
- Opdracht voor thuis -

Schudproef
 
Planten hebben goede grond nodig. Goede grond is heel belangrijk, want 
planten halen met hun wortels water, zuurstof en voedsel uit de grond. Zonder 
zuurstof, water en voedsel kunnen planten niet (goed) groeien en krijg je geen 
mooie bloemen en sappige groenten. 

Je kan zelf onderzoeken of de grond in jouw buurt goede grond is. Dan moet je 
eerst wat weten over grondsoorten. In Nederland komen drie grondsoorten het 
meeste voor: zand, klei en veen. Grond bestaat meestal uit verschillende grond-
soorten.

Locatie  
Buiten: je tuin, een bloempot met 
grond, een plek met planten in je 
buurt 

Nodig
• Schone, glazen pot (zonder 

etiket) met een metalen 
deksel

• Lepel
• Water

 

 

Zand
Zand bestaat uit kleine ronde korreltjes, piepkleine steentjes. 
Tussen deze korreltjes zit veel ruimte en dus lucht (zuurstof). 
Daardoor stroomt water en ook voedsel in zandgrond snel tussen 
de korreltjes door naar beneden. Zand is lichtbruin van kleur, zoals 
het zand op het strand.

Klei
Kleideeltjes zijn veel kleiner dan zandkorrels, wel vijftig keer 
kleiner. En kleideeltjes zijn niet rond van vorm, maar plat. Water 
en ook voedsel blijven hierdoor tussen de grijze kleideeltjes zitten.

Veen
In veengrond zitten allemaal restjes van planten. Veen ontstaat 
in moerassen waar dode planten in het water vallen en na heel 
veel jaren een dikke, bruine laag vormen. Het onderste deel wordt 
door het gewicht van de plantenresten extra in elkaar gedrukt. Zo 
ontstaat veen. 

 

In zand zit:
wel zuurstof geen water

geen voedsel

In klei zit:
wel water geen zuurstof
wel voedsel

In veen  zit:
wel voedsel geen zuurstof
wel water



Doen

1. Ga naar een plek waar je wat grond kunt verzamelen. Neem 

je pot en lepel mee.

2. Doe drie lepels grond in de pot.

3. Vul binnen de pot met water, tot net onder de rand.

4. Draai de deksel goed op de pot.

5. Schud de pot tot alles door elkaar zit.

6. Zet de pot neer en kijk wat er gebeurt. Als je de pot lang 

laat staan, kan je steeds beter zien wat er gebeurt.

7. Welke grondsoorten zitten in jouw grond?

8. Denk je dat jouw grond goede grond is? 

9. Wil je grond van een andere plek onderzoeken? Start dan 

weer bij stap 1. Zie je in de potjes hetzelfde gebeuren?  

Wat is anders?

antwoord:

In je pot ontstaan laagjes van verschillende grondsoorten. 
Zand is het zwaarst en zakt naar de bodem. Bovenop het zand 
kan je een laagje klei zien en daar weer bovenop een laagje 
veen met plantenrestjes


