
 

                
 Thema: Zetmeel 

 

Proef : Maak je eigen (bio)plastic  
 
Onderzoek 

 

 
 
Hoe kan ik van aardappelzetmeel een (bio)plastic maken?  
 

 
Hypothese 

 

 
Door het te laten drogen 
Door er iets aan toe te voegen 
Door het plat te duwen  
Door het te koken 
…  

 
Materiaal 

 

 
- Water 
- Aardappelzetmeel 
- Azijn 
- Glycerine (te koop bij apotheek 

of drogist) 
 

 
 

 
- Steelpan 
- Bakpapier 
- Eetlepel  
- 2 Theelepels 

 
 

 
Veiligheid 

 

 
Pas op met glycerine!! Vraag voor veiligheid aan een volwassene om je te helpen.  

- Hou deze niet aan een vlam 
- Slik deze niet in  
- Laat niet in ogen komen  

 
Werkwijze 

 

1. Giet vijf eetlepels koud water in de steelpan, en doe er één eetlepel 
aardappelzetmeel bij.  

2. Doe een theelepel azijn in de pan, en één theelepel glycerine  
3. Roer het mengsel goed 
4. Vraag aan een volwassene om het mengsel op een zacht vuurtje aan de kook 

te brengen.  
5. Laat het mengsel 2 minuten koken en blijf zachtjes roeren.  
6. Leg een stuk bakpapier op de tafel of het aanrecht  
7. Giet het mengsel op het bakpapier en maak en vorm met de lepel, of spreid 

uit tot een dun laagje.  
8. Laat je plastiek zeker een dag drogen!!   

Waarneming   
Wanneer je het mengsel uit de pan giet lijkt het een soort gel. Het is niet zo makkelijk 
een vorm mee te maken.  



 

 
Na een dag is de plastiek hard geworden. Je kan de plastiek wel nog buigen 
(vervormbaar). 
 

 
Rapport 

 

 
Je hebt je eigen bioplastic gemaakt! 
De plastic is zowel sterk als een beetje vervormbaar. In aardappelzetmeel zit er een 
stof die heel hard is, en dus ook niet vervormbaar. De azijn zorgt ervoor dat de plastic 
wel vervormbaar zal worden. De glycerine zorgt ervoor dat ook na het drogen, het 
plastic soepel blijft. 
 

Bronnen 

 

 
http://www.expeditionchemistry.nl/maak-bioplastic/ 
http://www.schooltv.nl/video/plastic-van-aardappelresten-zelf-plastic-maken/ 
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