
Water kleuren met rode wijn 

 

1. Onderzoeksvraag 

Indien we een glas wijn en een glas water hebben, hoe kunnen we dan dit water kleuren 

met de wijn, zonder de glazen aan te raken? 

 

2. Voorbereiding 

a. Begrippen als achtergrond voor experiment 

Wet van de communicerende vaten = Een regel uit de natuurkunde die aangeeft dat in 

open vloeistofreservoirs, die voor de vloeistof onderling onder het vloeistofniveau zijn 

verbonden, het vloeistofpeil altijd even hoog staat. 

 

Adhesie = Een onderlinge aantrekkingskracht tussen 

ongelijke moleculen, zonder dat er sprake is van 

een chemische binding. 

 

Cohesie = Een onderlinge aantrekkingskracht tussen gelijk 

moleculen, zonder dat er sprake is van een chemische binding. 

We hebben hier te maken met intermoleculaire krachten. 

 

b. Materiaal + stoffen  

Materiaal: 

 2 glazen 

 Keukentouw 

 Visdraad (of andere nylondraad) 

 Schaar 
Stoffen: 

 Rode wijn 

 Water 

 

c. Opstelling (foto) 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Molecuul
https://nl.wikipedia.org/wiki/Chemische_binding


 

 

3. Veiligheid 

 

Zeer eenvoudig experiment, waarbij geen gevaarlijke stoffen worden gebruikt. Mag 

uitgevoerd worden in alle jaren van het secundair onderwijs. Het enige voorschrift is er op 

letten dat men geen rode wijn knoeit op kledij. 

 

 

4. Uitvoeren 

a. Werkwijze 

 Vul één glas voor 3/4de met rode wijn. Vul het tweede glas voor een kwart 

met water. 

 Knip een stuk keukentouw af, zo lang dat het zowel het water als de wijn 

tegelijk kan raken. 

 Verbind met het touw de twee vloeistoffen. 

 Neem over een tijdsspanne van enkele uren waar. 

Voer dezelfde opstelling uit, maar vervang het keukentouw door visdraad. 

 

b. Waarneming (+ foto’s) 

Keukentouw 

 

We zien nog niet onmiddellijk iets gebeuren. Pas na een kwartiertje zie je dat de rode wijn 

wordt geabsorbeerd door het touw. 



 
 

Hoe langer we wachten, hoe verder de wijn door het touw loopt, tot het uiteindelijk voor 

het eerst contact maakt met het water. 

 
 

Vanaf nu blijft er continu meer en meer wijn in het water vloeien. Op onderstaande foto 

zie je ook goed hoe het touw helemaal doordrenkt is met de wijn. 



 
 

Indien we dit enkele dagen laten staan, zullen we zien dat het niveau in beide glazen gelijk 

is gesteld. Op dit moment hebben we een stabiel systeem verkregen 

 

Visdraad 

 

Bij de visdraad zien we geen verandering. De wijn wordt niet opgenomen door de draad 

en zal bijgevolg nooit aankomen in het water. 

 

5. Reflecteren 

 

a. Besluit 

De wet van communicerende vaten stelt dat wanneer twee vaten met elkaar verbonden 

zijn, deze na verloop van tijd gelijk zullen zijn in niveau.  

 

In dit geval wordt de wijn overgedragen door het touw. Dit is namelijk opgebouwd uit 

cellulose, wat gemakkelijk water opneemt. Door bepaalde krachten (adhesie en 

oppervlaktespanning) zal de wijn in het touw dringen en heel traag omhoog gezogen 

worden. Aangezien het niveau van de wijn hoger is dan die van het water, zal de druk 

langs deze kant groter zijn dan aan de kant van het water. Nadat de wijn het hoogste punt 

in het touw bereikt heeft, zal de wijn door het touw naar beneden dalen tot in het water. 

Op deze manier wordt er wijn overgedragen.  

 

Vanaf het moment dat de niveaus gelijk zijn gesteld aan elkaar, zal de druk langs de 

wijnkant even groot zijn als de druk aan de waterkant, waardoor de toestand stabiel 

wordt. 

 

Het verschil tussen het keukentouw en de visdraad valt te verklaren door polariteit van 

beide draden. Keukendraad is opgebouwd uit cellulose. Dit is polair en zal dus goed polaire 

moleculen kunnen absorberen (kijk maar naar een blad papier, wat ook opgebouwd is uit 



cellulose). Visdraad is echter opgebouwd uit stoffen als nylon en polyethyleen. Het is 

apolair en zal dus slechts zeer zwakke intermoleculaire bindingen vormen met het water. 

 

Verder is het keukendraad opgebouwd uit zeer fijne draadjes, waardoor er een groter 

contactoppervlak is waaraan het water zijn adhesiekrachten op kan uitoefenen. 

 

b. Koppeling aan leerplan/nen 

Mogelijke koppeling bij begrip capillariteit, polariteit van chemische verbindingen. 

 

c. Bronnen 

i. Literatuur 

 

https://www.technopolis.be/nl/fiche/opstellingen/fysica/wateruitdaging/ 

 

ii. Film  

Experiment rond communicerende vaten: 

https://www.youtube.com/watch?v=7gm4_xtlmBg 

 

6. Tips and tricks 

a. Opmerkingen bij uitvoeren van proef 

 

 Deze proef duurt uiteraard zeer lang indien men wil bekomen tot het resultaat 
waarbij de niveaus gelijk zijn gesteld. Hierdoor is het aangeraden om reeds een 
proefopstelling te maken enkele dagen voor de demonstratie. Hierdoor kan je het 
eindresultaat ook laten zien op de dag zelf, in plaats van enkel het overvloeien van 
de rode wijn. 

 Je kan de proef ombouwen door verschillende draden in de wijn te brengen en te 
verbinden met water. Gecontroleerd kan worden welke draden capillariteit van 
het water toestaan. Welke draden zijn polair? 

 

 

https://www.technopolis.be/nl/fiche/opstellingen/fysica/wateruitdaging/
https://www.youtube.com/watch?v=7gm4_xtlmBg

