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Biologie van de
aardappelplant
W817 (Wacht eens even)!
Schrap in volgende tekst de onjuiste schuin gedrukte woorden. Bij elk nummer hoort een beeldpuzzel. Los hem op om te weten welk woord op die
plaats hoort.

De aardappel behoort tot de familie van de 1.
naaktzadigen, nachtschadigen, napjesdragers net
zoals 2. 3. 4. de tomaat, de komkommer, de winterpeen, de aubergine, de knolselder, de schorseneer, de
courgette, de andijvie en de paprika.
Zijn 5. wonderbaarlijke, wereldschokkende, wetenschappelijke naam is ‘Solanum tuberosum’, wat
betekent dat het gaat om een plant met 6. uitlopers, knollen, scheuten (tuberosa) die houdt van de
7. zon, zomer, nacht (sol).
We eten niet 8. de wortel, de schil, het loof van de
aardappelplant want dat is 9. melig, giftig, prachtig,
maar de 6. In deze ondergrondse 10. versmallingen, verdikkingen, verbuigingen van de wortels slaat
de plant zijn reserves aan 11. meststoffen, voeding,
loof op.

Doelen
• op speelse wijze enkele eigenschappen van
de aardappel ontdekken en in correcte taal
weergeven;
• strategie om keuzes te maken, hanteren
en verwoorden (basiskennis, selecteren,
elimineren…);
• via kennis van natuurproducten van eigen
bodem, zorgzaam omgaan met plant en
dier in de natuur.

Elke knol heeft meerdere knopaanzetten, de 12.
ogen, oren, stippen waaruit zich in het volgende
jaar een nieuwe plant met knollen ontwikkelt. Pas
als dit plantje 13. gele, groene, slappe blaadjes krijgt
en 14. regen, warmte, zonlicht opvangt, voedt het
zich zelfstandig.
In de 15. lente, zomer, herfst staat het veld volop in
bloei. De kleur van de bloempjes varieert van 16.
17. wit, geel, oranje, rood, blauw, violet tot paars.
Drie weken voor het 18. bemesten, rooien, plukken
van de aardappelen wordt het loof doodgemaakt
om het 19. groeien, schimmelen, rotten van de knol
te stoppen. Onder de grond krijgt de knol een stevige 20. schil, kleur, structuur.

4

1

3
2
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Niet zomaar een aardappel
A Heel het jaar door kunnen we smullen van
verse aardappelen. De vroege rassen zijn
seizoensproducten en beschikbaar van begin
juni tot half augustus.
Vanaf dan worden in ons land de
bewaaraardappelen geoogst, die in
gecontroleerde opslagruimten bewaard en heel
de winter door verkocht worden, tot eind april.
Vooraleer dan de Belgische primeurs weer op
de markt komen worden nieuwe aardappelen
ingevoerd uit Israël, Cyprus…
jan.

feb.

maart

april

mei

Kleur de vakjes: indien beschikbaar:

juni

Doelen
• via wiskundige bewerkingen
eigenschappen van aardappelen
ontdekken;
• dezelfde kenmerken kunnen samenbrengen
bij de passende aardappelsoort;
• de oplossingswijzen van elke bewerking
in een leergesprek achteraf verwoorden,
vergelijken en evalueren op de efficiëntie.

juli

aug.

sept.

bewaaraardappelen
Belgische nieuwe aardappelen
ingevoerde primeurs

okt.

nov.

dec.

bruin
geel
oranje

B
primeur
0,32 : 0,1 =

valt bij het
koken uiteen
2,4 : 10 =

fijne structuur
3,2 : 0,2 =

meer zetmeel
0,16 x 1,5 =

kan de hele winter
bewaard worden
1,6 : 20 =

vastzittende schil
0,4 x 0,2 =

nog niet volledig
rijp bij oogst
20 x 0,16 =

nieuwe
0,8 x 4 =

kan maar enkele
dagen bewaard worden
128 : 40 =

bewaaraardappel
4 : 50 =

schil komt los
als je erover wrijft
0,5 x 6,4 =

consumptieaardappel
0,32 : 4 =

vorm blijft perfect
na het koken
40 x 0,4 =

iets langere
kooktijd
0,64 : 0,04 =

zinkt in zout water
12 x 0,02 =

drijft in zout
water
0,32 x 50 =

www.lessenpakket.be
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Niet zomaar een aardappel
Los de oefening in elke aardappel op (hoofdrekenen). Dezelfde uitkomst wijst op dezelfde
aardappelsoort.

www.lessenpakket.be

Schrijf in onderstaande zakken de andere namen
of kenmerken van die aardappelsoort.
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Belgische aardappelen!
De aardappelteelt is de enige belangrijke tak van
de akkerbouw die in Vlaanderen met 36 861 hectare een veel groter areaal (= oppervlakte) inneemt
dan in Wallonië (22 427 hectare).
Volgens het oogsttijdstip wordt de teelt ingedeeld
in vroege aardappelen (9 398 hectare) en in bewaaraardappelen (26 382 hectare) waaronder 18
439 hectare van de variëteit Bintje.
Er zijn ook 1 081 hectare plantaardappelen.
Meer dan de helft van het Vlaamse areaal, 19 292
hectare, wordt geteeld in West-Vlaanderen.
In Oost-Vlaanderen bereikt het areaal 8 892 hectare.
De nationale aardappeloogst bedraagt 2,91 miljoen ton, waarvan 1,56 miljoen ton geoogst wordt
in Vlaanderen.
Voor de opbrengst per hectare staat de aardappelteelt in Vlaanderen samen met Nederland internationaal aan de top.

Doelen
• cijfergegevens uit een tekst halen om
wiskundige probleemsituaties op te lossen;
• de relatie tussen numerieke gegevens,
uitdrukken in getallen, breuken of
procenten;
• wiskundige gegevens kunnen voorstellen in
een diagram.

Een kwart van de Vlaamse landbouwbedrijven
teelt aardappelen, namelijk 9 076 bedrijven.
837 van deze bedrijven hebben meer dan 10 ha
aardappelvelden. Zij leveren 41 % van de aardappeloogst.
4 008 andere bedrijven bewerken een aardappelareaal van minder dan 2 ha. Zij zorgen voor 8 %
van de Vlaamse aardappelen.

Los op aan de hand van bovenstaande gegevens.
1 Hoeveel hectare aardappelvelden in onze
streken?
Vlaamse areaal: ……………………ha.
Dit is zo groot als …………………voetbalvelden.
(Een voetbalveld is 100 m lang en 50 m breed.)
West-Vlaanderen: …………………ha.
Dit is minder/meer dan de helft/een vierde van het
Vlaamse areaal. Schrap wat niet past.
Oost-Vlaanderen: ……………… ha.
Dit is iets minder/meer dan de helft/een vierde van
het Vlaamse areaal. Schrap wat niet past.
de rest van Vlaanderen: ……………… ha
plantaardappelen: ……………… ha
vroege aardappelen: ……………… ha
bewaaraardappelen: ……………… ha

Waalse areaal: ……………… ha is veel kleiner/groter dan het Vlaamse areaal.
Was de aardappelprijs goed het voorbije seizoen,
dan gaan telers meer aardappelen planten. Was
de prijs laag dan beslissen ze een andere teelt te
zetten.
Daarom verschilt het Belgisch aardappelareaal van
jaar tot jaar. Het schommelt tussen 45.000 ha en
65.000 ha.
Het Belgisch areaal is dus bijna ………………ha
(optellen!)
(rond af naar het dichtst bijliggend tienduizendtal)

Bintjes: ……………… ha
Dit is ……… % van de bewaaraardappelen.
(bereken op 1 % nauwkeurig)
www.lessenpakket.be
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Belgische aardappelen!
2 De opbrengst van de aardappeloogst
nationaal: ……………… miljoen ton

in Vlaanderen: ……… miljoen ton

= ………………………… ton (nullen toevoegen!)

= …………………… ton

= ………………………… kg

……………………… ton per hectare (bereken)

= bijna ……………………miljard kg

Vlaanderen en Nederland staan ………………..…..
aan …………….!!!

3 Vlaamse aardappelbedrijven: dat zijn er 9076!
oppervlakte van bedrijven

aantal bedrijven
(bereken op 1 % nauwkeurig)

% van de Vlaamse knollen

meer dan ………… ha

………… = ……… % van 9076

……… %

minder dan ………… ha

………… = ……… % van 9076

……… %

Hoeveel landbouwbedrijven zijn er in Vlaanderen? ……………………….

4 België exporteert verse aardappelen
naar Nederland (52 %), Frankrijk (16 %), Spanje (10 %), Verenigd Koninkrijk (4 %),
andere Europese landen (6 %), Algerije (8 %), andere niet Europese landen (4 %).
We vatten samen en ronden af:
Nederland

andere Europese landen

niet Europese landen

de helft

één derde

één zesde

van de Belgische export.
Teken met je passer of geodriehoek
een cirkeldiagram van deze samenvatting.
Gebruik kleuren.

www.lessenpakket.be
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Van aardappelen
werk gemaakt !
In fabrieken worden veel aardappelen verwerkt tot
populaire aardappelbereidingen: chips, diepvriesfrieten, kroketten…
Ken je aardappelvlokken? Fijne schilfertjes gedroogde aardappel die je al roerend in een warm
mengsel van water en melk strooit om snel smakelijke puree te bereiden!
Vul in: ogen,
zetmeel,
lange ovale knollen,
ronde knollen,
bruin,
miniem,
ongeschikt,
regelmatig,
50 mm,
100 kg,
50 kg,
20 kg.

Doelen
• elementair taaljargon i.v.m. de aardappel
actief beheersen;
• bewust worden van wat men inneemt bij
(afgeleide) producten van aardappelen;
• het productieproces van
aardappelbereidingen chronologisch
weergeven.

De frietindustrie geeft de voorkeur aan …………………………… met een diameter van minstens
…………………………….
De chipsindustrie wenst ………………………. die …………………………… gevormd zijn en geen
diepe …………………… hebben. Dan blijven verliezen bij het schillen …………………….
Sommige aardappelen bevatten te veel suiker (omgezet ……………………), bij frituren kleuren ze
………….….. en zijn dus ……………………….
Aardappelen bestaan voor bijna 80 % uit water. Als je 100 kg aardappelen droogt, blijft er maar
…………… over. In de fabriek heeft men 100 kg aardappelen nodig voor ………… frieten en
……………. aardappelen voor slechts 25 kg chips.

www.lessenpakket.be
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Van aardappelen
werk gemaakt !
Zo gaat het in de fabriek!

vlokkenlijn

friet-/chipslijn

Knip deze kaartjes uit en leg ze op de juiste plaats.
In grote containers komen de verse aardappelen in de fabriek aan.

De gave, geschikte
aardappelen worden
gewassen en geschild
met stoom.

Van beschadigde of
kleine knollen behoudt
men de goede delen

Door koken en drogen
haalt men het water
eruit (6 à 7 kg voor 1 kg
vlokken).

De aardappelen gaan
door het frietof chipsmes.

Vlokkenverwerking:
puree, kroketten…;
er gaan vlokken naar de
soepindustrie

Staafjes en schijfjes
drogen, blancheren,
frituren en invriezen.

Verpakken.

www.lessenpakket.be
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Om te bewaren !
• De vitaminen in aardappelen zijn gevoelig
voor warmte, lucht, licht en water. Bewaar
aardappelen daarom op een koele, donkere,
droge en luchtige plaats.
• Bewaar aardappelen nooit in de koelkast. In een
vochtige omgeving gaan de knollen schimmelen
en rotten.
• Verkies als verpakking een netzakje, een
papieren of plastieken zak met gaatjes.
• Een rotte aardappel kan de rest aantasten;
verwijderen dus!
• Knollen te warm of te lang bewaard, krijgen
uitlopers. Deze kiemen (spruiten) maken een
aardappel taai en verlagen zijn vitaminegehalte.
• Onder invloed van licht kleuren knollen groen.
Deze groene plekken bevatten solanine: een
natuurlijke gifstof met bittere smaak. Wie grote
hoeveelheden van deze stof opneemt, kan
hevige buikkrampen krijgen.
• Ruw behandelde aardappelen krijgen
gemakkelijk blauwe plekken. Deze stootplekken
zijn niet schadelijk en hebben geen invloed op
de smaak. Ze worden bij het koken wel bruinzwart en dat is niet aantrekkelijk.
• Als aardappelen te koud bewaard worden, zet
het zetmeel zich om in suikers. Zo krijgen ze een
onaangename zoete smaak en kleuren bruin bij
bakken of frituren.
• Nieuwe aardappelen kunnen hooguit een week
bewaard worden.

1
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2
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Doelen
• bij gegeven woorden of uitdrukkingen,
over synoniemen paraat beschikken of deze
kunnen opzoeken;
• actieve woordenschat uitbreiden i.v.m.
voedingsproducten van eigen bodem;
• inzichten en praktische vaardigheden
verwerven bij het gebruik en het bewaren
van aardappelen.

Vul de woordslang in met woorden uit de tekst
1.
2.
3.

‘spruiten’ van een aardappel
blauwe plek
niet warm maar ook niet te koud (zo moet de
bewaarplaats zijn)
4. niet afgesloten van de lucht (zo moet ook de
bewaarplaats zijn)
5. moet de verpakking zeker hebben
6. daarin wordt zetmeel omgezet bij te koude
bewaring
7. zo wordt een knol in een vochtige omgeving
8. schadelijke omgeving voor aardappelknollen
in de koelkast
9. aardappelkleur onder invloed van het licht
10. aardappelknollen die maar enkele dagen
lekker blijven

E
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Koken met aardappelen
Waar of niet waar?
Doelen
Kleur telkens het goede antwoordnummer en ook
de tekening met hetzelfde nummer. Elke tekening
komt éénmaal als antwoord voor.

• uitspraken i.v.m. de aardappelverzorging en
-bereiding op hun juistheid beoordelen;
• tijdens een leergesprek de eigen visie willen
toetsen aan deze van anderen;
• inzichten in aspecten van gezonde
aardappelbereidingen verwoorden.
JA

Groene knolplekken moet je wegsnijden want ze bevatten een stof die schadelijk is voor
de spijsvertering.
Blauwe knolplekken moet je wegsnijden want ze smaken bitter.
Aardappelen in de schil gekookt, moet je niet wassen.
Aardappelen in de schil gekookt, verliezen minder vitaminen, mineralen en smaak
De schil van aardappelen is eetbaar op voorwaarde dat ze grondig gewassen is.
Schil aardappelen vlak voor het koken omdat geschilde en gesneden aardappelen snel
hun vitamine C verliezen.
Bewaar geschilde aardappelen in water, dan neemt het vitamine C-gehalte niet af.
Glazige aardappelen, dit wil zeggen doorschijnend en niet bloemig, hebben een gebrek
aan zetmeel en blijven hard na het koken.
Aardappelen klein of groot worden tegelijk gaar bij het koken.
Om te vermijden dat ongeschilde aardappelen in de microgolfoven ploffen, moet je de
schil vooraf doorprikken.
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Voedingswaarde van een
portie gekookte aardappelen (200 g)
Doelen
• inzien dat aardappelen onmisbaar zijn voor
een gevarieerde en gezonde voeding;
• bereid zijn goede eetgewoonten op te
volgen en te integreren;
• via een cijferspel basiskennis i.v.m. gezonde
voeding verwerven en/of vastzetten.

Percentage van onze dagelijkse behoefte
1. water

2. vetten

3. koolhydraten

4. eiwitten

5. vezels

6,2 %

0%

10,4 %

11,2 %

31,0 %

6. kalium

7. fosfor

8. calcium

9. magnesium

10. ijzer

43,4 %

12,7 %

1,8 %

15,2 %

12,0 %

11. zink

12. vitamine B1

13. vitamine B2

14. vitamine B6*

15. vitamine C

8,9 %

18,0 %

7 ,1 %

29,1 %

43,1 %

*enkel voor aardappelen gekookt in de schil!

Welke voedingsstof heeft een plaatsje in de tabel
gekregen maar komt niet in gekookte aardappelen
voor? Leg uit waarom dat percentage belangrijk is.

Van welke vier mineralen is er nog meer (of niet
veel minder) dan 10% aanwezig?

Welk mineraal en welke vitamine in de tabel vallen op door hun zeer hoog percentage van onze
dagelijkse behoefte?

We moeten dagelijks 1,5 l water drinken, daarvan
is 6,2 % : … cl. Om een idee te geven: een koffiekopje heeft een inhoud van 12,5 cl.

www.lessenpakket.be
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Voedingswaarde van een
portie gekookte aardappelen (200 g)
Vul voedingsstoffen uit de tabel in. Om je daarbij
te helpen werden wiskundeoefeningetjes toegevoegd. Los op en vind de uitkomst als het nummer van die voedingsstof in de tabel.

…………………… bevorderen de darmgezondheid en verminderen mogelijk het risico op sommige kankers evenals hart- en vaatziekten.
14/3 + 2/6 = ……

……………………is nodig voor stevige cellen,
zorgt voor een goede wondgenezing en weerstand
tegen ziekte, bevordert de opname van ijzer uit de
voeding.
0,15 = …… %

…………………… is levensnoodzakelijk voor het
hartritme, vermindert het risico op hoge bloeddruk
en beroerte. 7,24 – 0,48 – 0,76 = ……

…………………… is onmisbaar voor de aanmaak
van rode bloedlichaampjes.
5 : ½ = ……………
…………………… zijn brandstoffen die energie
leveren; in aardappelen is dit vooral zetmeel dat
langzaam door het lichaam wordt opgenomen
zodat we dagelijkse inspanningen lang kunnen
volhouden.
0,13 + 0,21 + 0,36 + 0,79 + 0,87 + 0,64 = ……

www.lessenpakket.be

…………………… versnelt het herstel van
verkoudheden, verbetert de werking van het immuunsysteem.
33 x 72 x 42 x 22
= …………
8 x 36 x 11 x 63

…………………… wordt het antistress mineraal
genoemd.
½ = …/18

…………………… zijn bouwstenen nodig voor de
opbouw van de cellen, de spieren en organen, het
zenuwstelsel, de botten en het bloed.
75 % = 3/…

…………………… m.a.w.‘kalk’, is nodig voor de
opbouw van een stevig skelet en een sterk gebit,
voor de bloedstolling en voor het samentrekken
van spieren en zenuwen. 0,125 = 1/…

………………………………………………………
……………… hebben alle drie een eigen taak bij
de stofwisseling: wat we eten wordt bruikbaar gemaakt voor ons lichaam. De drie opeenvolgende
natuurlijke getallen waarvan de som 39 is, zijn
……, ……, en ……
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Aardappelen
zijn geen dikmakers !
Zeker niet! De knol bevat 80 % water, 0 % vetten en…
weinig calorieën.

Doelen
• inzien dat het eten van
aardappelen geen overdreven
calorie-inname hoeft te zijn;
• wiskundige gegevens kunnen
voorstellen in een diagram met
schaalberekening;
• beseffen dat een mens dagelijks
energie nodig heeft om te
functioneren.

Teken het volledige staafdiagram. De caloriewaarden uit
de tabel zijn afgerond naar een veelvoud van 5 kcal.
Schaal: 50 kcal 1 cm (5 kcal 1 mm)

850
800
750
700

Bereken eerst de hoogte van elke
staaf in cm (delen door 50!).
Vul in.

650
600

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10

TABEL: CALORIEWAARDEN
200 g gekookte aardappelen
150 kcal
…… cm
35 g volkorenbrood, 20 g kaas
160 kcal
3,2 cm
200 g puree
180 kcal
…… cm
40 g muesli,150 ml halfvolle
melk
215 kcal
…… cm
200 g gekookte rijst
260 kcal
…… cm
200 g gebakken aardappelen
275 kcal
…… cm
200 g gekookte deegwaren
275 kcal
…… cm
200 g kroketten
430 kcal
…… cm
90 g chips
505 kcal
…… cm
200 g friet, 20 g mayonaise
835 kcal
…… cm

550
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
1
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Leuke ideetjes als afsluiter
• Er zijn nog meer toffe aardappelwerkblaadjes te
vinden op www.grasspriet.be.
• Spel 1: Iedereen trekt de naam van een
klasgenoot en ook een kaartje met daarop een
woord dat te maken heeft met aardappelen.
Je klasgenoot kun je uitschakelen door ervoor
te zorgen dat hij het woord uitspreekt dat op
jouw kaartje staat. Je moet hem dus proberen
te verleiden tot een gesprek waarin het bewuste
woord kan vallen. Is het gelukt dan krijg jij
zijn kaartjes en kun jij verder met een nieuw
slachtoffer. Op het einde blijft enkel de winnaar
over.
• Spel 2: Iemand begint luidop te tellen van 1
tot en met… Een aantal getallen mag je niet
zeggen: getallen waarin een 7 voorkomt: 7, 17,
27…, veelvouden van 7: 14, 21, 28…, getallen
waarvan de som van de cijfers 7 is: 16, 25, 34…
In de plaats daarvan zeg je ‘patat’. Wanneer jij
je vergist, is het aan de volgende om verder te
gaan.
• Woordspel: een lang woord herbergt een
schat van kleinere woorden. Bijvoorbeeld:
uit ‘aardappelknol’ haal je: koe, nok, parade,
lokaal… Bedenk ook andere startwoorden:
lange woorden die passen in het thema!

www.lessenpakket.be

• De leerlingen stellen zelf een quiz of test
op om de aardappelkennis te toetsen van
medeleerlingen, van hun ouders…
Bv.: Schrap wat niet juist is: Bintje is een primeur,
een vastkoker, een bewaaraardappel.
• Bedenk andere stroofjes van het ‘twee-berenlied’:
Bv.: ‘k zag twee vlooien aardappelen rooien, o
dat was een wonder…
‘k zag twee mollen kroketjes rollen...
‘k zag twee slakken frietjes bakken…
• Je bent marktkramer en verkoopt vele soorten
aardappelen. Prijs je waren aan! Vertel hoe
voedzaam aardappelen zijn en toch goedkoop
en gemakkelijk te bereiden op allerlei manieren.
Geef informatie over de verschillende soorten.
• Bedenk en teken beeldpuzzels van bv. uitloper,
scheut, wortel, bloemig, glazig, schimmel,
vitamine, mineraal, zetmeel, vezels…
Raadpleeg www.aardappel.be om een verrassend
aardappelgerecht te vinden uit het rijke aanbod.
Overtuig jezelf dat er wereldwijd aardappelen
worden gegeten en bestudeer, misschien samen
met je mama of papa keukenpiet, de talloze manieren om dat basisvoedsel smaakvol en waardevol te
bereiden. Krijg je zin om zelf aan de slag te gaan?
Om te smullen?!
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