Hoe schoon is de lucht die je inademt? Is zwemwater hetzelfde als drinkwater? Zitten er veel of weinig microben in de
grond? En wat betekent dat? Ontdek hoe gezond jouw buurt is en wat je zelf kan doen om hem te verbeteren. Met
Smart Kids Lab kun je water, geluid, lucht, aarde en licht onderzoeken met zelfgemaakte meetinstrumenten.
Op de website smartkidslab.nl vind je de meetinstrumenten en uitleg hoe je aan de slag kunt.
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Je onderzoekt hoeveel mineralen er in het water of in de grond zitten. Mineralen zijn stoffen zoals calcium,
magnesium, natrium, carbonaten en sulfaten. Bouwstoffen voor je lichaam, maar ook belangrijke stoffen voor bijvoorbeeld waterplanten die op
hun beurt weer zorgen voor gezond natuurwater. Zoals altijd is TE VEEL niet goed. Water met daarin te veel mineralen is ongezond. Zelfs het vee

krijgt daar diarree van. Te veel verkeerde mineralen in de grond (bijvoorbeeld door te veel koeienmest) tasten de gezonde natuur aan. Heide en
duinen hebben hier bijvoorbeeld last van, dan groeit er ineens alleen nog maar gras. Of stel je voor dat er in je moestuin alleen nog maar wortels willen
groeien (?!) en in je achtertuin ook. Of in het park... en het bos. Overal wortels: Saai!
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ed is al bedacht.
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Stap
Je start met het maken van het meetinstrument. *Hiervoor heb je nodig:
Smart Kids Lab / meters maken. Daar vind je alle informatie waarmee je aan
de slag kunt.

moeilijke meter! Vraag een
handige volwassene je te helpen!

Stap
Dan is het tijd om op onderzoek uit te gaan en proefjes te doen. Bedenk
voor je op pad gaat precies wat jij wilt onderzoeken en hoe je dat gaat
aanpakken. Ontdek waar de meeste mineralen in het water zitten, vergelijk
bijvoorbeeld slootwater en regenwater met kraanwater. Of badwater vol zweet
met verschillende soorten mineraalwater uit een flesje.
*Hiervoor heb je nodig: Het werkblad Smart Kids Lab / proefjes doen. Hier
staat uitgelegd hoe je met de zelfgemaakte meter op onderzoek uit kunt gaan
om meetgegevens (data) te verzamelen.
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Stap
Verzamel de meetgegevens op het werkblad Smart Kids Lab / proefjes doen.
*Hiervoor heb je nodig: Het werkblad Smart Kids Lab / proefjes doen. Hier kun
je jouw meetgegevens opschrijven.
Stap
Pak de vergelijk-o-meter erbij, dan kun je jouw meetgegevens vergelijken
met die van anderen. Je vindt hier ook veel weetjes. *Hiervoor heb je nodig:
Smart Kids Lab / vergelijk-o-meter.
Stap
Maak een foto of een scan van jouw meetgegevens en zet deze op de Grote
Datakaart van Nederland. Deze vind je op smartkidslab.nl. *Hiervoor heb
je nodig: De foto kun je met een telefoon maken, of je gebruikt een scanner.
De Grote Datakaart van Nederland vind je op smartkidslab.nl (in de menubalk).

ONTDEK HOE GEZOND JOUW BUURT IS EN WAT JE ZELF KAN DOEN OM HEM TE VERBETEREN!
In bijna al het water zitten MINERALEN. Dit zijn belangrijke bouwstoffen van de natuur. Goed voor ons en voor planten. Zout is ook
een mineraal, de zee zit er vol mee. Maar niet alle mineralen zijn gezond en zeker niet als we er te veel van binnen krijgen. Nitraat
bijvoorbeeld, dat door landbouwmest in ons drinkwater kan komen. Gelukkig houden de leidingwaterbedrijven dat goed in de gaten.

Maak de MINERALENMETER en meet zelf de mineralen in jouw buurt... in het badwater... of in een drinkglas of afwasteil!

Wat heb je nodig?

VU meter
platte batterij (LR44)
dun ijzerdraad
dun groen tuindraad (of

elektriciteitsdraadjes)

3mm triplex plaatje + lasercut machine

(maar gewoon knippen uit karton kan ook hoor!)

kabelbinder (tie wrap)
liniaal en striptang
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Je MINERALENMETER is af! Je kunt hem
nu testen.

Pak de groene draadjes en draai ze
om elkaar
heen zodat je één groen draadje krij
gt. Duw
dit door het gaatje aan de bovenkant.
Buig
de uiteinden een stukje uit elkaar,
zodat ze
elkaar niet raken.

Stap 3 Schrijf hieronder de vloeistoffen die je hebt gemeten en teken hoe ver de wijzer van je meter uitslaat.

Stap 2

Download het proefje op smartkidslab.nl

TIP: Meet ook hoe ZUUR de vloeistoffen zijn met rodekoolsap!

Kies vijf verschillende plekken in je buurt (binnen en buiten) waar je bekertjes water vandaan gaat halen. Denk aan kraanwater, slootwater, zeewater,
regenwater... gedemineraliseerd water, verschillende merken mineraalwater uit een flesje... Of ga flink sporten, zweet je kapot en neem een bad! Meet voor
en na de tijd hoeveel mineralen er in het badwater zitten. Teken hieronder de plekken waar je de hoeveelheid mineralen gaat meten (gebruik ook het Knipvel).

Maak de MINERALENMETER en test of ie goed werkt: Neem bijvoorbeeld een glas kraanwater en hou de draadjes van de meter er in. Doe een snufje keukenzout in het water en
kijk of de wijzer van je meter verder naar rechts uitslaat. MEER MINERALEN! Doe er nu steeds een beetje meer zout bij, je meter voelt het precies aan!

veel mineralen!

weinig mineralen
best wat mineralen

Stap 4

Stap 1

Vergelijk je meetresultaten met de MINERALEN vergelijk-o-meter.
Waar heb je de meeste mineralen gemeten en waar het minst? En waardoor
komt dat denk je?

Mijn onderzoeksconclusie:

Maak een foto van dit
werkblad en zet ‘m op
de grote datakaart op
smartkidslab.nl

Stap 5
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In water zitten vaak
MINERALEN: dit zijn stoffen
zoals calcium, magnesium,
natrium, carbonaten en sulfaten.
Bouwstoffen voor je lichaam.
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In zeewater zitten goed veel mineralen en
zouten. En dat proef je!
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als het ten groeien minder goed
water veel zouten bevat.
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Te veel verkeerde mineralen (zoals
nitraten door overbemesting) tasten de
biodiversiteit aan.
Heide en duinen hebben hier bijvoorbeeld
last van, dan groeit er ineens alleen nog
maar gras. Of stel je voor dat er in je
moestuin alleen nog maar wortels willen
groeien?! En in je achtertuin ook. En in het
park... en het bos. Overal wortels. SAAI!
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Gebruik deze tekeningen op het tekenvlak van je ‘proefjes doen’ werkblad om je onderzoek nog mooier te maken!

