
 

                
 Thema: Appel 

Proef: rottingsproces (duur: enkele dagen) 
 
Onderzoek 

 

 
Wat zorgt ervoor dat een appel kan rotten? 
Hoe kunnen we een appel sneller laten rotten? 

 
Hypothese 

 

 
- Bacteriën? 
- Warme kamer? 
- De appel vuil maken? 
- … 

 
Materiaal 

 

 
- 3 gave appelen (gewassen en 

afgedroogd) 

 
- 2 borden 

 
Veiligheid 

 

 
/ 

 

 
Werkwijze 

 

 

- Kleef op elke appel een nummer. 
- Leg appel 1 op één bord, appel 2 op een ander. 
- Laat appel 3 op de grond vallen en leg hem op het bord naast appel 2. 

Waarneming 

 

  
Voor: 
3 dezelfde groene appels  
 
Tijdens:   
We zien enkele verkleuringen op de schil, enkele verwondingen(blutsen) en      
schimmelvorming. Uiteindelijk beginnen de appels een zwarte kleur te krijgen. 
 
Na:  
Appel 1: na ___ dagen rot 
Appel 2: na ___ dagen rot 
Appel 3: na ___ dagen rot  
 
Welke appel rotte eerst? 
Appel 3 
Welke appel rotte als tweede?  
Appel 2 
Welke appel rotte als laatst? 
Appel 1  



Rapport 

 

 
De 3e appel hebben we eerst op de grond laten vallen. Hij was dus vuiler ten opzichte 
van de andere appels. We kunnen dus zeggen dat bacteriën ervoor zorgen dat appels 
verrotten.  
De 2e appel lag naast de gevallen appel en kwam dus onrechtstreeks ook meer in 
contact met bacteriën. Waardoor deze ook sneller rotte dan appel 1. 
Bij de 1e appel duurde het veel langer voordat hetzelfde aantal bacteriën kon 
inwerken op de appel. Dus hier was het verrottingsproces het traagst. 
 
We kunnen dus concluderen: hoe meer bacteriën, hoe sneller een appel rot.  
 
( zoals spreekwoord: ‘Een rotte appel bederft de hele mand’ ) 
 

Bronnen 

 

 
http://www.veilinghaspengouw.be/nl/node/236 
 

                                  

Dit experiment kunnen we koppelen aan het begrip stofomzettingen. 

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

Leerplan: D/2010/7841/001  doelstelling B27: Zintuiglijk waarneembare stofomzettingen met 

concrete voorbeelden illustreren P.32 

En ook 2e graad van de richting wetenschappen in ASO bij het vak chemie.  

Leerplan: D/2012/7841/063  doelstelling B16: Aan de hand van experimentele waarnemingen en 

modelvoorstellingen aantonen dat chemische reacties processen zijn waarbij andere stoffen 

gevormd worden. 

Besluit: Bij een chemische reactie gebeurt er een stofomzetting. Vaak is deze stofomzetting zichtbaar 

door een kleurverandering, gas- of neerslagvorming. 

Bij elke chemische reactie worden een of meer beginstoffen of reagentia, omgezet in een of meer 
eindstoffen of reactieproducten. 
 De omzetting stel je voor met een reactiepijl: 
reagens 1 + reagens 2 + ………..   reactieproduct 1 + reactieproduct 2 + ……….. 
 REAGENTIA     REACTIEPRODUCTEN 

In dit experiment is er dus een kleurverandering opgetreden: van lichtgeel naar bruin. 

Andere voorbeelden: roesten ijzer (kleurverandering), oplossen bruistablet (gasvorming)  

Of 

Dit experiment kunnen we koppelen aan het begrip bacteriën. 

Dit is leerstof die besproken wordt in de 2e graad van de ASO-richting wetenschappen bij het vak 

biologie. 

http://www.veilinghaspengouw.be/nl/node/236


Leerplan: D/2012/7841/004  doelstelling B54 (+ V54): aantonen dat bacteriën en virussen de 

menselijke gezondheid beïnvloeden. P.42 

Besluit:  

Overal zijn bacteriën aanwezig. Toch zijn de bacteriën meestal niet problematisch. Maar stel je voor 

dat je steeds vuile appelen gaat eten, steeds meer in contact komt met bacteriën… Uiteindelijk ga je 

wel ziek worden. Een goede hygiëne is dus zeer belangrijk om met een minimaal aantal bacteriën per 

dag in contact te komen, want bij bacteriën is een exponentiële groei van toepassing. 

Sommige bacteriën zijn nuttig anderen leiden tot  ernstige verzwakking of ziekteverschijnselen lijden. 

(= pathogene bacteriën) . Voorbeeld: Blauwalg. Pathogene bacteriën kan je bestrijden met behulp 

van antibiotica. 

Er zijn twee soorten bacteriën: 

Autotrofe bacteriën: bacteriën die hun voedsel zelf kunnen maken bijvoorbeeld door behulp van 

fotosynthese. 

Heterotrofe bacteriën: Bacteriën die hun voedsel niet zelf kunnen maken, en dus afhankelijk zijn van 

andere organismen. 

Bouw van een bacterie:  

Prokaryoot want bacteriën hebben geen celkern. 

 

 

 



 


