
 

                
 Thema: appel 

 

Proef: Maak een batterij uit fruit   (duur: 15 minuten) 
 
Onderzoek 

 

 
Waarom kan ik uit een appel stroom opwekken? 
 

 
Hypothese 

 

 
Het zuur van de appel zorgt voor het ontstaan van de stroom. 
 
  
 
 

 
Materiaal 

 

 
- Appel 

 

 
- Koperplaatje 
- Zinkplaatje  
- Lampje van 1,5 V 
- 4 paperclips 
- 2 stukken koperdraad (20cm) 
- Kleine lamphouder met fitting 

(dat is het gat waar je de lamp in 
schroeft) 

- Schroevendraaier 
 

 
Veiligheid 

 

 
/ 

 
Werkwijze 

 

 
 

- Druk een koperplaatje in de appel. 
- Aan de andere kant van de appel druk je het plaatje van zink. 
- Maak het uiteinde van een stuk koperdraad vast aan het zinkplaatje. 
- Gebruik de paperclips om het draadje vast te zetten 
-  Het andere uiteinde van de draad maak je vast aan de lamphouder of de   

 fitting. 
-  Het tweede stuk koperdraad maak je vast aan het koperplaatje. 
-  Het uiteinde van het tweede draadje maak je ook vast aan de lamphouder   
-  met fitting 

 
 

Waarneming  
Voor: 
Een appel met aan de ene kant een zinkplaatje en aan de andere kant een 
koperplaatje. Het circuit is gesloten. Het lampje brandt niet. 



 

 
Tijdens: Je hoort eventjes gekraak. Na een tijdje brandt het lampje. Je ziet een zwak 
lichtje. 
 
Na: Als we het gesloten circuit verbreken, dooft het lampje. 
 

Rapport 

 

 
Het zuur van de appel en de twee metalen werken op elkaar in en veroorzaken een 
chemische reactie (er worden nieuwe stoffen gevormd). Zo ontstaat er stroom 
vandaar dat je het gekraak hoort.  
 
Als het lampje brandt, zie je geen fel licht. De appel is een zwakke batterij. Voor 
sterker licht, heb je meerdere appels nodig. Verbind bijvoorbeeld drie appels met 
elkaar door een koperdraadje vast te maken tussen het koperplaatje in de ene appel 
en een zinkplaatje in de andere appel. Je kunt ook afwisselen met bijvoorbeeld een 
citroen. Als voedsel maar zuur genoeg is. Want zuur geleidt stroom. 
 

Bronnen 

 

 
http://www.zozitdat.nl/2010/03/23/fruitige-batterij/ 
http://www.seandara.com/gebruik-een-appel-als-een-batterij-verklaring.html 
http://www.elektroclub.be/elektroshock 
 

 

Dit experiment kunnen we koppelen aan het begrip serieschakeling. 

Dit is leerstof die besproken wordt in de 1e graad van de A-stroom bij het vak techniek ( later wordt 

deze leerstof in de 3e graad herhaald bij het vak Fysica).  

Leerplan: D/2010/7841/017   Toepassingsgebied energie: elektrische kringen p18 

Besluit: 
Serieschakeling kenmerken:  

- De lampjes staan achter elkaar: bij een serieschakeling is er geen sprake van vertakkingen in 
de stroomkring.  

- Wanneer één van de lampjes stuk is, is de stroomkring niet meer gesloten en brandt er geen 
enkel lampje meer. 

- De stroomsterkte I is overal gelijk in de kring. ( I = I1 = I2 = … = In ) 
- De spanning over alle lampjes samen is gelijk aan de som van de spanningen over de 

afzonderlijke weerstanden.  ( U = U1 +U2 + … + Un ) 
- Voorbeeld: kerstboomverlichting: De elektriciteit moet eerst door alle lampjes om te kunnen 

een stroomkring vormen. 
 
 

http://www.zozitdat.nl/2010/03/23/fruitige-batterij/
http://www.seandara.com/gebruik-een-appel-als-een-batterij-verklaring.html
http://www.elektroclub.be/elektroshock


Of  

Dit experiment kunnen we koppelen aan het begrip energieomzetting. 

Dit is leerstof die besproken wordt in de 1e graad van de A-stroom bij het vak natuurwetenschappen. 

Leerplan: D/2010/7841/001  doelstelling B64: de energieomzettingen weergeven in gegeven 

technische toepassingen. P.47 

Besluit:   

Alle levende wezens en machines hebben energie nodig voor alles wat ze doen. Energie gaat nooit 

verloren, kan niet plotseling verdwijnen en kan zeker ook niet uit het niets ontstaan. Dit wordt “De 

wet van behoud van energie “ genoemd.  

Toch lijkt het alsof wij als mens steeds nieuwe energie opwekken. Bijvoorbeeld bewegingsenergie. Er 

zijn nog enkele andere soorten energie zoals: stralingsenergie, chemische energie, warmte – energie, 

elektrische energie… 

Waar blijft al deze energie dan?  

Wel energie kan van vorm veranderen. Dit  noemen we een energieomzetting.  

In dit experiment reageert het zuur van de appel met het metaal, dit is een chemische reactie. Er is 

hier dus chemische energie aanwezig. Deze chemische energie zorgt ervoor dat het lampje brandt. 

Een lampje laten we branden met behulp van elektrische energie. Er is hier dus een energie-

omzetting gebeurd van chemische energie naar elektrische energie. 

De hoeveelheid elektrische energie is net iets lager dan de chemische energie die aanwezig was, dit 

komt door een kleine hoeveelheid energie die afgegeven wordt aan de omgeving als warmte. Het 

rendement is dus nooit 100%. 

Andere voorbeelden: een elektrisch vuurtje zet elektriciteit om in warmte, een mixer zet elektriciteit 

om in beweging… 



  

 

 

                                  ---------------------------------------------------------------------- 


