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Zo voorkom 
je voedsel-
verspilling

Drinkwater  
maken doe  
je zo

DIT IS  
DE STAD  
VAN DE 
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VERS
Eten bederft. 
Maar nieuwe 
technieken 
houden je 
pizza langer
vers.

TOP 7 
Golven, planten, zon, 
wind: nieuwe manieren 
om energie op 
te wekken.

DAT IS KNAP!
Niemand springt zo 

goed als kangoeroes. 
Wat kunnen  
wij van hen 

leren?

Doe ook de Bright  
Ideas Challenge!

De gel in je haar en 
meer chemische 
proefjes bij jou  
thuis.

Een computer kan 
bijna alles. Maar is 
dat apparaat slim? 
Slimmer 
dan jij?

BETERE WERELD
Als we deze 17 doelen 
nastreven, is het leven 
op aarde in 2030 een 
stuk leuker voor 
iedereen.

Hoe zal een stad  
er in de toekomst 
uitzien?

Zelfs wc-papier 
kun je opnieuw 

gebruiken!

PROOST!
Als jij de kraan opendoet, 
stroomt er lekker water uit.  
Hoe komt dat zo schoon?

PROEFJES
 BLAAS EEN 
BALLON OP 
ZONDER TE 
BLAZEN!

HA, WARMTE!

Warmte hoef je niet 

zomaar weg te doen

GENERATION DISCOVERDit blad is in opdracht van Shell door de  redactie van Quest Junior gemaakt voor hetGeneration Discover Festival 2018.

 

Autorijden zonder 
een chauffeur

Raad-
sels, 

rebus, 
zoek de 

10 ver- 
schillen: 

puzzel je 
slim!

PUZZELS

NIEUWE STAD
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NIEUWE ENERGIE

RIOOLWEG?

Zie je de grijze buizen en witte gebouwen op deze foto? Die staan bij  

de haven van Moerdijk, in Noord-Brabant. Ze zijn nodig om allerlei 

chemische stoffen te maken, waar later wasmiddelen, telefoonhoesjes, 

verpakkingen en nog veel meer dingen van worden gemaakt. Om dat 

werk schoner te kunnen doen, worden er ruim 50.000 zonnepanelen 

neergezet. Je ziet ze onder deze tekst. De panelen zetten zonlicht om 

in energie die weer  gebruikt wordt bij het maken van die stoffen.

Als er íets puur afval is,  

dan is het wc-papier. 

Want daar kun je toch 

niets meer van maken? 

Toch wel: prima asfalt. 

In Amsterdam visten ze 

gebruikt wc-papier uit 

het riool om er cellulose 

uit te halen. Stop je dat 

stofje in asfalt, dan wordt  

 

dat extra sterk. Het 

supersterke asfalt ligt 

nu op de IJburglaan in 

Amsterdam. Daar rijd je 

dus over oud wc-papier.

Weg met malaria
Huh? Malaria? Ja, de ziekte die je krijgt als een 
malariamug je steekt. Daar gaan elk jaar een 
half miljoen mensen aan dood, vooral in Afrika.
Wat is daarmee? Voor het eerst is het gelukt 
om mensen tegen malaria in te enten. Na een 
prik krijgen ze geen malaria als een malariamug 
ze steekt. Nu gaan wetenschappers kijken of de 
prik bij iedereen werkt.

PRIK!

Fijn: in Nederland geven  

muggen je geen malaria
Schoner dankzij de zon
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Zie je de grijze buizen en witte gebouwen op deze foto? Die staan bij  

de haven van Moerdijk, in Noord-Brabant. Ze zijn nodig om allerlei 

chemische stoffen te maken, waar later wasmiddelen, telefoonhoesjes, 

verpakkingen en nog veel meer dingen van worden gemaakt. Om dat 

werk schoner te kunnen doen, worden er ruim 50.000 zonnepanelen 

neergezet. Je ziet ze onder deze tekst. De panelen zetten zonlicht om 

in energie die weer  gebruikt wordt bij het maken van die stoffen.

Slim scheuren
Nee, VRRROEM hoor je niet als deze auto eraan komt, want hij rijdt niet op benzine. In deze vierwieler verbrand je waterstof, waarbij alleen elektriciteit en water ontstaan. Het is dus een elektrische auto die geen rook uitstoot en die je niet de hele nacht lang met een stekker moet opladen. Voltanken met waterstof gaat even snel als benzine tanken. En rijden maar!

TOETTOET! 

In Nederland zijn nu 

drie pompstations 

voor waterstof

Olie en gas gaan  ooit op, maar de  zon schijnt rustig 
door. Zonne-energie gaat dus niet op. Vlees is lekker. Maar  

je moet er wel koeien, 
kippen en varkens voor 
doden. Tenzij je kweek-
vlees gaat eten.   
7 Je kunt vlees kweken 
uit een paar cellen 
van dieren die niet 
dood hoeven. 
7 In 2013 werd de 
eerste hamburger 
van kweekvlees ter 
wereld gebakken. 
7 Als er geen dieren 
meer nodig zijn om 
vlees te maken, dan 

vervuilen ze ook geen 
land met hun poep of de 
lucht met hun scheten. 
7 Zou jij het durven  
om kweekvlees te 
proeven?

NIEUW! GEKWEEKT VLEES!



PAS OP, KIJK UIT!

Kijk: op foto’s 1, 2 en 3 verstopt een man zich in de autostoel. Alleen  

als je vlakbij de auto staat, zie je dat er iemand in zit. Hij onderzoekt 

hoe voetgangers en automobilisten reageren als ze een auto zonder 

chauffeur zien rijden. Worden ze bang? En hoe kan zo’n auto hen het 

beste iets duidelijk maken, zoals ‘loop maar door’? Met de claxon? 

Met lichten? Dat willen we weten, want in de toekomst gaan auto’s 

mogelijk zelfrijdend worden en dan rijden ze zonder bestuurder.  

Wat is een robotpak? Zo’n pak zie je 
hier links: het is een soort frame waar 
je in kunt stappen, zodat het tegen je 
benen, heupen, rug en schouders zit.  
Waarom zou ik dat aantrekken? Het 
pak is gemaakt voor soldaten die vaak 
met zware dingen lopen. Bijvoorbeeld 
met grote rugzakken, en met wapens 
en zware kogelwerende vesten. Zo’n 

sterk robotpak draagt veel van dat 
gewicht, zodat de soldaat zelf minder 
hoeft te tillen.
Is dat pak zelf niet zwaar? Nee hoor. 
Het is van titanium, een sterk soort 
metaal dat ook erg licht is. En omdat 
het scharnieren bevat, kun je er ook 
goed in bewegen en mee zitten. Zou 
jij er niet ook eentje willen hebben?

TILLEN MAAR

Alleen verkrijgbaar in legergroen en -grijs

Cool: witte stad
In steden is het vaak warmer dan in dorpen. Dat komt 
deels doordat er in de stad veel meer donkere wegen 
en daken zijn. Die nemen extra zonwarmte op. In New 
York, een supergrote stad, zijn ze nu bezig daken wit 
te maken. Wit neemt minder warmte op, maar kaatst 
het juist terug omhoog. Zou je alle New Yorkse daken 
wit schilderen, dan werd het daar twee graden koeler. 
Zo verbruik je ook minder energie voor airco’s. 

PFFF, HEET HIER

Zonder chauffeur?
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Er zijn vijf spelers, onder wie Gregory van 
der Tandwiel en Robodinho. Maar de ster 

van de finale van het WK robotvoetbal 
afgelopen zomer was toch wel Robin van 
Perslucht. Hij lobde de bal prachtig in de 

hoek: 1-0 voor de Technische Univer siteit 
Eindhoven. En dat bleef het, want tegen- 

stander Cambada uit Portugal scoorde 
niet. Juich dus voor al die moeren en 

bouten: Nederland is wereldkampioen!

Tonnen redden de oogst

KAMPIOEN!

GOOI NIET WEG!

Elk jaar is er een WK robot- 
voetbal 

1

2

3

Zonde: in Afrika gaat veel 
mais en ananas verloren 
na de oogst. De oplossing?  
Stop het in een ton.

7 Soms verrot al de helft 
van alle mais en bonen die 
boeren in Afrika oogsten 
voordat ze verkocht zijn.
7 Dat komt doordat ze  
het voedsel na het plukken  
vaak niet kunnen opslaan. 

7 Wat ze oogsten, moeten 
boeren dus meteen zien te 
verkopen. Jammer, want 
soms stijgen de prijzen na 
een paar weken. Als ze het 
dan pas zouden verkopen, 
verdienden ze meer.
7 De oplossing? Tonnen 
waarin mais en ananas wel 
maanden goed blijven.
7 In Oeganda is drie jaar 
geleden een project van de 

Verenigde Naties gestart: 
boeren kunnen goedkoop 
vaten kopen waar 320 kilo 
planten in past. 
7 Nu verrot slechts twee 
procent van hun oogst.
7 De boeren hebben dus 
meer om te verkopen, en 
ook meer om zelf te eten.
7 Het project loopt zo 
goed, dat andere landen 
ook vaten gaan verkopen.

Zou jij schrikken 
als er een auto  

zonder bestuurder 
op je afkwam?
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Over twaalf jaar is het 2030. Dat is een bijzonder 

jaar. Want dan willen de Verenigde Naties dat  

de wereld een betere plek is voor iedereen. 

Daarom stelden ze zeventien doelen op. 

 
De Verenigde Naties hebben deze 

doelen niet zelf bedacht. Mensen 

konden er online vragen over 

beantwoorden en in de armste 

landen gingen medewerkers langs 

de deur. Bijna 7,8 miljoen mensen 

deden mee. Daar kwam een lijst  

uit waar alle 193 VN-landen deze 

zeventien doelen uit kozen.

Einde aan 
armoede

Leven van één euro per dag, kun je 
het je voorstellen? Hopelijk hoeft 

straks niemand dat meer.

Minder 
ongelijkheid

Wij wonen in een van de rijkste 
landen op de wereld. Andere 

landen zijn weer heel 
arm. De verschillen 

tussen arm en 
rijk zijn nu heel 

erg groot, maar 
worden minder.

Einde aan 
honger
Te vaak een te lege maag hebben 
omdat er geen eten is, dat is op de 
lange duur niet 
gezond. Je hebt 
dan niet 
genoeg 
energie  
om te leren.

Bescherming van 
zeeën en oceanen
Driekwart van de aarde is zee. Als 
wij goed voor de zee zorgen, zorgt 
de zee goed 
voor ons.

Herstel eco-
systemen en  
behoud biodiversiteit
Zorgen dat bossen, 
oerwouden en 
woestijnen in 
stand blijven, 
met alle dieren 
die daarin 
thuishoren. 

Duurzame en  betaalbare energieAls we alleen nog energie vanzon, wind en water gebruiken, kunnen we de lamp aandoen zonder
dat we de grond- stoffen van de 

aarde verder 
 opmaken. 

Gezondheid  
en welzijn

De meeste kinderen die doodgaan 
voor ze 5 jaar zijn, wonen in Azië en 

Afrika. 
Betere 
zorg is 

daar 
hard 

nodig.
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Zelf kun je veel doen om te zorgen 
dat deze doelen gehaald worden. 
Verspil bijvoorbeeld geen water, 
koop in de supermarkt ‘eerlijke’ 
bananen en draag geen kleren die 
door kinderen gemaakt zijn. Als je 
vader en moeder een nieuwe auto 
kopen, stel dan een elektrische 
auto of een auto op waterstof voor. 

Zelfs in een rijk land als Nederland 
gaat niet alles helemaal goed.  
Zo krijgt niet iedereen evenveel 
betaald voor hetzelfde werk. En  
we zouden met zijn allen best wat 
sneller kunnen overschakelen op 
duurzame energie. Wat wel goed 
gaat, is het onderwijs. Alle kinderen 
gaan hier naar (een goede) school.  

Vrede, veiligheid en 
rechtvaardigheid

Geen oorlog meer, maar vrede 
voor iedereen. En als iemand een 

fout maakt, 
moet hij naar 

een eerlijke 
rechter.

Innovatie en 
duurzame  

infrastructuur
Infrastructuur is een moeilijk woord 

voor wegen. Asfalt 
voor auto’s, maar 

ook leidingen 
voor energie, 

water en 
internet. 

Vrouwen en 
mannen gelijk

Meisjes en jongens zijn gelijk, dat is 
logisch. Toch krijgen meisjes niet 

overal ter wereld 
dezelfde kansen. 
Zeker niet als het 

gaat om leren,  
werken en gezondheid. 

Dat moet veranderen. 

Goed onderwijs
Alle kinderen verdienen een goede 
basisschool. Dat gaat de laatste tijd 
steeds beter: 91 procent van alle 
kinderen gaat naar school. Nu de 
middelbare 
school nog. 
Het doel is 
dat  iedereen 
die afmaakt.

Veilige en  
duurzame steden
De helft van alle mensen woont in 
de stad. Steden worden elke dag 
groter. Het is zaak om  
zo te groeien dat 
iedereen in een 
stevig en duur- 
zaam huis kan  
wonen.

Duurzame 
consumptie  

en productie
We moeten zuinig zijn op water en 

eten. We gaan het eerlijker 
verdelen en 

gooien  
zo min 

mogelijk 
weg. 

Fatsoenlijke 
banen en  

economische groei
Iedereen moet genoeg geld 

verdienen voor 

een huis, eten en 

kleren. Dat geldt 

vooral voor ouders: 

hun kinderen zitten 

op school. 

Partnerschappen 
voor de doelen 
Iedereen moet meedoen. 

Iedereen werkt samen  

zodat landen en 

mensen zich 

ook aan de 

afspraken voor 

een betere 

wereld houden. 

Klimaatverandering 
aanpakken
Het wordt warmer. Landen hebben 

afgesproken hoe we het niet nog 

heter kunnen maken. Zal dat lukken?

Schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen
Jij drinkt water uit de kraan en je 
spoelt de wc door. 
Maar in veel landen 
kan dat niet. Daar is 
het water vies en erg 
ongezond. En dat is 
niet eerlijk.

6
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Een nieuw begin
De stad of het dorp waar jij woont, is 

lang geleden ontstaan. Eerst waren 

er maar een paar huizen. Steeds 

kwam daar een klein stukje bij. Als 

we nu in één keer een nieuwe stad 

konden bouwen, zouden we het 

heel anders aanpakken. We zouden 

ervoor zorgen dat er geen files zijn. 

Dat de straten niet kunnen over-

stromen. En we zouden genoeg 

ruimte maken voor iedereen. Dat 

kun je op verschillende manieren 

doen. Kijk maar naar de twee 

steden die we bedacht hebben.  

In welke zou jij willen wonen?

Jij wilt alle ruimte om buiten 
te spelen. En je ouders  
willen nooit meer files. Dat 
kan, in de Stad van Straks.

1  WATEROPSLAG
Door klimaatverandering valt er steeds 
meer regen. Al dat water moet je ergens 
kwijt. Dat kan bijvoorbeeld in een onder- 
grondse waterberging.

4  NOOIT MEER FILES
Zelfrijdende auto’s worden veiliger dan 
gewone auto’s. Ze passen onderling hun 
snelheid aan. Daardoor worden files 
zeldzaam.

5  GROEN
In de natuur kun je lekker spelen. Of naar 
dieren kijken.

2  LUCHTVRACHT
Vrachtwagens? Nee joh. Goederen- 
vervoer gebeurt per drone. 

3  BUISVERVOER
Van stad tot stad reis je met de hyper-
loop. Dat is een luchtarme buis waarin 
karretjes op hoge snelheid heen en weer 
zoeven.  

1

3

5
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Centrum 
In het centrum van deze Stad van Straks liggen de meeste winkels en belangrijke gebouwen. Er zijn ook woonhuizen. Jij mag kiezen: wil je een huis midden in het drukke centrum? Of woon je liever aan de rustige rand van de stad?

7  TUNNELVISIE
De belangrijkste verkeersaders van  
de stad liggen in tunnels. Dat scheelt 
geluidsoverlast. Alleen het laatste  
stukje naar huis rijd je boven de grond.

8  ZONNERAMEN
De wolkenkrabbers hebben doorzichtige 
zonnecellen als ramen. Die wekken 
schone energie op.

6  BOERDERIJFLATS
Eten komt van de boerderij. Niet van een 
gewone boerderij, want weilanden en 
akkers kosten te veel ruimte in de stad.  
In boerderijflats groeit en scharrelt het 
voedsel van de toekomst. Computers 
bepalen hoeveel licht, vocht en voer er 
nodig is.

2

4

6

7

8
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Wat is het 
beste?
Handig hoor, dat je school en je 

sportclub dichtbij zijn. Maar dat 

heeft ook nadelen. In deze stad  

is het nergens helemaal rustig.  

Je hoort altijd wat verkeer. Wil je 

spelen in een groot park, of wil je 

winkelen in een groot winkel- 

gebied? Dan heb je pech. Alle  

delen van de stad zijn in kleine 

stukjes gehakt.

Kijk, deze stad is anders. Hier is alles zo gelijk mogelijk verspreid. 

Iedereen woont dicht bij grote winkels en scholen. Sporten? Of 

genieten van de natuur? Ook dat doe je dicht bij huis. Zo hoef je 

nooit lang te reizen. Dat scheelt verkeer.

2

4

6

7



13GENERATION DISCOVER

Maak een stad
Gloednieuwe steden worden in Nederland niet meer gebouwd. Wat wel kan is een ideale stad bedenken. En misschien kunnen we dan al die nieuwe ideeën uitproberen in de steden en dorpen die we al hebben. Heb jij een briljant plan voor de Stad van Straks? Onthoud het goed. Wie weet kun je later meebouwen.

1

3
5

8

1  Wateropslag

2  Luchtvracht

3  Buisvervoer

4  Nooit meer files

5  Groen

6  Boerderijflats

7  Tunnelvisie

8  Zonneramen
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In steeds meer dingen zijn computers 
net zo goed als wij. Vaak zijn ze zelfs 
een stuk beter. Maar maakt dat de 
computers ook slimmer dan 
mensen?

SLIM 
 DOM?

1. Computer 
onthoudt veel
De eerste computers konden niet veel. 
Maar wat ze konden, konden ze wel erg 
goed. Zo rekende de ene computer erg 
snel (hoe snel weet jij dat 1252 keer 2491 
3118732 is?), en een andere onthield alle 
straatnamen van Nederland. Maar is dat 
slim, snel rekenen of veel onthouden? 
Zo ja, dan moet je een rekenmachine en 
een woordenboek ook slim noemen. En 
dat doet helemaal niemand, toch?

2. Schaakmat?
Nu kunnen computers dingen die best 

knap zijn. Ze maken bijvoorbeeld een 

schilderij dat lijkt op een schilderij van 

Vincent van Gogh, of ze winnen een 

potje schaak van de beste schakers ter 

wereld. En wij hoeven ze niet eens meer 

uit te leggen hoe ze dat moeten doen. 

Computers leren zichzelf hoe schaken 

werkt. Dan worden ze betere schakers 

dan een mens ooit geweest is. Knap! 

Weetje! Al in 1770 leek er een automatische schaak- 
machine te bestaan. Op een schaakbord dat op een kast 
stond, bewogen de stukken vanzelf over het bord, lang 
voordat er computers bestonden. Knap, toch? Maar het 
was hartstikke nep: in de kast onder het bord zat stiekem 
een mannetje dat de stukken verzette. Wel slim bedacht!
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3. Snelle 
kopieermachine
Goed, de schaakcomputer is dus knap. 

Maar is hij ook slim? Hij weet nog steeds 

niet hoe je een ei bakt. En hij kan je niet 

uitleggen waarom hij bij het schaken de 

toren verzette, en niet het paard. Want 

de computer wéét niet wat hij doet. Hij 

leerde schaken door heel veel potjes 

schaak in zijn geheugen te zetten. Daar 

leidt hij uit af wanneer het handig is om 

de toren te verzetten, en wanneer het 

paard. De computer is dus heel goed  

in nadoen. Maar slim? Is een papegaai 

die ons napraat dan ook slim?

4. Slimme baby’s
Nu denk je misschien dat jij dat ook hebt gedaan, leren praten door je ouders na te praten. Maar dat is niet zo. Jij bent geboren met hersens die klaar waren om taal te leren. Dat ging je doen zodra je je ouders hoorde praten. Jij leerde zo zonder dat je het wist Nederlands, een Chinees kind leert zo Chinees. Dat is erg slim. Zoiets kan een schaakcomputer niet. Die moet eerst horen dat hij moet gaan schaken. Dat is niet slim. Jij bent dus slimmer dan computers, omdat  je een stel levende hersens hebt. Gefeliciteerd!

Weetje! Er is al een computer die met je  
kan chatten als een mens. Ook als je vraagt ‘Hoe 
voel je je?’ geeft hij antwoord. Maar hij houdt je 
gewoon voor de gek. Want een computer met 
gevoel, die is er zeker nog niet.

Succes op je 
eerste 

schooldag!

Heb je je externe 
geheugen mee?

Goed opladenin de pauze!

Geen cookies 

accepteren 

van vreemden!
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VAN DE NATUUR
Mensen maken slimme dingen. Maar soms is 
de natuur nog slimmer. Handige techneuten  
begrijpen dat ze van dieren veel kunnen leren.

Vaak weet je pas dat je geprikt bent door een 
mug als de bult gaat jeuken. Zou het niet handig 
zijn als je naalden in het ziekenhuis ook niet zou 
voelen? In Japan maakten ze een muggensnuit 
na. Hij prikt prima, maar moet nog verder getest 
worden voor dokters hem mogen gebruiken.
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Olifanten zijn groot en log. Maar 
met hun slurf kunnen ze heel 
precies een takje pakken. Duitsers 
hebben een robotarm gemaakt  
die op een slurf lijkt. Handig als  
de robot een perzik of een glaasje 
water moet geven aan mensen die 
in een verpleeghuis wonen.

  

Om tomaten, appels en courgettes te 
kunnen eten, zijn bijen nodig. Want die 
bestuiven de bloemen. Maar veel bijen 
sterven door een vervelende ziekte. 
Teams in Amerika en Japan bouwen 
robotbijen die bloemen bestuiven. In 
Delft maken mensen neplibellen die 
hetzelfde kunnen.

 

In 2017 was er een aardbeving in Mexico. 
Zouden er nog mensen onder het puin 
liggen? Reddingswerkers zochten met de 
robots van een Amerikaanse universiteit. 
Het zijn slangen van net geen meter lang. 
Ze kruipen waar mensen niet kunnen 
komen.
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Termieten maken hoge bouwsels. Hoe 
blijft zo’n termietenheuvel in Afrika fris 
van binnen? De dieren leggen slimme 
luchtkanalen aan. Een winkelcentrum in 
Zimbabwe gebruikt dezelfde truc om 
koel te blijven.

Als een kangoeroe landt, werken 
zijn poten als springveren, die het 
dier bij de volgende sprong weer 
lanceren. Een Duitse robot doet 
dat na. Misschien kan het appa- 
raat in de toekomst razendsnel  
op plaatsen komen waar een 
wagentje niet heen kan.
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IJsvogels duiken haast 
zonder te spetteren het 
water in. De neus van een 
Japanse trein lijkt op een 
ijsvogelsnavel. De trein is 
sneller, verbruikt minder 
stroom en maakt minder 
lawaai dan andere treinen.

Spinnen maken supersterke 
draden. Wetenschappers 
proberen al jaren om ze na te 
maken. Als dat eindelijk lukt, 
hangen bruggen niet meer 
aan dikke staalkabels, maar 
aan zijden spinnendraden.
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In Pernis, vlakbij Rotterdam, wordt er 

benzine, diesel en kerosine gemaakt 

van aardolie. Daar komt veel warmte 

bij vrij. Met een deel daarvan 

gaan we 16.000 Rotterdamse 

huizen verwarmen. Hoe komt  

die warmte daar?

Een deel van de warmte maakt 
water zo’n 120 graden warm. 
Via leidingen gaat dat de grond  
in, naar een warmtewisselaar.

In die warmtewisselaar stroomt het warme 
water (rood) langs leidingen met koud water 
(blauw), dat uit de Rotterdamse huizen komt. 
Opgewarmd stroomt het terug naar de huizen.

De leidingen van een warmtewisselaar moeten goed geïsoleerd 
zijn, zodat er niet veel warmte verloren gaat. De weg naar de 
Rotterdamse huizen is in totaal bijna 30 kilometer lang.

Installaties die  
aardolie in bruikbare 
brandstoffen omzetten, 
produceren warmte. 
Het is zonde als je daar 
niets mee doet.

Het afgekoelde water wordt 
weer gebruikt om het raffinage- 
proces te koelen.

Warmtewisselaar
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Bij de huizen is het water nog 70 tot 90 graden. Prima om 
de kachel te stoken en te douchen. Daarna gaat het water 
terug naar de warmtewisselaar, om weer warm te worden.
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Er zijn veel mensen op aarde, en het worden er nog meer. Om 

ervoor te zorgen dat er in de toekomst ook genoeg eten, water 

en energie is, heeft de wereld jouw briljante idee nodig. Doe jij 

mee aan de bright ideas challenge?  

KOM 
MAAR OP 
MET DAT 
GOEDE 
IDEE
De bright ideas 
challenge is een 
wedstrijd voor groep 7 
en 8. Met je klas ga je een oplossing 
bedenken voor een wereldprobleem. Je 
kunt je richten op drie van de VN-doelen 
die op pagina 8 en 9 van dit blad staan. 
Waar denk je dat we drinkwater voor 
iedereen vandaan kunnen halen? Hoe 
zouden we een eind kunnen maken  
aan de honger op aarde? En op welke 
manier moeten we volgens jou en je 
klasgenoten schone en betaalbare 
energie gaan opwekken? Al je ideeën 
mag je wild in het rond spuien, hoe gek, 
ongelooflijk of fantastisch ze ook zijn. 
Originele, creatieve en nieuwe uit- 
vindingen zijn juist precies wat er  
nodig is om deze 
uitdagingen  
aan te gaan. 

Deze wedstrijd 
heeft maar één  

regel: alles kan en 
alles mag!
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WIN DIE PRIJS!
Er valt een prijs mee te winnen! Jullie idee 
gaat namelijk de strijd aan met die van 
andere scholen in Nederland die mee-
doen. Wie bepaalt welke uitvinding de 
beste is? Daarvoor is er een echte jury.  
Zij kiezen in elke regio per onderwerp één 
idee uit, zodat er op het eind vijftien 
winnaars zijn. Op het 
Generation Discover 
Festival wordt bekend-
gemaakt wie van deze 
vijftien de drie landelijke 
winnaars zijn. 

MEEDOEN?
Vertel je juf of meester over de bright ideas challenge en zeg 
dat ze naar de site https://brightideas.generationdiscover.nl 
moeten gaan. Daar kan jouw groep worden aangemeld. Jullie 
krijgen lesmateriaal opgestuurd. In filmpjes en opdrachten 
leer je voor welke problemen de wereld een oplossing moet 
zien te vinden en welke uitvindingen er al zijn gedaan om 
daarbij te helpen. Ook krijgen jullie allerlei tips en trucs om 
jullie briljante idee zo goed mogelijk uit te werken. 

WIE ZIT ER IN   
DE JURY?  

Elke school in Nederland  
die meedoet, stuurt zijn uit- 

vinding op. En daaruit wordt 
het allerbeste idee gekozen. 

Een deskundige jury wijst de 
winnaars aan. Dit jaar zijn er 

vijf juryleden. Buddy Vedder, je 
weet wel, van Zapp Kids Top 20, 

zit in die jury. Ook de baas van 
Shell, Marjan van Loon, zit daarin. 

Zij weet veel van energie. Jan 
Klok, een ingenieur die veel met 

water werkt, doet mee. 
Pierre Wind, die kok die je 
misschien wel van tv kent 

en veel weet over eten, 
deelt ook punten uit. 

Op woensdag 17 oktober worden de winnaars van dit jaar bekendgemaakt

Dit is een van 

de winnaars van 

vorig jaar

 

DE FOOD CLONER
Team 5 van basisschool De Lage Weide uit Made 

bedacht een 3D-printer waarmee je van voedselresten nieuw 
voedsel kunt maken. Deze printer werkt op zonne-energie. Zo 

kun je van je oude bananenschil een nieuw stuk fruit maken en 
ben je nog zuinig met energie ook. Waar kunnen we zo’n keuken- 

machine kopen?
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Eten weggooien is zonde. Bewaren is beter. Hoe houden we eten 

lang goed? En welke nieuwe manieren van houdbaar maken zijn er?

Hoe bewaren we eten nu?

Koud  
Voedsel bederft door bacteriën,  

gisten en schimmels. Dat zijn micro- 

organismen, mini-wezentjes die je 

alleen met een microscoop kunt 

zien. Tenzij ze met veel zijn, dan 

kun je ze ook met het blote oog 

ontdekken. Als je een boterham 

met kaas in je schooltas vergeet, 

bijvoorbeeld. Die gaat stinken 

en wordt groen. Dat komt dus 

door die micro-organismen. Ze 

vreten zich eerst vol en poepen 

dan ziekmakende, stinkende 

stoffen uit. Bovendien komen 

er steeds meer bij. Gezellig, 

maar jouw eten is bedorven. 

Hoe je zo’n schimmelfeestje voor- 

komt? Met kou bijvoorbeeld, in de 

koelkast. Onder de tien graden eten 

en groeien de wezentjes nauwe-

lijks. En onder de min vijftien (in de 

vriezer) zijn ze compleet verlamd.

Heet eten
Bacteriën en schimmels 
kunnen niet tegen hitte. Je kunt eten ‘pasteuriseren’, zoals vaak met melk gebeurt.Die wordt vijftien seconden verhit op 72 graden. De smaak blijft dan hetzelfde. Alleen zijn niet alle micro- organismen dan dood. Daarom moet je de melk wel in de koelkast bewaren. Je kunt eten nog heter maken, meer dan honderd graden. Dat heet ‘steriliseren’. Dan kun je het buiten de koelkast bewaren. Dat gebeurt met veel eten in een blik of pot, zoals knakworst. Alle micro-organismen zijn dan dood, maar de hitte geeft wel een bijsmaak.    

Droge hap
Je kunt ook zorgen dat bacteriën 
en schimmels helemaal niet in  
je eten willen wonen. Dat doen 
fabrieken door al het water eruit  
te halen. Want micro-organismen 
zijn dol op vocht. Veel eten wordt 
gedroogd met hete lucht, zoals 
pasta. Hoe lang en hoe heet, dat 
verschilt. Zo moet spaghetti zes  
uur drogen op negentig graden. 
Drogen kan ook met koude lucht, 
dat heet vriesdrogen. Het voedsel 
wordt dan tussen de min vijftig en 
min tachtig graden gekoeld. Dat 
gebeurt bijvoorbeeld met soep uit 
een zakje. Droog eten kun je niet 
meteen opeten. Na een minuut of 
wat koken heeft de pasta of de 
soep genoeg vocht opgezogen,  
en is het eetbaar.
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STOFFEN WAAR JE ETEN GOED MEE KUNT HOUDENMicro-organismen houden niet van veel suiker of veel zuur. Daarom kun je jam en augurken heel lang in het potje laten zitten  zonder dat ze  slecht worden. 
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BACTERIE GEPLETBacteriën in eten kunnen ook worden ‘geplet’. Daar-voor gaat het eten in een speciale cabine waar de druk heel hoog wordt. Is je eten dan ook plat? Nee! 

ZONDE!
We gooien elk jaar wel 41 kilo 
eten per persoon weg. Zonde 
van alle energie en water die 
nodig zijn geweest om het 
te maken! Dit gooien we in 
Nederland het meeste weg:
1 Brood
2 Zuivel (melk)
3 Groente
4 Fruit 
5 Vlees en broodbeleg
6 Aardappelen
BRON: MILIEUCENTRAAL.NL/VOEDINGSCENTRUM 2016

 Welk eten werd het langste 

ooit bewaard? 

Bami

Nasi 

Loempia 

Wie ontdekte dat eten

door micro-organismen 

bederft? 

Louis Conserve

Louis Pasteur 

Louis van Gaal

Hoe duur is de duurste 

vuilnisbak? 

200 euro 

1000 euro 

12.813 euro

Hoeveel potten pindakaas 

at de Duitser André Ortolf in een 

minuut? 

Eén pot en een beetje  

Drie potten 

38 potten

RADIO OP 10?

Ziekmakers in eieren kun je 

doden met radiostralen. Dat lukt 

alleen met speciale, extra sterke, 

stralen in het lab. Je ei naast de 

radio zetten werkt dus niet. 

Zet je tanden in deze (w)eetquiz.  
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ANTWOORDEN: 1. C: bami. In China zijn 4000 jaar oude bami-slierten gevonden. Lekker! 2. B: de Franse wetenschapper Louis Pasteur 
ontdekte dat je ziek kunt worden van micro-organismen zoals bacteriën. Hij vond de ‘pasteurisatie’ uit (zie het kader ‘Heet eten’) op 20 
april 1862. 3. C: 12.813 euro. De dure bak werd gemaakt door kunstenares Sylvie Fleury en was bedekt met goud. 4. A: Ortolf at in 2017 
in een minuut 385 gram pindakaas op, iets meer dan er in een (gewone) pot zit. Hij haalde hiermee het grote recordboek van Guinness 
World Records.

Wat zijn nieuwe manieren om 
eten houdbaar te maken? 

Koud plasma 
Nee, geen koude plas, maar koud plasma. Dat is een soort gas dat is gemaakt van stikstof waarmee je eten brandschoon kunt maken. En ook de bakjes en flessen waar het in moet. Het handige is dat plasma makkelijk in alle hoeken en gaten komt. Van die bakjes, maar ook  van het voedsel. Bovendien zorgt het koude plasma dat het eten er smakelijk blijft uitzien. Want er zit bijna geen zuurstof in, en zuurstof verkleurt eten. Dat merk je als je stukjes fruit laat liggen. Die zijn  na een paar minuten bruin door  de zuurstof in de lucht. Maar met koude plas, pardon, 

plasma, houdt het een 
lekker kleurtje. 

Blauwe  
zonnebank
Wetenschappers uit Singa- 

Dodelijke stroom
Door eten te verhitten, gaan niet 

alleen micro-organismen dood. 

Ook gezonde vitaminen leggen 

het loodje. Daar hebben Neder- 

landse wetenschappers iets op 

gevonden: PEF. Ze stoppen het 

eten of drinken in een grote 

machine. Het komt daar heel 

snel achter elkaar wel, niet, 

wel, niet, wel, niet onder 

stroom te staan. Daar gaan 

veel ziekmakers dood van, 

terwijl de vitaminen goed 

blijven. Tot slot gaat het eten in 

een ‘aseptische’ (superschone) 

verpakking. Anders komen de 

micro-organismen gewoon terug.

pore zagen het licht. Je kunt 
micro-organismen aanvallen met 
blauwe lampjes. Dat zijn gewoon 
leds, die energiezuinige lampjes 
die jij ook in huis hebt. Bacteriën 
sterven als je ze ermee bestraalt. 
Leg je eten onder een ‘zonnebank’ 
met blauw licht? Dan brengen veel 
micro-organismen het er niet levend 
vanaf. Maar het blauwe licht doodt 
niet alle ziekmakers. Dus ook na de 
zonnebank moet het in de ijskast.
Alleen eten dat normaal heel snel 
bederft, zoals vis of vlees, blijft zo 
wel langer goed. 
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Een deel van ons drinkwater komt uit rivieren. Maar voordat het de 

kraan in mag, moet het water eerst goed worden schoongemaakt. 

Hier zie je hoe we dat met water uit de Maas doen.

Een pomp brengt het Maas- 
water over naar drie meren, 
die ‘spaarbekkens’ heten.

Daarna gaat het water 
naar microzeven, die nog 
meer klonten vuil eruit 
halen.

Dan is het tijd voor 
de zogeheten vlok-
middelen. Dat zijn 
chemische stoffen 
die aan het water 
worden toegevoegd.

Dat gebeurt door 
de vlokken te laten 
zinken, en door ze 
met grote, dubbel- 
laagsfilters uit het 
water te vissen.

Waarom? De vlokmiddelen 
trekken vies slib en andere 
verontreinigingen naar zich 
toe. Zo ontstaan vlokken 
van vuil die je vrij makkelijk 
uit het water kunt halen. 

Het water blijft daar zo’n 
vijf maanden. Dikke klonten 
zakken naar beneden.

Maas

Petrusplaat

Pompstation

Lagedruk
pompstation

Microzeven Vlokvorming
Dubbellaagsfilter

Honderd en Dertig

De Gijster

Pompstation
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Het water bevat nu 
nog geur-, kleur- en 
smaakstoffen. Eruit 
jullie! Filters vol met 
‘actieve kool’ krijgen 
dat voor elkaar.

Een pomp houdt de leiding 
onder druk. Doe jij de kraan 
open, dan is er dus water.

Het drink water is nu klaar 
voor gebruik en wordt in 
grote reservoirs bewaard.

Laatste controle: zijn de 
bacteriën echt dood? Is het 
water niet te zuur of zepig?

Nu moeten we de meeste bacteriën 
er nog uithalen. Dat gaat met ultra-
violet licht, waar ze niet tegen kunnen.

Hogedruk
pompstation Eindgebruikers

Bufferkelder (tijdelijke opslag) Middendruk
pompstation

Ultraviolet licht
desinfecteert

Actieve
kool

Zuurstof

Zuur-
correctie

Drinkwater-
reservoir

Na-
desinfectie
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Hoeveel mensen  
kunnen er op  
aarde wonen? 
Er wonen nu 7,6 miljard mensen op onze 
planeet. Daar kunnen er vast nog wel wat 
bij. Maar hoeveel? Dat weet niemand. Met 
nieuwe technieken kunnen er misschien 
meer mensen bij dan we nu denken. Dan 
moeten we wel eerst slimme manieren 
bedenken om meer eten te maken, meer  
energie op te wekken en meer huizen te 
bouwen. Onderzoekers proberen vaker 
uit te rekenen hoeveel mensen op aarde 
passen, maar hun antwoorden zijn lang 
niet altijd hetzelfde. Sommigen denken 
dat acht miljard bewoners het maximum 
is. Dan zou er nu dus nog maar plek voor 
400 miljoen extra mensen zijn. Anderen 
denken dat het er best wel twee keer 
zoveel kunnen zijn. En enkele weten
schappers zeggen dat we wel met 32  
of 64 miljard mensen op aarde kunnen 
wonen. De hoogste schatting is 1024 
miljard. Nou, dan snap je wel dat we  
het gewoon nog niet echt weten.

Hoe diep staan windmolens  
op zee in water?  
Dat hangt ervan af hoe diep de zee  
is waar die windmolens staan. Meestal 
is dat hooguit twintig tot dertig meter 
diep. De molens staan dan op een heel 
dikke paal.  Die is nog eens dertig meter 
in de zeebodem geslagen. De diepste 
windmolens staan voor de kust van 
Schotland in de Beatrice Wind Farm. 
Daar is de zee op sommige plekken 
wel vijftig meter diep. Deze wind

molens staan op stalen constructies 
met vier poten, een beetje zoals hoog  
spanningsmasten. De vier poten zitten 
heel stevig verankerd in de zeebodem. 
Over een paar jaar gaan we misschien 
wel op nóg diepere plekken bouwen. 
Die windmolens worden dan niet in  
de bodem geslagen, maar staan op 
een soort drijvend eiland. Een anker 
zorgt dat ze niet wegdrijven.

Windmolens bouwen is 

best een zwaar klusje. 

Ieder blad van een molen 

weegt 35.000 kilo.
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Zou het erg zijn  
als de zeespiegel daalt? 

Voor de aarde niet, die overleeft dat wel. 
Het is vooral naar voor ons. Onze havens 

vallen droog als de zee zakt. Veel voedsel, 
zoals bananen en rijst, komt hier met 

schepen aan. Dat wordt een probleem, 
tenzij je de havens verplaatst. Zeeën en 
oceanen beïnvloeden ook het klimaat.  

En als het weer verandert, kan dat grote 
gevolgen hebben voor de landbouw. Op 

sommige plekken zal het eten opraken. 
De bewoners moeten dan naar andere 

plekken gaan, op zoek naar eten. En als 
de zee droogvalt komt er ineens land bij. 

Van wie is dat land dan? Dat zou wel eens 
tot oorlogen kunnen leiden. Dus ja, een 

dalende zeespiegel is best erg.

Mensen die in 2100 geboren worden, gaan zo’n  
  13,5 jaar ouder worden dan wij. De baby’s uit 

2100 halen gemiddeld 83 jaar. Kinderen uit 
2005 worden 69 jaar. Nou ja, gemiddeld in 

de hele wereld. Jij hebt geluk, want jij wordt 
waarschijnlijk ouder. Jij woont in Nederland, een 
rijk land waar we goed voor zieken en opa’s en 
oma’s kunnen zorgen. Daardoor leven we langer 
dan mensen in arme landen. Jij en je vriendjes uit 
2005 worden gemiddeld 80 jaar. En Nederlandse 
baby’s uit 2100? Die halen misschien wel de 91!

Hoe oud  
worden  
mensen over 

100 jaar?

Kan Nederland een 

stuk drooggevallen 

zee krijgen, of zijn 

er meer landen die 

er hun vlag in zouden 

willen zetten?

Nederlandse baby’s uit 
het jaar 1900 stierven 
gemiddeld al na 55 jaar. 
We worden steeds ouder!
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Hoe ziet een zelfrijdende auto 
of er iemand oversteekt?

Hoe diep moet je in  
Nederland graven voor-
dat je op steen stuit?

Zo’n auto heeft veel camera’s en 
sensoren die ‘zien’ of er iets of 
iemand voor de auto opduikt.  
Hoe? Veel zelfrijdende auto’s 
gebruiken het LIDARsysteem. 
Dat zendt miljoenen keren per 
seconde laserstralen uit. Die 
botsen op alles dat je tegen kunt 

komen: lantarenpalen, herten,  
overstekers, noem maar op. De 
stralen botsen overal tegenaan 
en kaatsen terug naar de auto. 
Het LIDARsysteem ‘ziet’ door die 
terugkaatsingen de omgeving. 
Daar is een lantarenpaal. Daar 
steekt iemand over. Daar is niets. 

En omdat de camera’s en de 
sensoren ook aan de zij en de 
achterkant van de auto zitten, 
kan de auto overal om zich heen 
kijken. Maar ja, dan moet je wel 
zeker weten dat LIDAR het goed 
doet, want anders ‘ziet’ de auto 
niets. Dus testen ze LIDAR eerst.

Dat ligt eraan waar je gaat 
graven. Doe je dat op het 
strand van Scheveningen, 
dan moet je je eerst door 
zo’n zeventien meter zand 
zien te graven. Daaronder 
ligt een laagje klei van een 
meter. Graaf je nog dieper, 
dan kom je veen en weer 
zand tegen. Voor steen 
moet je veel dieper gaan: 
750 meter. Daar ligt een 
kalklaag van 65 miljoen 
jaar oud. Dit gesteente is 

ontstaan toen de zee veel 
hoger stond en Nederland 
onder water lag, als bodem 
van een niet zo diepe zee. 
Het kalksteen bestaat uit 
samengeperste skeletjes 
van erg kleine zeedieren. 
Graaf je in Harlingen, in 
Friesland, dan moet je een 
kilometer diep tot je op 
deze harde laag stuit. Maar 
in ZuidLimburg vind je al 
kalksteen op de grond, 
zonder te hoeven graven.

Licht is een raar iets. Het bestaat uit lichtdeeltjes, maar die 
deeltjes zijn alleen een vorm van energie. Als het licht uit  
een lamp ergens tegenaan botst, zoals een muur, dan kan  
het weerkaatsen en verder reizen. Bijvoorbeeld naar jouw  
oog, zodat jij die muur ziet. Maar soms neemt een muur (of  
een ander ding) de energie van het lichtdeeltje over. Dan is  
het deeltje weg, en wordt zijn energie omgezet in warmte.  
Test maar: laat je een felle lamp op een voorwerp schijnen,  
dan wordt dat voorwerp warmer. Licht wordt dus warmte.

Waar blijft het 
licht dat uit een 
lamp komt?
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Er bestaan wel treinen met 
zonnepanelen op hun dak. 
Die rijden bijvoorbeeld in 
India rond. Maar die zonne 
panelen wekken niet veel 
stroom op. Het is maar net 
genoeg voor de ventilatoren, 
de lampen en de informatie
schermen aan boord. En 
goed, in Australië rijdt een 
trein helemaal op zonne
energie, maar die laadt zijn 
batterij op via zonnepanelen 
in het station. Dan kan hij een 

paar keer de drie kilometer 
rijden die het traject lang is. 
Alleen zonnepanelen op het 
dak leveren dus niet genoeg 
energie om een trein vooruit 
te krijgen. Daarvoor verslindt 
hij te veel energie. De trein 
zou veel zuiniger moeten 
worden, door hem erg veel 
lichter te maken of door er 
voor te zorgen dat hij bijna 
zonder weerstand over de 
rails gaat. Maar zo ver zijn 
treinbouwers nog niet.

Waarom hebben treinen  
geen zonnepanelen op het dak? 

Vertrouw jij een zelfrijdende auto? Als we bang zijn dat hij stuk gaat en ons misschien aanrijdt, dan is de kans niet zo groot dat er echt zulke auto’s komen.
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Voor chemische proefjes hoef je echt  

geen witte jas aan te trekken. Want  

chemie is overal. Ja, ook bij jou thuis, 

zelfs nog voor je naar school gaat.

bij het ontbijt

Spaghettismeersel
Je wordt wakker met je haar in de 
war. Even wat gel erin. Hoppetee: 
nu blijft je haar zitten zoals jij wilt.

HOE KAN DAT?
Gel bestaat uit water en polymeren. 
Polymeren zijn moleculen (ofwel 
heel erg kleine deeltjes) met een 
langwerpige vorm. Ze knopen als 
een soort spaghettislierten aan 
elkaar. Smeer je gel in je haar, dan 
zal het water eruit verdampen. De 
stevige polymeren blijven over. Die 
houden je haren op hun plek.

Dampend kopje thee
Als je beneden komt, maakt je vader een 
kopje thee voor je. Er komt stoom uit de 
waterkoker. Ping! Hij is klaar.

WAAR KOMT DIE STOOM VANDAAN?
Water is vloeibaar als het tussen de nul en 
honderd graden is. Onder nul is het ijs. Als 
het kookt, is het honderd graden. 
Een beetje water in de koker 
wordt nóg iets warmer. Dat 
verandert in een wolkje stoom.

Chemie gaat over  
moleculen veranderen.  

Dat gebeurt niet alleen  
in een laboratorium.
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ZIE JE WEL, 

CHEMIE IS OVERAL

Het is nog niet eens acht 
uur. En nu heb je al een 

heleboel chemische proefjes 

uitgevoerd. Goed bezig!

Hard eitje
Dan maar een eitje bakken. Eerst 
is het een geel-witte smurrie. 
Maar na een paar minuten in de 
pan kun je zo je vork erin zetten.

HOE KAN DAT?
Als eiwitten heet worden, gaan ze 

stuk. Ze krijgen een andere 
vorm en gaan aan elkaar 
kleven. De smurrie wordt 

zo een lekker, stevig gebakken eitje.

Zwarte boterham
Je stopt een boterham in de broodrooster. 
Na een tijdje ruik je iets… O nee, de boter- 
ham is aangebrand!

WAT IS ER GEBEURD?
Door verhitting zijn de 
moleculen in je boterham 
afgebroken tot pure koolstof. 
Die is zwart.

Zeepsop
Je vader wast de vette koekenpan af. In 
een sopje wordt die weer schoon.

HOE WERKT DAT?
Moleculen van afwasmiddel plakken vast 
aan viezigheid zoals vet. Als 
je vader de pan nu afspoelt, 
verdwijnt de zeep 
met troep en 
al door de 
gootsteen.



Wat heb je nodig?
SBakpoeder
SAfwasmiddel
SAzijn
STwee glazen

Wat moet je doen? 
Doe een klein beetje afwasmiddel in een 
glas. Giet er azijn bij tot het glas halfvol 
is. Eventueel kun je voorzichtig roeren 
om wasmiddel en azijn te mengen. Doe 
in het andere glas een zakje bakpoeder. 
Je kunt ook baking soda gebruiken. Giet 
het azijnmengsel nu in het glas met het 
bakpoeder. Doe het op een plek waar je 
mag knoeien: het gaat behoorlijk lekker 
schuimen! 
 

Hoe kan dat? 
Het zure azijn reageert met het bak- 
poeder. Er vindt een chemische reactie 
plaats. Daarbij ontstaat kooldioxide, dat 
is een gas. Je kunt het niet ruiken en niet 
zien. Maar het gas neemt wel ruimte in. 
Het zal belletjes van zeep blazen. Daarom 
begint het zo te schuimen.

Hoi! 
Ik ben Boy, de 

experimenteer-

expert van 

Quest Junior.
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Met een beetje bakpoeder en azijn kun je een hoop lol 
beleven. Hier vind je drie experimenten met kooldioxide 

van onze proefjesman Boy om zelf thuis te proberen. 



Ben jij gek op proefjes? Op het 

Generation Discover Festival 

valt op verschillende plekken 

een hoop te experimenteren. 

En op vrijdag, zaterdag en 

zondag kom ik ook naar Den 

Haag om mijn experimenten 

te laten zien. 

 
Wanneer is het festival?

Van woensdag 17 oktober tot  

en met zondag 21 oktober.

Waar is het festival?

Op het Malieveld in Den Haag.

Hoe laat?

Elke dag van 9 uur ’s ochtends 

tot 6 uur ’s avonds.

Voor wie is het festival?

Voor iedereen die nieuwsgierig  

is naar techniek. 

Waar kom ik meer te weten?

www.generationdiscover.nl

Wat heb je nodig? 
SBakpoeder
SLimonadesiroop
SGlas

Wat moet je doen? 
Doe een klein schepje bak- 
poeder in het glas. Gooi er 
een scheut siroop bij en vul 
aan met water. Je kunt het 
een beetje roeren. Het zou 
nu even kunnen schuimen, 

wacht totdat het wat minder 
wordt. Neem een slok. Er zit 
nu prik in je limonade. 

Hoe kan dat?  
In bakpoeder zit al een beetje 
zuur, daardoor reageert het 
ook zonder azijn. Er ontstaat 
zo koolzuurgas: hetzelfde 
kooldioxide als uit de andere 
proefjes. Dat gas veroorzaakt 
belletjes in de limonade: prik!

Wat heb je nodig?
SBakpoeder
SAzijn
SFlesje (een plastic waterflesje werkt prima)
SBallon

Wat moet je doen? 
Doe een zakje bakpoeder in het flesje. Giet er azijn  
bij en doe nu snel de ballon op de opening van de fles. 
Als dat lastig is, moet je even een ouder of een andere 
volwassene vragen om te helpen. Wacht geduldig.  
De ballon wordt vanzelf opgeblazen!  
 

Hoe kan dat? 
Net als in het eerste proefje reageert het bakpoeder 
met de azijn. Er ontstaat weer kooldioxide, dat gas 
moet ergens heen. En dus blaast het de ballon op.
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Is dat niet link, proefjes met gas? En heeft 
kooldioxide niet ook te maken met het 
klimaat en de opwarming van de aarde? 
Maak je geen zorgen, kooldioxide is niet 
gevaarlijk. Je ademt dit gas zelf uit, planten 
ademen het in en het zit dus ook gewoon  
in de lucht. Kooldioxide heeft inderdaad  
ook met klimaatverandering te maken. Het 
ontstaat bij de verbranding van olie en gas. 
Doordat we dat zo veel doen, komt er steeds 
meer van het gas in de lucht. Daar warmt de 
aarde door op. Maar met deze drie proefjes 
maak je maar een heel klein beetje kool
dioxide. Daar hoef je je echt geen zorgen  
om te maken.
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Maak een 
ketting reactie
In een kettingreactie veroorzaakt elke gebeurtenis een  
volgende. Een bekend voorbeeld is de grote kettingreactie  
in NEMO Science Museum. Je kunt er zelf ook één maken!

Wat heb je nodig?   •  Schilderstape •  Bekertjes  
  •  Rolmaat •   Boeken, waaronder 1 dik boek
  •  Speelgoedautootje •   Allerlei andere materialen die je kunt verzinnen!

Wil je nog meer leuke proefjes thuis doen?  
Kijk op www.nemosciencemuseum.nl/ontdek 

Ben je leerkracht en wil je met onderzoekend en ontwerpend 
leren aan de slag? Kijk op www.maakkunde.nl
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Aan de slag!

  STAP 1

  STAP 3

Plak een stukje schilderstape op de grond. Meet 
vanaf het stukje tape met de rolmaat 3 meter en 
plak daar ook een stukje. Dit is de afstand die je 
kettingreactie moet overbruggen.

Zet het dikke boek rechtop. Leg daarop  
een dun boek en het autootje. Zet de 
andere boeken achter elkaar in een rij.

Bouw een piramide van de bekertjes op  
één van de stukjes tape. Dit is het einde  
van je kettingreactie. 

Nu begint jouw eigen deel! Gebruik de andere 
materialen om de kettingreactie af te bouwen.  
Kun jij de bekertjes laten omvallen zonder ze  
zelf aan te raken?

  STAP 2

  STAP 4

3 meter
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REBUS
Vervang de letters op de juiste manier om deze  
puzzel op te lossen.

!

K = G T = R

B = S

P = E

B = T

- SP

- P

H = J

- N

- V - I

- T

B = L

- E

- M

- N

-

smart 14

A 6 B 8 C 10 D 14 E 18

TEL DE BEUKEN
Aan één kant van de Dorpsstraat groeien 

dertig bomen. Elke tweede boom is een eik 

en elke derde boom is een eik of een linde. De  

overige bomen zijn beuken. Hoeveel beuken  

staan er in de Dorpsstraat?

-

.



GeoFort    |    Nieuwe steeg 74     |    4147KG Herwijnen   |    0345 - 630 480     |    info@geofort.nl     |    www.geofort.nl

Verleg je 

grenzen bij 

GeoFort

Kom experimenteren, beleven en ontdekken bij GeoFort! 
Raak gedesoriënteerd in een donkere ondergrondse gang.
Stap in een lift die je naar de kern van de aarde brengt.
Bouw je eigen bergen en vulkanen in de interactieve zandbak. 
Ook kun je speuren, klauteren en spelen in de Vleermuisspeurtuin.
Hou je van minecraft? Verleg dan je grenzen met Geocraft.

Kijk op www.geofort.nl voor minecraftworkshops, uitdagende schoolprogramma’s en 
extra activiteiten tijdens de herfstvakantie.
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ZOEK DE 10 VERSCHILLEN
Deze twee plaatjes lijken hetzelfde, maar dat zijn ze niet. Kun jij zien 

wat het ene beeldje wel heeft en het andere niet?

KUBUS BOUWEN
Schilder Cas verft de zes vlakken van een  
kubus blauw, geel of oranje. Van zijn baas 
mogen de tegenover elkaar liggende vlak-
ken niet dezelfde kleur hebben. Als hij de 
kubus uitvouwt, kan hij één bouwplaat 
niet krijgen. Welke bouwplaat is dat?

CIJFERS & 
 SMILEYS
In sommige vakjes in de figuur 
hierboven stonden smileys. 
In sommige andere vakjes 
heeft Zenna opgeschreven 
hoeveel smileys buren zijn 
met dat vakje. Twee vakjes 
zijn buren als ze samen een 
zijde delen. Nu heeft Zenna 
alle smileys weggehaald. 
Hoeveel smileys waren dat?

4

1 1
3

0
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Knappe koppen in Wageningen 
hebben bedacht hoe je  
stroom kunt opwekken  
uit levende planten.

Laat schimmels  
en bacteriën los op 
groenafval. Dat 
levert een hoop 
warmte op.

In de Oosterschelde staat 
een getijdencentrale. 
Deze wekt stroom op uit de 
eb- en vloedstroming. Fijn, 
want die raakt nooit op!

Een zweefvliegtuig 
gebruikt geen 

brandstof: mooi. 
Deze zwever van 
Staatsbosbeheer 

wekt windenergie 
op: nog mooier!

Zie je dat ronde ding 
onder water? Die 
wint energie 
uit golven. 
Bovenop de Ocean 
Grazer kun je zonne-
panelen leggen.

In Drenthe staan zonne-
panelen langs de snelweg. 
Daar is plek zat.

1

3
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In Drenthe staan zonne-
panelen langs de snelweg. 
Daar is plek zat.

Algen zijn vies als je gaat 
zwemmen. Maar wist je  
dat je er ook kunstmest, 
veevoer, eetbare olie en 
brandstof van kunt maken?
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Hoe worden

robots gemaakt?

Die dingen gaan steeds 

meer op mensen lijken!

Professor


