
Bladgroen en biobrandstof

-Groene bladeren van verschillende bomen, het liefst van bomen die veel verkleuren in de herfst, 
bijvoorbeeld een eik of beuk. 
-Ontsmettingsalcohol (ethanol), dit kun je kopen bij de drogist
-Koffie-filter (hoe lichter van kleur, hoe beter je de verschillende kleuren van het blad kunt zien)
-Glas
-Bakje waar het glas in kan staan
-Vershoudfolie
-Plakband
-Pen of potlood

Je hebt de volgende materialen nodig

Chlorofyl is een groen stofje in de bladeren van planten en bomen. 
Deze stof zit heel dicht op elkaar gepakt in de bladgroenkorrels. 
Die bladgroenkorrels zitten weer zo dicht op elkaar dat het hele 
blad groen lijkt, kijk maar naar de afbeelding rechts. Chlorofyl 
vangt lichtdeeltjes van de zon en gebruikt die energie om van 
koolstofdioxide (CO2) in de lucht en water, suiker te maken. Dit proces 
heet fotosynthese. De suiker gebruikt de plant om te overleven en te 
groeien.

In de herfst is er minder zon en dus zijn er steeds minder lichtdeeltjes. 
Omdat de plant of boom niet genoeg suiker kan maken, gaat hij in 
winterslaap. Het chlorofyl heeft hij dan niet nodig en breekt hij af. 
Hierdoor verdwijnt de groene kleur uit de bladeren en komen de 
mooiste herfstkleuren tevoorschijn! Met dit proefje kun je zelf chlorofyl 
uit het blad halen en zichtbaar maken. 

Hou de bladeren van verschillende bomen apart en doe de volgende stappen voor 
elke soort blad. Later kun je dan de resultaten vergelijken. 

Scheur de blaadjes in kleine stukjes en doe ze in een glas. Knip een stuk 
vershoudfolie af dat groot genoeg is om de bovenkant van het glas te bedekken.

Stap 1

Voeg genoeg ontsmettingsalcohol toe aan het glas, zodat alle blaadjes 
onder een laagje alcohol liggen. Doe snel het folie over het glas, zodat 
de alcohol niet verdampt. 

Doe een laag heet water in het bakje (pas op!) en zet het glas hier in. De 
alcohol zorgt ervoor dat het chlorofyl uit de bladeren wordt getrokken.
Wacht ongeveer 30 minuten, je ziet de alcohol dan langzaam groen 
kleuren.

Stap 2

Chlorofyl uit de bladeren halen



Knip een strook van van een koffiefilter dat iets smaller en net zo lang is als het glas is. 
Plak de ene kant van de strook met plakband aan een potlood of pen.

Stap 3

Hang het filter papier met de onderkant net in de groene alcohol in het 
glas. Knip de strook eventueel wat korter, zodat het potlood op de rand 
van het glas kan liggen en de strook net een halve cm in de alcohol 
hangt. Vis met een vork de blaadjes uit de groene alcohol en hang het 
filterpapier erin. Je kunt het glas weer afdekken met plastic folie, maar let 
op dat het filterpapier in de alcohol blijft hangen.

Stap 4

Welke kleuren zie je? 
Na een tijdje wachten zul je verschillende tinten groen zien en misschien 
zelf hele andere kleuren! Dit komt doordat er ook andere kleurstoffen in 
de bladeren zitten, die je normaal niet (goed) ziet door al het chlorofyl. 

Zie je verschillen tussen de soorten bladeren? En als je naar de 
kleuren kijkt, welke van deze bomen krijgt dan waarschijnlijk de mooiste 

herfstkleuren?

1. Huidmondjes
Zoals je al hebt gelezen, hebben planten koolstofdioxide nodig om suiker te kunnen maken. Maar hoe komt dat in de 
plant terecht? Net als jij adem haalt door je neus of mond, doet een plant dat ook. Een plant heeft heel veel 
mondjes op de onderkant van al zijn bladeren en de stengel. Dit zijn gaatjes waardoor lucht de plant in en uit kan en 
heten de huidmondjes. De huidmondjes bestaat uit twee boonvormige cellen (de sluitcellen) die rond het gaatje zitten. 
De sluitcellen kunnen van vorm veranderen en er daardoor voor zorgen dat het huidmondje open en dicht kan. 

a) De huidmondjes laten lucht en water door. Wanneer denk jij dat de plant zijn huidmondjes ópen doet? En wanneer 
dicht? Denk hierbij goed aan wannéér een plant suiker kan maken.
De huidmondjes zijn open als:

De huidmondjes gaan dicht als:

Na 30-90 minuten zie je de kleuren omhoog kruipen, waarbij je misschien ook andere 
kleuren ziet dan alleen groen. Verschillende kleurstoffen uit de bladeren zijn opgelost 
in de alcohol en hoe beter ze opgelost zijn, hoe verder ze omhoog kruipen op het 
filterpapier. Deze methode heet met een moeilijk woord chromatografie: het aantonen 
van stoffen op basis van hun kleuren op het papier. Als je het filterpapier voorzichtig 
laat drogen, kun je ze goed bewaren. 

Stap 5



2. Biobrandstof
Algen kun je vergelijken met hele kleine plantjes. Ze bestaan niet uit wortels, een stengel 
en bladeren, maar vaak maar uit 1 of een paar cellen. 
a) Als een alg erg op een plant lijkt, wat heeft een alg dan nodig om te groeien? 
Als je het niet weet, kijk dan even terug naar de opdracht hierboven. 

1. 

2. 

3.

Alle algen hebben koolstofdioxide (CO2) nodig om te groeien en laat er nu net meer dan 
genoeg koolstofdioxide in onze atmosfeer aanwezig zijn. Sterker nog, er is meer kool-
stofdioxide in onze atmosfeer dan ons lief is. We zouden algen dus heel goed kunnen 
gebruiken om wat koolstof uit de lucht te halen. Daarnaast kunnen algen op die manier 
worden gebruikt om duurzame energie te maken: biobrandstof!

Met behulp van koolstofdioxide, voedingsstoffen (afvaldeeltjes uit ons afvalwater), licht 
en water kunnen de algen groeien in grote oppervlakken met water. Als de algen groeien, 
maken ze vet- en olieachtige stoffen. Van deze vet- en olieachtige stoffen kunnen we 
biodiesel produceren. 

b) Zet de namen van de volgende onderdelen op de juiste plek: cel, vaten, bladrand, sluitcellen, huidmondje.

De Chlorella-alg

De Schizotrinium-alg

b) In heel Nederland gebruiken we ongeveer 6,5 miljoen kilo diesel per jaar. Als we 1 hectare (een vlak van 100 bij 
100 meter) water vol met algen laten groeien, dan kunnen zij 15.000 kilo biodiesel per jaar produceren. Hoeveel 
hectare water hebben we nodig om genoeg algen te laten groeien om álle diesel te vervangen door biodiesel?

c) Het gewicht van de algen bestaat voor gemiddeld 55% uit olie waar je biodiesel van kunt maken. 1 hectare algen 
produceert 15.000 kilo biodiesel. Hoeveel kilo algen zitten er dan in die hectare?
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