus samen vormt het ‘water werkt’. (canna, z.d.)9

Zo heel nieuw is het groeien van gewassen op water eigenlijk niet. De eerste op 
hydro poniesysteem lijkende uitvindingen waren namelijk de chinampa’s van de 
Azteken. Het waren vlotten van riet die werden verankerd in de buurt van de oever 
van een meer en de wortels schoten dan in de drassige bodem van het meer. (wiki-
pedia, z.d.)10 Door de kennis en technologie die de mens nu beschikt is het hele idee 
van de Azteken verbeterd. De eerste succesvolle hydroponische kweeksystemen zijn 
ontwikkeld rond 1929 door William Frederick Gericke, een plant fysioloog aan de 
universiteit van Californië, Berkeley. Dr. Gericke probeerde het idee om planten te 
laten groeien in water met opgeloste voedingsstoffen te populariseren. Hij heeft met 
zijn techniek 7.62 meter lange tomatenstokken laten groeien waarmee hij verder 
onderzoek naar deze techniek heeft gestimuleerd. De techniek kreeg de naam ‘hydro
ponics’ van Dr. Gericke. (K. Espiritu, 2019)11
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Hydroponie kent vele verschillende systemen. Dit zijn de zes meest voorkomende 
technieken: Wick Systems, Deep Water Culture (DWC), Nutrient Film Technique 
(NFT), Ebb and Flow (Flood and Drain), Aeroponics en Drip Systems.

1 Wick Systems 
Een Wick System is een basistype om te bouwen. 
Het systeem maakt geen gebruik van een zuur
stofpomp of waterpomp. Nutriënten en water 
komen via een wick, wat vaak een touw of vilt 
is terecht bij de wortel van de plant door middel 
van de capillaire werking van een plant. Dit sys
teem werkt goed voor planten die weinig water 
en nutriënten nodig hebben. Voor planten die 
veel behoefte aan water en nutriënten hebben 
is dit niet het ideale kweeksysteem, omdat de plant moeite gaat hebben met het genoeg 
opnemen van water en nutriënten. Dit komt doordat het wick systeem werkt op basis 
van de capillaire werking. De planten staan met de wortels in een groeibak, en staan dus 
niet direct in contact met het water. De wicks voeren het water juist aan naar de plant 
door de capillaire werking. Elke plant heeft sowieso één wick in contact staan met het 
reservoir. Voor een plant die veel water en nutriënten nodig heeft is de aanvoer van één 
wick te weinig en functioneert het te traag. Je hebt echt meerdere wicks nodig voor een 
plant met veel behoefte aan water en nutriënten. Wat erg on handig is, want te veel wicks 
per plant in een bak wordt te vol.

2 Deep Water Culture (DWC)
Deep Water Culture is het makkelijkste hydro
poniesysteem om te gebruiken. Het systeem 
maakt gebruik van een reservoir dat nutriënten 
bevat. De wortels van de planten hangen con
tinu in de oplossing van nutriënten en water. 
Om ervoor te zorgen dat het water zuurstofrijk 
blijft gebruik je een zuurstofpomp met een 
luchtsteen. De luchtsteen in het water zorgt 
voor zuurstofbubbels wat ervoor zorgt dat de wortels van je planten niet verdrinken. 
De planten hangen in een open pot waardoor de wortels het water kunnen bereiken. 
De potten zelf hangen in een schuimbord om ervoor te zorgen dat alleen de wortels in 
het water kunnen hangen en niet de gehele plant onderwater staat.

3 Nutrient Film Technology 
Nutrient Film Technology is een  populaire 
commerciële manier van hydro ponisch kwe
ken. In dit systeem groeien de planten boven 
een kanaal dat een constante aanvoer heeft van 
water met nutriënten. Zodra het nutriëntenrij
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ke water het einde van het kanaal bereikt komt het weer terecht in het hoofdreservoir 
en gaat het terug naar het begin van het systeem. Het is dus een recirculatiesysteem.

4 Ebb and Flow (Flood and Drain) system
Het Ebb and Flow systeem is een minder 
voorkomende manier van hydroponie, maar 
kan alsnog heel effectief zijn, afhankelijk 
van de situatie. In dit systeem hangen de 
wortels van de planten niet constant in het 
water. Je kweekt je planten in een bak met 
een groeimedium en laat het afhankelijk van 
de gewenste factoren een aantal keer per dag 
‘over stromen’ met een nutriënten solutie. 
Meespelende factoren zijn bijvoorbeeld de 
grootte van je planten, waterbehoefte van de 
plant, hoever de planten in hun groeiproces 
zijn etc. Het laten ‘overstromen’ gebeurt door gebruik te maken van een reservoir, een 
water pomp en een timer voor de overstromingscyclus. Na het ‘overstromen’ van de 
plantjes komt het water terecht in het reservoir door middel van de zwaartekracht. In 
het reservoir wordt er weer zuurstof toegevoegd aan het water om daarna opnieuw 
het proces te doorlopen.

5 Aeroponics Systems 
In een Aeroponics systeem hangen de wortels 
van een plant in de lucht en worden ze be
sproeid met nutriëntenrijk water. Je hebt de 
optie om de wortels constant te besproeien 
of gebruik te maken van een tijdcyclus. Het 
gebruiken van een dunnere straal zorgt ervoor 
dat er meer zuurstof naar de wortels kan. 
(plantsheaven, z.d.)12

6 Drip Systems 
Een dripsysteem maakt gebruik van planten 
die in een groeibak groeien. Onder de groei
bak bevindt zich een waterreservoir. Het water 
komt bij de planten terecht via een buizen
systeem. In het reservoir zit een buis die water 
aanvoert naar alle buizen die boven de plantjes 
hangen en water op de planten laat druppe
len. Elke individuele buis kun je naar wens 
aanpassen door de mechanismen die eraan 
zijn gekoppeld. Zo kun je planten met meer 
behoefte aan water een hogere waterstroom 
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geven dan planten met een kleinere behoefte aan water. Het dripsysteem moet je wel 
goed reguleren om ervoor te zorgen dat de planten niet verdrinken. Hiervoor maakt een 
dripsysteem gebruik van een timer. (trees, z.d.)13

Onderzoekers zijn tegenwoordig veel bezig met het zo perfect mogelijk maken van de 
systemen voor de toekomst. De redenen waarom deze systemen zo worden ontwik
keld voor de toekomst is, omdat het vele positieve voordelen heeft. Ze maken bijvoor
beeld efficiënt gebruik van water. De plantjes nemen water op wanneer zij het nodig 
hebben en zullen dus niet gauw te veel of te weinig water hebben. Het bewateren van 
planten in een hydrocultuur is dan ook minder vaak nodig dan wanneer je een plant 
laat groeien in de aarde. (urbanjungling, z.d.)14 Verder is het kweken van planten in een 
hydrocultuur minder gevoelig voor ziektes. In potgrond is de kans op ziektes groter, 
omdat bijvoorbeeld rouwvliegjes hun eitjes er graag in leggen. Een hydrocultuur ver
mindert dus de kans op een mislukte oogst. (sprinklr, z.d.)15 Een ander voordeel is dat je 
meer planten kunt kweken per vierkante meter en dus ideaal voor een grotere oogst. 
(growcoon, z.d.)16 Verder is meer oogst per vierkante meter ideaal, omdat er een tekort 
aan landbouwgrond ontstaat.
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Hoe werkt een plant  
van buiten naar binnen

Planten bestaan uit verschillende onderdelen zoals stengels, bladeren en wortels. 
In deze onderdelen vinden allerlei processen plaats die de plant uitvoert om te 
 overleven, maar hoe voert een plant deze benodigde processen nu eigenlijk uit?

De verschillende onderdelen van een plant bestaan uit weefsels en die weefsels 
bestaan weer uit cellen. Tijdens het groeiproces vormt de plant deze verschillende 
gespecialiseerde cellen, weefsels en organen. (Wikipedia, 2022)17

Ontkieming 
Voordat een plant zelf alle benodigde voedingsstoffen uit zijn omgeving kan halen, 
wanneer het als zaadje moet ontkiemen, moet het de voedingsstoffen eerst op een 
 andere manier tot zich nemen. Een plantenzaad bestaat uit een embryo omhuld 
door lagen weefsel, die kunnen bestaan uit endosperm, zaadhuid en restanten van 
de vrucht. (Toorop, 2002)18 De lagen om het embryo zorgen voor bescherming en zijn 
het reservevoedsel waarmee het zaadje de eerste ontwikkeling kan doormaken. Het 
reservevoedsel bestaat uit eiwitten, vetten en koolhydraten, vooral zetmeel. Tijdens 
de kieming wordt het reservevoedsel verbruikt, waarbij het zetmeel wordt omgezet in 
de celbrandstof glucose. (Wikipedia, 2021)19 Een zaad kan ontkiemen wanneer de om
standigheden ervoor gunstig zijn, oftewel de juiste temperatuur, de juiste hoeveelheid 
water en voldoende licht voor het zaadje aanwezig zijn.



Hoofdstukkop
subkop
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Eerst neemt een zaadje water op waardoor het gaat opzwellen. Het opzwellen van het 
zaadje gebeurt, omdat een hydrofiele vaste stof water absorbeert. In dit geval is het 
zaadje de hydrofiele vaste stof. Het proces waarbij water wordt opgenomen door een 
hydrofiele vaste stof noemen we imbibitie. (Samanthi, 2018)20 Vervolgens groeit de wor
tel naar buiten. Door de zwaartekracht groeit het worteltje naar beneden.

Astronaut André Kuipers heeft onderzoek gedaan naar het effect van zwaartekracht 
op de ontkieming van een plant. Hij heeft in de ruimte, waar geen zwaartekracht is, 
een aantal plantjes laten ontkiemen. De kiemplantjes groeiden alle kanten op zonder 
de invloed van de zwaartekracht op hun groeiproces.

De wortel maakt gebruik van het reservevoedsel om te groeien en zich te vertakken. 
De wortel groeit door celdeling, plasmagroei en celstrekking. Bij plasmagroei neemt 
het cytoplasma toe in de cel en daarna ontstaan er vacuolen. Het proces waarbij 
 vacuolen groter worden en versmelten wordt celstrekking genoemd. (Biologielessen, 
z.d.)21 Tegen de tijd dat het reservevoedsel op is, kan de plant water en voedingsstoffen 
uit de omgeving opnemen met zijn wortel. (Wikipedia, 2021)22

Fotosynthese 
Het belangrijkste proces dat plaatsvindt in een 
plant is de fotosynthese. Tijdens dit mole
culaire proces worden koolstofdioxide 
en water met behulp van licht
energie omgezet in glucose 
en zuurstof. Het proces 

Ontkieming in de ruimte  
zonder zwaartekracht.

Plasmagroei en celstrekking.
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vindt plaats in de chloroplasten van de plant die ook wel bladgroenkorrels worden 
genoemd. De fotosynthese bestaat uit twee delen namelijk de licht en donkerreac
tie. De eerste stap is de lichtreactie waarbij met behulp van lichtenergie in een aantal 
stappen de energierijke stoffen ATP en NADPH,H+ worden gevormd. De energie die 
ATP en NADPH,H+ kunnen leveren zijn nodig voor het doorlopen van de donker
reactie. Bij de tweede stap, genaamd de donkerreactie, wordt in een aantal stappen 
glucose gemaakt. Ook blijven de stoffen ADP + Pi en NADP+ over uit de donker
reactie. Deze stoffen gaan weer terug naar de lichtreactie om daar verbruikt te wor
den. Chloroplasten geven planten hun groene kleur, dus in alle groene delen van 
de plant vindt fotosynthese plaats. De formule van de fotosynthese kun je als volgt 
weergeven: 6 CO2 + 12 H2O + lichtenergie > C6H12O6 + 6 H2O + 6 O2. (Bijsterbosch et 
al., 2020)23

Turgor
Koolstofdioxide bevindt zich in de lucht. Daarom nemen planten koolstofdioxide op  
via de huidmondjes. Huidmondjes zijn openingen die zich bevinden op de opperhuid 
van een plant. Huidmondjes bestaan uit twee sluitcellen die open en dicht kunnen. 
Zodra de sluitcellen zijn gevuld met water staat er druk op de celwand waardoor het 
huidmondje open staat. Dit noemen we turgor. Wanneer water de sluitcellen verlaat, 
vermindert ook de druk op de celwand en sluit het huidmondje.

Sapstroom
Water komt de plant in via de wortels. Door middel van actief transport worden mi
neralen opgenomen in de wortels. De concentratie van mineralen wordt in de wortels 
hoger dan daarbuiten. Om de concentratie aan mineralen binnen en buiten de wortels 
ongeveer gelijk te houden, volgen watermoleculen door osmose. Dit proces noemen 
we worteldruk. De worteldruk perst waterdruppels naar boven door de houtvaten. 
Ook kan er guttatie plaatsvinden waarbij het water door de worteldruk de bladeren 
wordt uitgeduwd. De druppels water verdampen en verlaten de plant via de huid
mondjes. Door de verdamping trekken de bladeren als het ware de waterdraden via 
de houtvaten uit de wortels omhoog. We noemen dit de verdampingsstroom. Wat ook 
een rol speelt bij het opnemen van water zijn de processen cohesie en adhesie.

Overzicht fotosynthese. Chloroplasten.
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Cohesie is het proces waarbij watermoleculen elkaar aantrekken en adhesie de aan
trekkingskracht is tussen watermoleculen en andere moleculen van houtvaten. Beide 
processen hebben invloed op de anorganische sapstroom van wortel naar blad.  
De houtvaten zijn erg smal en daardoor zijn cohesie en adhesie zeer effectief.  
Mineralen lossen op in water en worden door de houtvaten vervoerd naar de 
 verschillende onderdelen van een plant. (Bijsterbosch et al., 2020)24

Lichtenergie 
Koolstofdioxide en water zijn opgenomen door de plant, maar zonder lichtenergie 
kan fotosynthese niet plaatsvinden. Zonder licht stopt het proces. Na de fotosynthese 
houdt de plant glucose en zuurstof over. De glucose wordt vervolgens door de plant 
verder omgezet in bijvoorbeeld zetmeel of cellulose. Zuurstof verlaat de plant weer 
door dezelfde huidmondjes waar koolstofdioxide naar binnenkomt en water naar 
buiten gaat. Glucose wordt verder ook nog gebruikt voor het maken van energie. 
Hiervoor wordt het samen met zuurstof omgezet in koolstofdioxide, water en energie. 
Dit proces heet dissimilatie. (Bijsterbosch et al., 2020)25

Dwarsdoorsnede van een stengel.

Houtvaten

Bastvaten
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Nutriënten
Planten kunnen niet alleen leven van water, koolstofdioxide en glucose. Ze hebben 
ook andere chemische elementen nodig. Deze chemische elementen noemen we ook 
wel nutriënten. Nutriënten zijn essentieel voor de groei van levende organismen. 
Sommige nutriënten zijn nodig in grotere hoeveelheden dan andere nutriënten.  
Vandaar dat nutriënten in twee groepen zijn verdeeld. Een organisme heeft van de 
macro nutriënten over het algemeen meer van nodig in tegenstelling tot micronutriënten.

Macronutriënten
Stikstof is een onderdeel van chloroplasten en speelt een belangrijke rol in de foto
synthese en de ontwikkeling van het blad van de plant. Ook is stikstof net zoals zwa
vel een onderdeel van eiwitten en dus essentieel voor de groei van de plant. Calcium 
speelt een rol bij de stevigheid van een plant en regelt de pH. Magnesium speelt een 
belangrijke rol bij de fotosynthese en is belangrijk voor de bladontwikkeling. Fosfor is 
een onderdeel van kerneiwitten en speelt een rol bij de ademhaling van een plant. Ook 
bevordert fosfor de ontwikkeling van de wortels, de bloei en de zaadvorming. (Denys, 
2015)26 Kalium activeert verschillende enzymen in de plant, speelt een rol in de zout
balans van de plant en het openen van de huidmondjes. Ongeveer 45% van een plant 
bestaat uit zuurstof en 45% uit koolstof. Zuurstof en koolstof zijn nodig voor verschil
lende processen in de plant en de stevigheid ervan. Een relatief groot deel van een plant 
bestaat uit waterstof. Samen met zuurstof zorgt dit voor water. Een plant zal uitdrogen 
zonder waterstof. (InfoNu, 2011)27

Micronutriënten
Boor zorgt voor een goede celwand en is belangrijk voor een goede wortelontwikkeling. 
Ook bevordert boor de fosfor en calciumopname. Koper is essentieel voor de foto
synthese en van belang voor de stofwisseling rondom de wortels. Daarnaast is koper, 
net als mangaan belangrijk voor de vorming van chlorofyl, de groene bladkleurstof in 
chloroplasten. Mangaan versnelt ook de ontwikkeling van de plant en verbetert de ont
kieming. (Denys, 2015)28 IJzer is nodig voor het maken van bladgroenkorrels. Zink is een 
onderdeel van verschillende enzymen. Nikkel is betrokken bij het laten functioneren 
van enzymen zodat de stikstofomloop kan blijven plaatsvinden. Chloor is nodig om de 
zoutbalans te handhaven en om andere nutriënten via de wortels op te nemen. (InfoNu, 
2011)29
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De pHwaarde geeft de zuurgraad aan van water, een substraat of volle grond. 
De pHwaarde is gerelateerd aan een logaritmische waarde, die de concentratie H+ 
ionen weergeeft. (Van der Kooij, 2020)30 Een lage pH is zuur en een hoge pH is basisch. 
De hoogte van de pH heeft invloed op hoe goed of slecht nutriënten opneembaar zijn 
voor de plant. Als de pHwaarde erg afwijkt van de ideale omstandigheden van een 
plant dan functioneren de wortels niet optimaal waardoor de opname van voedings
elementen wordt verstoord. (Naaldwijk, 2004)31

Effect van de zuurgraad
De pH heeft effect op de vorm van chemische verbindingen. De vorm en de hoeveel
heid van nutriënten in bijvoorbeeld water of volle grond wordt dus beïnvloed door 
de pH. Bij een lage pH wordt de opname van mineralen geremd, omdat er ten eerste 
minder nutriënten in de omgeving aanwezig zijn. Ten tweede hebben te veel H+ 
ionen een negatief effect op de opname van nutriënten door de wortels. Een te hoge 
pHwaarde is ook niet gunstig voor de planten, omdat het ook invloed heeft op de 
vorm van de chemische verbindingen.

Optimum
De ideale omstandigheden zijn per plant verschillend. De ene soort functioneert 
beter bij een hogere pHwaarde en de andere plant doet het weer beter bij een lagere 
waarde. Meestal ligt het optimum, oftewel de ideale omstandigheid, voor een plant 
tussen de pHwaarde 6 en 7. (Handboek bodem & bemesting, z.d.)32

Aangezien planten zichzelf niet kunnen verplaatsen naar een andere plek met een 
voor die plant betere omgeving, moeten ze zelf hun omgeving verbeteren en veran
deren om te kunnen overleven. Planten kunnen de zuurgraad van de rhizosfeer, de 
directe omgeving van de wortel, aanpassen naar wens. Ze doen dit door H+ ionen via 
de wortels in de grond of het water te pompen waardoor de omgeving van de wortels 
zuurder wordt. Door OH in de grond of het water te pompen wordt de pHwaar
de hoger. (Verhagen, 2018)33 Het proces hiervan kost energie. De energie die naar de 
wortels gaat om de zuurgraad aan te passen om het optimale milieu te creëren voor 
het opnemen van nutriënten, kan vanzelfsprekend niet meer worden gebruikt voor de 
groei van bijvoorbeeld bladeren, de stengel of de groei van de wortels zelf. Als gevolg 
hiervan neemt de snelheid van de groei van de plant af. (Easylife, z.d.)34

Als de omgeving van de wortel de ideale zuurtegraad heeft, dan hebben de nutriën
ten de juiste vorm en kunnen ze worden opgenomen door de wortel. Voorbeelden 
van nutriënten die minder goed opneembaar zijn bij lage of hoge pHwaardes tonen we 
 hiernaast.

Wat doet de pH-waarde met een plant
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Een aantal voorbeelden van slecht opneembare stoffen bij pHwaardes.  
(Anthura, 2018)35

Moeilijk/niet opneembaar bij pH ≤ 5 Moeilijk/niet opneembaar bij pH ≥ 6 

Stikstof (N) Boor (B) 

Molybdeen (Mo) Fosfaten (PO) 

Zwavel (S) Koper (Cu) 

Gebreksverschijnselen van deze nutriënten (InfoNu, 2011)36:

•   Gebreksverschijnsel van stikstof (N): Bladeren krijgen een geelachtige kleur en in  
ernstige gevallen worden ze volledig geel en sterven af. Bij sommige planten krijgen 
de bladeren eerst een paarse kleur.

•   Gebreksverschijnsel van molybdeen (Mo): Tussen de bladeren ontstaan bleke  
plekken. Uiteindelijk zullen de bleke plekken veranderen in dode plekken die zich 
uitbreiden tot de rest van de bladeren. Het blad zal dan verdrogen.

•   Gebreksverschijnsel van zwavel (S): De jonge bladeren blijven lichter dan normaal,  
de aderen zullen lichtgroen worden en de plaatsen tussen de aderen kunnen geel of 
bruin worden.

H+ ionen worden via de wortels in de grond of het water gepompt.
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•   Gebreksverschijnsel van borium (B): De wortels groeien niet verder uit. Jonge 
bladeren zullen een licht groene basis krijgen en de bladeren draaien. Uiteindelijk 
sterft het bovenste deel van de plant af. De groei houdt helemaal op.

•   Gebreksverschijnsel van fosfor (P): Planten verkleuren en krijgen een donkergroene 
kleur soms worden ze zelfs rood of paars. Bladeren worden uiteindelijke donker
bruin en sterven af.

•   Gebreksverschijnsel van koper (Cu): Bladeren worden donkergroen en raken mis
vormd, ze kunnen krullen en dode vlekken krijgen. Takken, twijgen en stelen zijn 
minder sterk en zullen snel kapotgaan.

Uit een onderzoek van de universiteit van Wageningen bleek dat mangaan nogal 
pH gevoelig is. Zodra de pHwaarde boven de 6,5 komt gaat het al mis. Mangaan is 
onder andere betrokken bij de fotosynthese in verschillende ingewikkelde processen. 
Een voorbeeld hiervan is de splitsing van water waarbij zuurstof vrijkomt. Een ander 
voorbeeld is de rol die mangaan speelt bij een enzym dat plantenweefsels beschermt 
tegen hoog reactieve stoffen die de plantencellen kunnen beschadigen. Mangaan is 
een zeer belangrijk nutriënt voor de plant om te kunnen overleven. Het gevolg van 
een tekort aan mangaan kan leiden tot het geel worden van het blad tussen de ner
ven, het afnemen van de fotosynthese 
en het ontstaan van bruine en dode 
plekken waardoor het blad uiteinde
lijk helemaal doodgaat en van de plant 
valt. Ook te veel mangaan is een pro
bleem voor de plant. Er kunnen op het 
blad kleine bruine stippen ontstaan 
die samenvloeien en de bladrand kan 
verdrogen. De hoeveelheid mangaan 
die een plant nodig heeft is dus heel 
precies en hangt af van de pHwaarde. 
(Kierkels & Heuvelink, 2008)37

Bij pHwaardes onder ongeveer 4,0 
kunnen nutriënten toxisch worden 
voor gewassen. Aluminium (Al) komt 
dan bijvoorbeeld voor in de vorm van 
Al3+ en dat is slecht voor planten. 
(Handboek bodem & bemesting, z.d.)38

De hoeveelheid nutriënten bij  
verschillende pH-waardes.
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Basilicum is meestal een groene plant 
waarvan we de bladeren eten. De 
plant heeft gunstige eigenschappen 
voor de groei in een hydroponisch 
systeem. De plant groeit namelijk 
snel, heeft een goede marktwaarde 
en heeft geen behoefte aan bestui
ving voor de oogst. (Abbey et al., 2021)39 
Er bestaan zo’n 150 soorten basilicum 
die verschillen van blad en bloemkleur, 
bladvorm, smaak en smaaksterkte. 
(Mooie moestuin, z.d.)40 Het is handig dat 
een plant die je wilt  gebruiken voor 
hydroponie een snelle productie tijd 
heeft om zo de kosten voor elek
triciteit en warmte te compenseren. 
Daarnaast is het ook handig dat de 
basilicumplant geen bestuiving nodig 
heeft, omdat bestuiving moeilijk is te introduce
ren in een gecontroleerde  om geving zoals in een kas. Ten
slotte kan de vezelachtige wortel van de basilicum plant 
zich goed aanpassen aan de hydro ponische omstandighe
den. De kans op besmetting van de  basilicum plant in een 
hydroponie is klein, omdat de wortels van de plant schoon 
blijven door het nutriëntenrijke water. (Abbey et al., 2021)41

De basilicumplant is een gevoelige subtropische plant. 
De plant groeit het beste met een temperatuur van 18 tot 
21 graden Celsius. Stikstof (N) is de belangrijkste stof voor 
de groei van basilicum. Vooral de verhoging van nitraatstikstof 
(NO3-) zorgt voor een betere oogst. Bemesting van basilicum met 
de stoffen fosfor (P) en kalium (K) zijn juist minder van belang. 
De stoffen hebben geen belangrijke invloed op de groei van de 
plant. Het is gunstig dat de basilicum plant goed groeit door 
stikstof aangezien er zich vaak een grote hoeveelheid aan stikstof 
bevindt in een hydroponisch systeem.

Wat is het beste milieu  
voor een basilicumplant
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Inleiding onderzoek

Het idee voor ons eigen onderzoek was zelf planten te laten groeien in een hydro
cultuur en te kijken wat een veranderende factor doet met de planten, om te onder
zoeken wat het beste is voor de plant.

Keuze van de plant
 
Bij het maken van de keuze voor de plant hadden we twee factoren waar we op moes
ten letten. Ten eerste moesten we uitzoeken welke planten goed kunnen groeien in 
een hydrocultuur. Dit was gelukkig niet heel moeilijk omdat er genoeg planten zijn 
die goed kunnen groeien in een hydrocultuur. Ten tweede moesten we een plant zoe
ken die redelijk snel groeit aangezien we een deadline hadden voor het inleveren van 
het hele werkstuk. Binnen die tijd moest het onderzoek al zijn afgerond en moesten 
we nog tijd over hebben om conclusies te trekken uit de resultaten. We zijn al snel 
tot de conclusie gekomen dat basilicum onze keuze werd omdat het voldoet aan onze 
eisen. Daarnaast zagen we na wat onderzoek te hebben gedaan op het internet, dat 
basilicum vaak wordt gebruikt door mensen thuis om te laten groeien in een hydro
cultuur en dat gaf ons vertrouwen dat het ons ook zou lukken.
We hebben van de eigenaren van Floating Future een ‘Do It Yourself growing pack
age’ gekregen. Dat pakket hebben zij gekregen op een beurs en het is van een  bedrijf 
dat foam ontwikkelt dat kan worden gebruikt in hydrosystemen. In het pakket, dat 
bedoeld is om zelf plantjes te laten groeien in een hydrocultuur, zaten toevallig basili
cumzaadjes dus die hebben we ook gebruikt voor ons onderzoek.

Keuze van de veranderende factor
 
Eerst was ons plan om de hoeveelheid van een van de nutriënten te variëren. We heb
ben gekeken naar de nutriënten waar we uit konden kiezen en waarvoor de plant het 
nodig had. Ook waren we al aan het kijken naar hoe we aan die nutriënten konden 
komen. Daarna hadden we ons idee voorgelegd bij onze begeleider en hij zei dat het 
ook een optie was om de pHwaarde aan te passen. Dit leek ons een goed idee om
dat de pHwaarde invloed heeft op de nutriënten en omdat het veranderen van de 
pHwaarde in water heel gemakkelijk is. We hebben uiteindelijk dus ook besloten dat 
de pHwaarde de veranderende factor werd.
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Onderzoeksvraag

‘Hoe beïnvloedt de pH-waarde de groei van  
een basilicumplant in een hydrocultuur?’
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Hypothese

Wij verwachten dat de basilicumplanten die het water krijgen met de ideale pH 
waarde voor basilicumplanten (pHwaarde van 6) het beste en het snelst zullen 
groeien. We verwachten dat de basilicumplanten in het zuurdere milieu (pHwaarde 
van 5) het slechtst en het langzaamste zullen groeien. Het zou ons niet verbazen als 
de zaadjes niet eens ontkiemen. We verwachten dat de basilicumplanten in het meer 
basische milieu (pHwaarde van 7) het minder goed doen dan de basilicumplanten 
met de ideale pHwaarde, maar het beter doen dan de basilicumplanten met de lagere 
pHwaarde.

Toelichting
De basilicumplanten die het water krijgen met de ideale pHwaarde hoeven geen 
energie te verbruiken aan het veranderen van de pHwaarde rond de wortels, dus 
die kan alle benodigde nutriënten zonder problemen opnemen en kan daardoor het 
snelst groeien. Ook zal het geen verschijnselen krijgen van het tekort hebben aan 
nutriënten, bijvoorbeeld het bruin worden van de bladeren.

De basilicumplanten in het zuurdere milieu zullen het slechtst groeien omdat de 
zure omgeving effect heeft op de vorm van chemische verbindingen en de plant de 
nutriënten dus minder goed kan opnemen. Ook kost het energie om de omgeving 
van de wortels minder zuur te maken. Eerst waren we van plan om waardes te kiezen 
die verder uit elkaar lagen omdat we bang waren dat de verschillen niet goed te zien 
zouden zijn. Onze begeleider heeft dat afgeraden omdat hij bang was dat vooral het 
zuurdere milieu te zuur zou zijn. Daardoor dachten we al helemaal dat die planten 
niet goed zouden gaan groeien. Onze verwachting is dat de bladeren gelig zullen wor
den en dat ze daarna eventueel bruin worden. Daarnaast verwachten we dat ze het 
minst hoog worden en de kleinste bladeren krijgen.

De basilicumplanten in het meer basische milieu zullen het beter doen dan de ba
silicumplanten in het zuurdere milieu omdat de pHwaarde van 7 dicht in de buurt 
zit van kraanwater en dat wordt heel veel gebruikt in huis om aan planten te geven. 
We verwachten geen extreme vervorming of verkleuring van de bladeren. Wel den
ken we dat deze basilicumplanten minder goed zullen groeien dan de planten in het 
ideale milieu, omdat deze plant iets meer energie kwijt is aan H+ ionen in het water 
pompen. Onze verwachting is dat deze planten tussen de hoogtes van de twee andere 
groepen planten zullen zitten en hetzelfde denken we voor de bladeren.
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Materiaal en methode

Materialen

Click & Grow plantenbak 3 X

Basilicumzaadjes

Grow Foam

Zakje met nutriënten voor basilicumplanten

Kraanwater 

Bakpoeder

Citroensap

Maatbekers 3 X 

pH test strips 

Weegschaal 

Meetlatje

Het onderzoek is binnen uitgevoerd bij 
kamertemperatuur. Eerst zijn de Click & 
Grow plantenbakken klaargezet. In een 
Click & Grow plantenbak kunnen drie 
planten groeien. In elke bak zijn er dus drie 
foam bodempjes gezet met op elk foam 
bodempje vijf basilicumzaadjes.

In drie verschillende maatbekers is  water met drie verschillende pHwaardes  gemaakt 
(pHwaarde van 5, 6 en 7). Dit is gedaan door citroensap aan kraanwater toe te 
voegen om het zuurder te maken en door bak poeder toe te voegen aan kraanwater 

om het meer basisch te maken. Met de pH test 
strips is gemeten of het water de juiste pHwaardes 
had. De inhoud van het zakje met nutriënten voor 
basilicumplanten is door drieën gedeeld met behulp 
van een weegschaal en verdeeld over de drie maat
bekers.

Het water is toegevoegd aan de Click & Grow 
plantenbakken. Daarna zijn de bakken gemarkeerd 
met stickers waar de pHwaarde van het water op 
staat dat in die bak zit. Vervolgens is er gewacht 
tot de planten begonnen te groeien. Elke week zijn 
er foto’s gemaakt van de planten en zodra de plan
ten groot genoeg waren zijn er metingen gedaan. 
Bij elke meting is het grootste onderdeel van het 
grootste plantje gemeten. De lengte van de stengel is 

Click & Grow plantenbak

Zakje met nutriënten
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gemeten door een meetlatje op het foambodempje te zetten en vervolgens af te lezen 
waar de stengel eindigt. Ook zijn de lengte en de breedte van het grootste blad geme
ten. Daarnaast is elke week beschreven wat de kleur van de bladeren is en hoe het is 
veranderd ten opzichte van de week ervoor.

Van de verzamelde gegevens zijn grafieken en een tabel gemaakt.

Grow Foam bodempje

Wijze van meten van stengel:
van bovenkant bodempje  
tot top plant

Wijze van meten 
van lengte blad 

Wijze van meten 
van breedte blad 
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In de tabel hieronder staat per week de kleur van de bladeren beschreven.
In de grafieken op de volgende pagina is het verloop van de groei van de basilicum
planten te zien. In de grafiek ‘oppervlakte van de grootste bladeren van de basilicum
planten’ stopt de grafiek die de oppervlakte aangeeft van de pH 7 op dag 38. Dat is 
omdat bij die metingen alle bladeren van de plant waren gevallen.

Kleur van de bladeren

datum bladkleur pH 5 bladkleur pH 6 bladkleur pH 7

03-11 Het grootste plantje even 
groen als de plantjes in de 

andere bakken, de andere iets 
donkerder groen. 

Even groen als de plantjes in 
de andere bakken.

Even groen als de plantjes in 
de andere bakken.

10-11 Het grootste plantje is niet van 
kleur veranderd ten opzichte 
van de vorige keer, de andere 

zijn iets donkerder groen.

Kleur niet veranderd ten 
opzichte van de vorige keer.

Kleur niet veranderd ten 
opzichte van de vorige keer.

17-11 De blaadjes zijn geler 
geworden.

Kleur niet veranderd ten 
opzichte van de vorige keer.

Kleur niet veranderd ten 
opzichte van de vorige keer.

24-11 De blaadjes zijn nog een beetje 
geler geworden.

De grote blaadjes zijn iets geler 
geworden.

Even groen met een paar kleine 
bruine plekjes.

01-12 Kleur niet veranderd ten 
opzichte van de vorige keer.

Kleur niet veranderd ten 
opzichte van de vorige keer.

De blaadjes zijn geler 
geworden en de bruine plekjes 

zijn donkerder geworden en 
er zijn meer bruine plekjes 

bijgekomen. 

08-12 Kleur niet veranderd ten 
opzichte van de vorige keer.

Kleur niet veranderd ten 
opzichte van de vorige keer.

Sommige blaadjes zijn nog 
groen (de kleinere blaadjes). 

Sommige blaadjes zijn 
helemaal bruin geworden (de 
grootste blaadjes) en een paar 

daarvan zijn eraf gevallen.

15-12 Sommige blaadjes zijn een 
beetje geel (hetzelfde als de 

vorige keer). Andere blaadjes, 
de wat nieuwere blaadjes 

hebben een lichtgroene kleur 
(net als de andere plantjes 
die groen zijn in de andere 

bakken).

Kleur niet veranderd ten 
opzichte van de vorige keer.

Bijna alle blaadjes en steeltjes 
zijn helemaal bruin en kunnen 
elk moment uit elkaar vallen.

22-12 Kleur niet veranderd ten 
opzichte van de vorige keer.

Kleur niet veranderd ten 
opzichte van de vorige keer.

Alles bruin.

Resultaten
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In de deelvraag ‘Wat doet de pHwaarde met een plant?’ zijn verschillende gebreks
verschijnselen langsgekomen die in verband staan met de afwezigheid van nutriën
ten. Het is in ons onderzoek duidelijk dat de pHwaarde invloed heeft gehad op de 
opname van verschillende nutriënten. Welke dat zijn, kunnen we niet zeker weten 
maar we kunnen wel een inschatting maken welke nutriënten ontbreken bij de 
basilicum planten door onze resultaten te vergelijken met onder andere de tabel over 
moeilijk opneembare nutriënten bij bepaalde pHwaardes uit de theorie.

Bij de basilicumplanten met het water met pH 5 zagen we dat de bladeren geel of 
lichtgroen werden en dat de groei van de bladeren en de stengels heel traag verliep. 
Het geel worden van de bladeren is een gebreksverschijnsel van stikstof. Ook door 
een tekort aan zwavel kunnen de bladeren geel en lichtgroen worden.

Bij de basilicumplanten met het water met pH 7 kregen de bladeren bruine plekjes die 
steeds groter werden. Uiteindelijk waren alle blaadjes en de stengel helemaal bruin 
en stierven blaadjes af. Deze gebreksverschijnselen komen ook voor bij fosfor, koper 
en mangaan. Bij een gebrek aan fosfor worden bladeren bruin en sterven ze af. De 
bladeren kunnen ook donkergroen, rood of paars worden. Dat was niet het geval bij 
onze planten. De gebreksverschijnselen van koper en mangaan zijn ook dat bladeren 
bruine plekken kunnen krijgen en daarna afsterven en het vervormen van de blade
ren. Dit laatste was bij ons niet het geval, maar door de andere overeenkomsten met 
de theorie is er een grote kans dat onze planten de genoemde nutriënten misten.

Discussie

De basilicumplanten op 15 december, van links naar rechts in het water van pH 5, pH 6 en pH 7. 
De beschreven verschillen tussen de planten zijn op deze datum heel duidelijk zichtbaar.
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Over ons onderzoek
Ons onderzoek is goed verlopen. Door de Click and Grow plantenbakken te ge
bruiken is ons onderzoek betrouwbaarder geworden omdat er boven de bakken 
led lampen zitten die precies zestien uur per dag aan staan en in de nacht uit gaan. 
Hierdoor heeft het weer geen invloed gehad op de groei van de planten, bijvoorbeeld 
als de zon de ene dag schijnt en het de volgende dag bewolkt is. Daarnaast heeft de 
plek van de plantenbakken daardoor geen invloed gehad op de resultaten. Het zou 
bijvoorbeeld kunnen zijn dat de ene bak net beter voor het raam zou kunnen staan 
dan de andere en daardoor meer of minder zonlicht zou krijgen per dag. Door de led
lampen hebben alle bakken evenveel licht gekregen en allemaal van dezelfde richting, 
namelijk van boven. Ook is het onderzoek door de Click & Grow bakken gemak
kelijker geworden om het onderzoek heel precies te herhalen doordat je de planten 
 precies evenveel licht kan geven omdat de ledlamp vanzelf aan en uit gaat, en het 
maakt niet uit op welk tijdstip van het jaar je het onderzoek herhaalt omdat het weer 
geen invloed heeft en de planten binnen staan bij kamertemperatuur.

We hebben van tevoren nagedacht over de factoren waar we geen invloed op hebben. Het 
kan namelijk zijn dat er net een verkeerd zaadje tussen zit en dat die bijvoorbeeld hele
maal niet ontkiemt. Daarom hebben we ervoor gekozen om drie Click & Grow planten
bakken aan te schaffen zodat we bij elke pHwaarde niet één maar drie planten konden 
laten groeien. In het geval dat er een zaadje niet ontkiemt en de andere twee wel, weet je 
dat het niet aan de pHwaarde ligt maar aan dat ene zaadje. Ten tweede hebben we op elk 
foam bodempje vijf zaadjes gelegd om hetzelfde probleem te voorkomen.

Het opmeten van de lengte van de stengels en de lengte en de breedte van de bladeren 
had in principe nauwkeuriger gekund. Bij het bepalen van de lengte van de stengel 
kan het lastig zijn om te bepalen waar de stengel precies eindigt. Het bovenste deel 
van de stengel eindigt bij basilicum namelijk altijd met twee blaadjes. De moeilijk
heid bij het opmeten van de lengte en de breedte van de bladeren zit in de krom
ming van de bladeren. Met een recht meetlatje is het moeilijk om heel nauwkeurig te 
bepalen wat de exacte afmetingen zijn. Het is belangrijk dat je consequent meet en 
dat hebben wij gedaan. Je kan bijvoorbeeld afspreken dat je de lengte van de stengel 
meet tot waar de stengel splitst in de twee bovenste blaadjes. Als we kijken naar onze 
resultaten denken we dat onze metingen goed genoeg waren omdat het een duidelijk 
verschil tussen de planten geeft. Het gaat namelijk om welke plant het beste groeit en 
dan maakt een millimeter groter of een millimeter kleiner niet zoveel uit.

We hebben elke week de kleur van de bladeren beschreven. Dit is wel een belang
rijk onderdeel van de resultaten omdat we dat kunnen vergelijken met de gebreks
verschijnselen die algemeen bekend zijn en waaraan gerefereerd wordt in de 
deelvraag. Deze resultaten kun je alleen niet in een grafiek zetten. Daardoor heb je 
niet snel een duidelijk overzicht van de veranderingen. We hebben ervoor gekozen 
het daarom in een tabel te laten staan.

Tussendoor hebben we een aantal keren gemeten met de pH test strips of het water 
nog de juiste pHwaarde had en dat bleek het geval te zijn.
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Het doel van ons onderzoek was om erachter te komen hoe de pHwaarde de groei 
van een basilicumplant in een hydrocultuur beïnvloedt. Om hierachter te komen 
hebben wij basilicumplanten laten groeien in hydrocultuursystemen met water met 
verschillende pHwaardes. Onze hypothese voorafgaand aan het onderzoek luidt als 
volgt: Een plant groeit het beste wanneer de pHwaarde rond het optimum ligt. Dus 
bij een basilicumplant, die in potgrond staat en bewaterd wordt, hoort de pH waarde 
rond de 6 te liggen. Een lagere pHwaarde zal de groei van de basilicumplant erg 
vertragen in zijn ontwikkeling. Een hogere pHwaarde zal niet ideaal zijn maar is nog 
wel geschikt is voor het laten groeien van een basilicumplant.

De eerste resultaten bleken niet te kloppen met de hypothese. De stengels van de 
 basilicumplanten met het water met pHwaarde van 7 groeide het snelst. Al snel bleek 
dat het eerste deel van onze hypothese toch klopte. De planten met het water met 
pHwaarde van 6 haalden de andere planten in. Ook leek de rest van onze hypo these 
nog te kloppen, want de zaadjes in het hydrocultuursysteem met een pH waarde van 
5 waren trager in de ontwikkeling dan de zaadjes in het hydrocultuursysteem met 
pHwaarde 7. Naarmate ons onderzoek verder verliep bleef het eerste gedeelte van 
onze hypothese correct. De stengels van de basilicumplanten die groeiden in een 
pHwaarde van 6 ontwikkelden zich op een hoog tempo en kregen er dan ook be
hoorlijk wat centimeters bij. Daarnaast ging het ook goed met de ontwikkeling van de 
bladeren. De bladeren groeiden het hardst en hadden geen afwijkende kleur of vorm. 
Bij de basilicumplanten die groeiden in een pHwaarde van 5 begon je wel te merken 
dat ze achterliepen in de ontwikkeling. De stengels waren na de eerste keer meten 
gegroeid met 0,7 centimeter, maar daarna werd al snel duidelijk dat ze moeite hadden 
met groeien. De stengels groeiden langzaam en namen in centimeters niet veel meer 
toe. De bladeren van de planten met water met de pHwaardes 5 en 7 hadden in het 
begin een niet extreem afwijkende kleur, maar daarna begonnen we ook aan de bla
deren te merken dat de basilicumplanten moeite hadden met het uitvoeren van pro
cessen. De bladeren kregen steeds meer een gele kleur of bruine plekjes. In de laatste 
paar weken neemt de oppervlakte in centimeters van de bladeren minimaal toe. Bij 
de basilicumplanten die groeien in een pHwaarde van 7 gaat de groei van de stengels 
in de beginweken erg goed, maar net voor de helft van de groeiperiode ging het toch 
de andere kant op dan wij gedacht hadden. De stengel groeide bijna niet meer in de 
laatste weken. Zo begonnen de bladeren ook met een groene kleur om vervolgens in 
het midden van de groeiperiode een gele kleur te krijgen met bruine plekken. In de 
laatste weken kregen steeds meer bladeren een bruine kleur en stierven ze af.

Na het onderzoek blijkt dus dat het eerste gedeelte van onze hypothese klopt. 
De  basilicumplanten groeien het best wanneer de pHwaarde rond het optimum ligt. 
De rest van de hypothese is niet helemaal correct. Een pHwaarde van 7 is niet gun

Conclusie
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stiger dan een pHwaarde van 5. Een lagere pHwaarde zorgt voor een trage ontwik
keling. Dat is dus niet ideaal maar het is beter dan een hogere pHwaarde die leidt tot 
de dood van de basilicumplant. We zijn erachter gekomen dat een basilicumplant ook 
in een hydrocultuur het beste groeit met een pHwaarde van 6. De plant groeit en 
ontwikkelt zich bij deze pHwaarde op een snel tempo in tegenstelling tot een trage 
ontwikkeling bij een pHwaarde van 5 en sterfte van de plant bij pHwaarde 7.
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Telen van gewassen op water kan belangrijk worden bij het oplossen van het voedsel
probleem in de wereld. Door de degeneratie van landbouwgronden is het op een ge
geven moment noodzakelijk gewassen in en op het water te telen. Het telen op water 
wordt al toegepast maar eigenlijk staat de kennis over de ideale omstandigheden voor 
een plant die puur in water groeit nog in de kinderschoenen. Ons onderzoek is een 
kleine bijdrage om deze kennis te vergroten.

Het is bekend dat sommige planten meer geschikt zijn om te groeien op water dan 
andere. Met name bladgroenten en kruiden zijn zeer geschikt.

De pHwaarde van het water dat gebruikt wordt om het gewas in te laten groeien 
heeft duidelijk invloed op de groei. De ideale pHwaarde van ieder gewas moet be
kend worden om een optimale oogst te garanderen. Wij hebben ervoor gekozen on
derzoek te doen naar hoe de pHwaarde de groei van een basilicumplant beïnvloedt 
in een hydrocultuur. We hebben uitgezocht hoe een plant functioneert en welke 
invloed de pHwaarde heeft op de vorm van chemische verbindingen. Dit is van be
lang bij het opnemen van nutriënten door de plant. Bovendien hebben we een prak
tijkonderzoek gedaan om een antwoord te krijgen op deze onderzoeksvraag. Hierbij 
hebben we basilicumplanten opgekweekt vanuit zaadjes. Alle omstandigheden voor 
de basilicumplanten hebben we gelijk gehouden behalve de pHwaarde van het water. 
Ons viel op hoe groot de invloed van de pHwaarde is op de groei van basilicum. We 
zijn tot de conclusie gekomen dat pHwaarde 6 voor een basilicumplant ideaal is en 
dat de andere pHwaardes de planten aanzienlijk minder goed deden groeien.

Een bijkomend aspect van hydrocultuursystemen die drijven op water, zoals Floating 
Future voor ogen heeft met hun drijvende eilanden, is dat er een verandering ontstaat 
in de leefomgeving van planten en dieren in het water waar de hydrocultuursystemen 
op drijven. Bijvoorbeeld doordat er minder zonlicht vanuit het wateroppervlak het 
water binnendringt. We willen natuurlijk niet dat de natuur beschadigd raakt door 
de nieuwe ontwikkelingen op dit gebied. Uit eerste onderzoeken die hiernaar gedaan 
zijn blijkt dat er niet veel schadelijke invloeden zijn.

Door dit onderwerp voor ons profielwerkstuk te kiezen willen we ook de bekendheid 
vergroten met de problematiek van de voedselvoorziening wereldwijd en welke posi
tieve ideeën er worden ontwikkeld om hier een oplossing voor te vinden.

Samenvatting
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Oppervlakte van de grootste bladeren van de basilicumplanten

datum Lengte en breedte grootste 
blaadje pH 5

Lengte en breedte grootste 
blaadje pH 6

Lengte en breedte grootste 
blaadje pH 7

03-11 0,6 cm – 0,7 cm 0,8 cm – 0,9 cm 0,7 cm – 0,8 cm

10-11 0,6 cm – 0,7 cm 1,5 cm – 1,1 cm 1,3 cm – 0,9 cm

17-11 0,6 cm – 0,7 cm 2,0 cm – 1,3 cm 1,4 cm – 1,0 cm

24-11 0,6 cm – 0,7 cm 2,1 cm – 1,5 cm 1,6 cm – 1,0 cm

01-12 0,6 cm – 0,7 cm 2,1 cm – 1,5 cm 1,6 cm – 1,0 cm

08-12 0,7 cm – 0,8 cm 2,2 cm – 1,7 cm Bladeren afgebroken.

15-12 1,1 cm – 0,8 cm 2,6 cm – 1,7 cm Bladeren afgebroken.

22-12 1,1 cm – 0,8 cm 2,7 cm – 1,8 cm Bladeren afgebroken.

Lengte van de stengels van de basilicumplanten

datum Langste stengel pH 5 Langste stengel pH 6 Langste stengel pH 7

03-11 1,0 cm 1,4 cm 1,6 cm

10-11 1,7 cm 2,2 cm 2,1 cm

17-11 1,7 cm 3,7 cm 2,9 cm

24-11 1,9 cm 4,0 cm 3,0 cm

01-12 2,0 cm 5,4 cm 3,1 cm

08-12 2,0 cm 6,7 cm 3,1 cm

15-12 2,1 cm 8,1 cm 3,1 cm

Tabellen

Bijlagen
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Logboek

Logboek werkzaamheden

Datum Carina/Lien Beschrijving Tijd 
(in uren)

08-09 Carina & Lien Presentatie over PWS, vakkenvoorlichtingen gevolgd, gebrainstormd 
over een onderwerp en het plan van aanpak gemaakt.

5

28-09 Carina & Lien Eerste PWS-gesprek met onze begeleider. We hebben besproken wat 
we de komende twee weken kunnen doen.

0,5

04-10 Lien Pakketje met basilicumzaadjes, nutriëntenzakje en Growfoam 
bodempjes ophalen bij Floating Future.

1

04-10 Carina & Lien We hebben gebrainstormd over hoe we de planten gaan laten 
groeien. We hebben vragen bedacht voor Nandi van Look (biologie 
studente). We hebben nog geen reactie.

2

13-10 Carina & Lien We hebben nagedacht over de proefopstelling, we hebben gezocht 
naar een constructie of bak waar de planten in kunnen groeien, 
we hebben ons PWS-gesprek voorbereid en we hebben een mail 
gestuurd naar mevrouw Hakvoort om een afspraak te maken over de 
aanschaffing van plantenbakken.

3,5

15-10 Carina & Lien Tweede PWS-gesprek met onze begeleider. Daarna hebben we 
het plan voor ons onderzoek verder uitgewerkt en we hebben een 
mail naar dhr. Jager gestuurd om te vragen wat hij voor ons kan 
betekenen qua financiële hulp voor de plantenbakken.

2,5

19-10 Lien Proefjes gedaan met het veranderen van pH-waardes van water, 
het daarna met onze begeleider besproken en vervolgens nog 
aangepast.

1,5

21-10 Lien De plantenbakken klaargezet met de foam bodempjes en de zaadjes 
erin. Het water klaargemaakt en erbij gedaan. Een camera erbij gezet 
om elke dag een foto te maken.

2

03-11 Carina & Lien We hebben besproken wat we aan de basilicumplanten gaan meten 
en hoe vaak we die metingen gaan doen en hoe we het bij gaan 
houden. Ook hebben we de deelvragen geformuleerd.

1,5

16-11 Carina Begonnen aan de deelvraag: ‘Wat is hydroponie?’ 3,5

23-11 Lien Begonnen aan de deelvraag: ‘Hoe werkt een plant van buiten naar 
binnen?’

2

04-12 Lien Gewerkt aan de deelvraag: ‘Hoe werkt een plant van buiten naar 
binnen?’

3

07-12 Carina Gewerkt aan de deelvraag: ‘Wat is hydroponie?’ 3,5

13-12 Carina Gewerkt aan de deelvraag: ‘Wat is hydroponie?’ 1,5

13-12 Lien De eerste opzet van het voorwoord en de inleiding geschreven. 2

13-12 Carina & Lien Bespreken wat we al gedaan hebben, wat we nog aan moeten 
passen en wat we nog moeten doen.

1

15-12 Lien Gewerkt aan de deelvraag: ‘Hoe werkt een plant van buiten naar 
binnen?’

2,5



44      de toekomst van de landbouw: hydroponie     

Logboek werkzaamheden

Datum Carina/Lien Beschrijving Tijd 
(in uren)

18-12 Carina Aardrijkskundige begrippen die betrekking hebben op het onderwerp 
van ons PWS uitgewerkt.

3

20-12 Lien Gewerkt aan de deelvraag: ‘Hoe werkt een plant van buiten naar 
binnen?’ en beeldmateriaal verzameld.

3,5

21-12 Lien Gewerkt aan de deelvraag: ‘Hoe werkt een plant van buiten naar 
binnen?’ en een begin gemaakt aan de deelvraag: ‘Wat doet de pH-
waarde met een plant?’

1,5

21-12 Carina Gewerkt aan de deelvraag: ‘Wat is hydroponie?’ en beeldmateriaal 
verzameld.

5

22-12 Lien Gewerkt aan de deelvraag: ‘Wat doet de pH-waarde met een plant?’ 2,5

22-12 Carina & Lien Besproken wat we gaan inleveren en een voorlopige opzet gemaakt. 1

29-12 Carina Gewerkt aan de deelvraag: ‘Wat is hydroponie?’ en uitgezocht welk 
programma we gaan gebruiken om de grafieken te maken.

5

14-01 Carina Gewerkt aan de deelvraag: ‘Wat is het beste milieu voor een 
basilicumplant?’

4

29-01 Lien Het voorwoord en de inleiding afgemaakt met feedback van onze 
begeleider. De deelvraag: ‘Hoe werkt een plant van buiten naar 
binnen aangepast met de feedback. Gewerkt aan de deelvraag: ‘Wat 
doet de pH-waarde met een plant?’ en beeldmateriaal verzameld. 
Een begin gemaakt aan de vormgeving.

7

30-01 Carina Onze resultaten verwerkt in grafieken in Excel. 3

03-02 Lien De hele structuur van het werkstuk in elkaar gezet en verdergegaan 
met de vormgeving. De inleiding verder uitgebreid en stukken van 
mij en Carina samengevoegd.

5,5

03-02 Carina & Lien Besproken hoe we de plaatjes goed versturen zodat het in het 
definitieve verslag kan komen en een paar inhoudelijke dingen 
besproken over de deelvragen.

1,5

06-02 Lien Gewerkt aan de vormgeving en gewerkt aan het hoofdstuk: ‘Het 
effect op plant en dier onder de drijvende eilanden’

6

06-02 Carina & Lien Besproken wat al af is en wat we nog moeten doen, hoe we dat 
moeten doen en wie dat nog moet doen.

1,5

11-02 Carina APA-vermeldingen op orde gemaakt en het hoofdstuk: ‘Het effect op 
plant en dier onder de drijvende eilanden’ een beter lopend verhaal 
gemaakt.

6

12-02 Lien Gewerkt aan de deelvraag: ‘Wat doet de pH-waarde met een plant?’ 3,5

12-02 Carina APA-vermeldingen op orde gemaakt en nagekeken op spelling en 
formuleerfouten bij de deelvraag: ‘Hoe werkt een plant van binnen 
naar buiten?’

5,5

13-02 Lien De inleiding van het onderzoek geschreven en de hypothese in het 
werkstuk verwerkt. Een begin gemaakt met materiaal en methode.

5

13-02 Carina APA-vermeldingen op orde gemaakt en nagekeken op spelling en 
formuleerfouten bij de deelvraag: ‘Wat doet de pH-waarde met een 
plant?’

6
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Logboek werkzaamheden

Datum Carina/Lien Beschrijving Tijd 
(in uren)

14-02 Lien Beeldmateriaal gezocht, verdergegaan met de vormgeving en 
materiaal en methode afgemaakt.

4

14-02 Carina De laatste dingen afgewerkt van de deelvraag: ‘Wat doet de pH-
waarde met een plant?’ en de tweede grafiek maken in Excel.

4

16-02 Lien Verdergegaan met de vormgeving en de discussie geschreven. 4

17- 02 Lien Een begeleidend stukje geschreven bij de resultaten en het logboek 
overzichtelijk gemaakt.

2

17-02 Carina De conclusie geschreven. 4

19-02 Lien Discussie aangepast en vollediger gemaakt, de samenvatting 
geschreven en gewerkt aan de vormgeving.

3

19-02 Carina APA-vermeldingen op orde gemaakt, voetnoten kloppend gemaakt 
en bronnenlijst op orde gemaakt.

5

20-02 Lien Gewerkt aan de vormgeving en alles nagekeken op fouten. 7

20-02 Carina Alles nagekeken op fouten. 3

Totaal aantal uren van Carina: 82
Totaal aantal uren van Lien: 88,5
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