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 In het zweet uws aanschijns zult gij brood 

 eten, totdat gij tot de aardbodem wederkeert, 

 omdat gij daaruit genomen zijt; want stof zijt 
 gij en tot stof zult gij wederkeren. 

 De Bijbel, Genesis 3,19  

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

http://www.natuurkunde/
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5d/Anatomie_Nicolaes_Tulp.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/12/Forbidden_fruit.jpg
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2.1 Stoffen                                                                                                 www.natuurkundecompact.nl 
 

De Bijbel zegt dat wij stof zijn en tot stof zullen wederkeren. Een van de grootste wetenschappelijke 

ondernemingen van de mens is zijn poging het verschijnsel stof of materie te ontraadselen. Twee 
hoofdstukken lang zoeken en denken we mee. Dit hoofdstuk richten we ons op de verschillen tussen stoffen 

en hoe we die kunnen benutten. Het volgende hoofdstuk kijken we naar de overeenkomsten om tot een 

algemene stoftheorie te komen. We hanteren hierbij de wetenschappelijke methode en leren al doende 

waarnemen, meten, rekenen en grafieken tekenen (WW1).  
 

Waarnemen 

Waarnemen doe je met je zintuigen en je hersenen, maar wat neem je eigenlijk waar? 
- Je zintuigen zijn antennes die signalen oppikken en als elektrische trillingen naar je hersenen sturen.   

- Je hersenen werken als een computer die daar ‘voorstellingen’ van maakt. Als baby leer je aan die 

voorstellingen betekenis toe te kennen.  
Je neemt dus niet de werkelijkheid waar, maar een voorstelling die je hersenen van de werkelijkheid maken. 

 
Bron 
Signaalbron 

 
Signaal 

Zintuig  
Signaalomzetter 

 
Signaal 

Hersenen  
Signaalverwerker  

̶ Licht Oog Elektrische trillingen Kleuren 

̶ Geluid Oor Elektrische trillingen Tonen 

̶ Geurstoffen Neus Elektrische trillingen Geuren 

̶ Smaakstoffen Mond Elektrische trillingen Smaken 

̶ 
̶ 

Opwarming / afkoeling van de huid 
Vervorming van de huid 

Huid Elektrische trillingen Warmte- / koudegevoel 
Druk- / pijngevoel 

wikipedia/william and mary/roald dahl/short story                youtube/william and mary/roald dahl/play BBC 

Ons waarnemingsvermogen is beperkt:  

- Onze zintuigen pikken niet alle signalen op. Het röntgen- 

apparaat, de infraroodkijker, enz. bieden hier hulp.  
- Onze hersenen verwerken binnenkomende signalen niet altijd 

tot eenduidige voorstellingen. Er ontstaat verwarring of 
gezichtsbedrog. Bij twijfel gaan we niet af op een enkel zintuig 

maar doen we aan double-checking, zoals ooit de ongelovige 
Thomas (Nieuwe Testament, Johannes 20, 24-29). 

 

Eigenschappen 

Een mens kun je heel goed beschrijven met behulp van eigenschappen. Daarbij kijk je naar het uiterlijk en 

het gedrag. De natuur beschrijven we op dezelfde manier. We beginnen hier een aantal stoffen.   

- In paragraaf 2.1 doen we waarnemingen aan het uiterlijk. We noteren stofeigenschappen als kleur, geur, 
smaak en toestand (vast, vloeibaar of gasvormig).   

- In paragraaf 2.2 doen we waarnemingen aan het gedrag. We doen experimenten (testen is pesten) en 

  noteren stofeigenschappen als brandbaarheid, breekbaarheid en agressiviteit. 
- In paragraaf 2.3 spreken we af wat we onder meten verstaan.  
 - In paragraaf 2.4 doen we metingen en berekeningen aan stoffen. We bepalen massa’s en volumes. 

- In paragraaf 2.5 berekenen we uit die massa’s en volumes de stofeigenschap dichtheid. 
 

 

 

Practicum 2.1 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Waarnemen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zintuig%20hersenen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Menselijke_hersenen
http://en.wikipedia.org/wiki/William_and_Mary_(short_story)
http://www.youtube.com/watch?v=7EU9xWdBewQ
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gezichtsbedrog
http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Joh+20%2C24-29&id35=1&l=nl&set=10
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_materiaaleigenschappen
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/Youngoldwoman.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/X-ray#/media/File:X-ray_by_Wilhelm_R%C3%B6ntgen_of_Albert_von_K%C3%B6lliker%27s_hand_-_18960123-02.jpg
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Opgaven                                                                                                          www.natuurkundecompact.nl 

 

1. Noem onze vijf zintuigen en geef van elk zintuig aan op welke signalen het reageert. 

 
2. Heb je wel eens gehoord van een zesde zintuig? Op wat voor signalen zou dat reageren? 

 

3. a. Op welke twee zintuigen vertrouwen we vooral bij het observeren van onze omgeving? 

b. Geef een situatie waarbij je vooral vertrouwt op het ene zintuig. 
c. Geef een situatie waarbij je vooral vertrouwt op het andere zintuig. 

d. Geef een situatie waarbij je beide zintuigen nodig hebt. 

 
4. Hiernaast zie je een afbeelding van een schilderij van de Belgische 

kunstschilder René Magritte. 

a. Vertaal de tekst op het schilderij. 
 Kunstschilders beoefenen het waarnemen en weergeven van de 

werkelijkheid (de wereld om ons heen). 

b. Wat zegt Magritte met dit schilderij hierover? 

 

5. a. Op welke twee manieren kan een zintuig verwarring zaaien? 

b. Wat doe je als je twijfelt aan de informatie die je van een zintuig krijgt?  

 
6. a.  Noem drie eigenschappen van stoffen die je gebruikt om ze van elkaar te onderscheiden. 

b.  Noem ook de zintuigen die je bij het vaststellen van die drie eigenschappen gebruikt. 

 
7. Noem drie eigenschappen waarin spiritus en van water van elkaar verschillen. 

 

8. a.  Noem vier eigenschappen (behalve geur, kleur en smaak) waarop je stoffen kunt onderzoeken. 

b.  Noem vier testjes waarmee je die eigenschappen kunt vaststellen. 
 

9. Noem drie eigenschappen waarin hout en metaal van elkaar verschillen. 

 

10. Geef in de tabel hieronder met een + of    ̶ aan of de stof er wel of niet bij hoort. 

 
stof voedingsstof schoonmaakmiddel bouwmateriaal 

hout    

soda    

meel    

azijn    

ijzer    

zout    

terpentine    
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wikipedia/hoogste gebouwen ter wereld 

2.2 Materialen                                                                                                   www.natuurkundecompact.nl 

 

Het stenen, bronzen en ijzeren tijdperk laten zien dat  

stoffen onze geschiedenis sterk beïnvloed hebben. 
Toen de conquistador Cortes het Aztekenrijk van Moctezuma 

onderwierp was dat een dramatische overwinning van het  

ijzeren op het stenen tijdperk. 

Stoffen die we gebruiken om hun bijzondere eigenschappen  
noemen we materialen.  

 

In de bouw 

Als een architect een gebouw ontwerpt, zal hij 

eerst naar de functie en de kosten kijken en dan de 

meest geschikte materialen kiezen.  
Die materialen worden voortdurend getest en 

verbeterd.  

Op een bouwplaats vind je materialen als 

baksteen, beton, hout, kunststof , staal en glas. 

Met stofeigenschappen als: 

 - sterk 

 - licht 

 - goed te bewerken (zagen, spijkeren, lassen) 
 - duurzaam (weersbestendig) 

 - doorzichtig  

 - voordelig                                                                                

           

In het laboratorium 

Stofonderzoek speelt zich voor een groot deel af op het terrein van de 

scheikunde.  

In een scheikundelaboratorium kom je voorwerpen tegen van 

glas, kunststof 1, metaal 2 en porselein 3.  

Met stofeigenschappen als: 

 -  bestand tegen bijtende stoffen 
 -  bestand tegen hoge temperaturen 

 -  goed schoon te maken 

 -  doorzichtig 
 - sterk 

 -  voordelig 

1 Kunststof of plastic (Polyetheen PE) 

 Wordt in de petrochemische industrie gemaakt uit aardolie.  

2 Metaal (‘metaalglans’) 

 Wordt in hoogovens uit erts gesmolten. Denk aan ijzer. 
Bij een legering worden twee of meer metalen gemengd om hun eigenschappen te verbeteren. Zo is brons 

harder dan koper en tin en heeft soldeertin een lager smeltpunt dan lood en tin. 
Bijna alle metalen corroderen door de inwerking van water en lucht. Om ze hiertegen te beschermen 

worden ze geverfd, verzinkt, verchroomd en geëmailleerd. 

3 Porselein (aardewerk of keramiek) 

Wordt in twee fasen uit een witte kleisoort gebakken. Daarbij ontstaat een keiharde glazuurlaag (glaslaag). 

In porselein kun je stoffen bewaren, verhitten en vermalen (vijzel). 
 

 

 

 

 

Practicum 2.2 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_hoogste_gebouwen_ter_wereld
https://nl.wikipedia.org/wiki/Steentijd
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bronstijd
https://nl.wikipedia.org/wiki/IJzertijd
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hern%C3%A1n_Cort%C3%A9s
https://nl.wikipedia.org/wiki/Motecuhzoma_II
http://nl.wikipedia.org/wiki/Materiaal
http://nl.wikipedia.org/wiki/Baksteen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Beton
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hout
http://nl.wikipedia.org/wiki/Polyetheen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Staal_(legering)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Glas
http://nl.wikipedia.org/wiki/Glas
http://nl.wikipedia.org/wiki/Polyetheen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Metaal
http://nl.wikipedia.org/wiki/Porselein
http://nl.wikipedia.org/wiki/IJzer_(element)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Legering
http://nl.wikipedia.org/wiki/Corrosie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Email_(glazuur)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Porselein
http://nl.wikipedia.org/wiki/Aardewerk
http://nl.wikipedia.org/wiki/Glazuur_(aardewerk)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vijzel_(vermaler)
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/88/BurjDubaiHeight.svg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f4/Cogotas-II_(empu%C3%B1adura_de_espada)-Segunda_Edad_del_Hierro.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e9/SMWM_-_Bronzezeit_Schwert_1.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0f/Obsidian_leaf-shaped_and_tanged_point_MET_DP322102.jpg
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Opgaven                                                                                                            www.natuurkundecompact.nl 

 

1. Noem vier materialen die men in de bouw gebruikt en noem bij elk materiaal twee eigenschappen die het 

zo geschikt maken. 
 

2. Probeer steeds twee materiaaleigenschappen te noemen: 

a. Waarom zijn kookpannen van metaal? 

b. Waarom zijn hun handgrepen vaak van kunststof? 
c. Waarom is een scheepsbel van messing? 

d. Waarom zijn sierraden van goud? 

 

3. Vul het volgende schema in. 

Voorwerp Functie Materiaal Eigenschappen 

Vork    

Bord    

Trui    

Schoen    

Fiets    

Tent    

Tafel    

Bed    

 
4. Noem vier materialen die veel worden gebruikt bij de vervaardiging van laboratoriumvoorwerpen. 

 

5. Teken de doorsnede van: 
a. Een reageerbuis 

b. Een maatcilinder 

c. Een erlenmeyer 
 

6. a. Noem twee voordelen van een plastic maatcilinder in vergelijking met een glazen maatcilinder. 

b. Noem twee nadelen van een ijzeren stoel in vergelijking met een houten stoel (niet de kostprijs). 

 
7. a.  Wat is het nadeel van poreus aardewerk? 

b.  Hoe kun je dit nadeel voorkomen? 

 
8. a.  Wat is een legering? 

b.  Noem een bekende legering. 

 
9. a.  Wat is corrosie? 

b.  Hoe ontstaat het? 

c.  Noem twee metalen die er geen last van hebben. 
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2.3 Grootheden en eenheden                                                                          www.natuurkundecompact.nl                                                                                              
 

Van kwalitatief naar kwantitatief 

Natuurkunde is een exacte (precieze) wetenschap.  

Daarom gaan natuurkundigen zo snel mogelijk over van waarnemen op meten.   

Als je waarneemt ben je kwalitatief bezig en gebruik je woorden. 

Bijvoorbeeld: ‘Het is mooi weer.’ 

Als je meet ben je kwantitatief bezig en gebruik je getallen. 
Bijvoorbeeld: ‘De temperatuur is 24 °C.’        

 

Meten is weten 

Grootheid Een grootheid heeft een grootte en kun je dus meten.  

 Bijvoorbeeld lengte, tijd en massa. 

Meten Meten is vergelijken met een afgesproken maat.  

 Bijvoorbeeld een lengtemeting met een meetlat of ‘meter’. 

Eenheid Een eenheid is een afgesproken maat.  

 Bijvoorbeeld de meter, de seconde en de kilogram. 

 

Basiseenheid meter m 

 

Een alfabet voor natuurkundigen 

Kwalitatief  (taalkundig) kunnen we de wereld beschrijven met 26 letters (alfabet). 

Kwantitatief  (wiskundig) kunnen we dit met 7 basisgrootheden en 7 basiseenheden (SI-stelsel). 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Door er het juiste voorvoegsel voor te zetten kunnen we van elke basiseenheid een bruikbare eenheid maken. 

 

 

   

 

Voet in 15e of 16e eeuw 

De voet stellen we gelijk aan 
de gemiddelde lengte van 

een menselijke voet. 

Hierboven zie je hoe men dit 

gemiddelde bepaalde. 

Lichaamsmaat 

- Lokaal afgesproken 
- Altijd bij de hand 

 

Meter in 1889 (SI) 

De meter m stellen we gelijk aan  
de lengte van een platina staaf die 

in Parijs bewaard wordt bij 0°C. 

 

 

Mondiale maat 

- Internationaal  afgesproken  
- Gemakkelijk reproduceerbaar 

 

Meter in 1960 (SI) 

De meter m stellen we gelijk aan  
de afstand die het licht aflegt in  

1 / 299 792 458 seconde.  

Komt overeen met de lengte van de 

platina staaf van 1889. 

Universele maat 

- Op atoom en licht gebaseerd 
- Lastig reproduceerbaar 

SI-basisgrootheden en eenheden 

basisgrootheid basiseenheid 

lengte meter m 

massa kilogram kg 

tijd seconde s 

elektrische stroom ampère A 

absolute temperatuur 
lichtsterkte 

kelvin 
candela 

K 
cd 

SI-voorvoegsels 

kilo k 1000 
hecto h    100 

deca da      10 

         1 

deci d        0,1 

centi c        0,01 

milli m        0,001 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Letter
http://www.bipm.org/en/measurement-units/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Voet_(lengtemaat)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bureau_international_des_poids_et_mesures
http://www.bipm.org/en/si/si_brochure/chapter2/2-1/metre.html
http://nl.wikipedia.org/wiki/SI-basiseenheid
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lengte_(meetkunde)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Meter
http://nl.wikipedia.org/wiki/Massa_(natuurkunde)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kilogram
http://nl.wikipedia.org/wiki/Tijd
http://nl.wikipedia.org/wiki/Seconde
http://nl.wikipedia.org/wiki/Elektrische_stroom
http://nl.wikipedia.org/wiki/Amp%C3%A8re_(eenheid)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Absolute_temperatuur
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kelvin_(eenheid)
http://nl.wikipedia.org/wiki/SI-prefix
http://www.bipm.org/en/publications/si-brochure/download.html
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/69/CD008-Longueur_moyenne_du_pied.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:FOCS-1.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9a/NIST-Library-US-Prototype-meter-bar-color_HR_1.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/94/Messschieber.jpg
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Opgaven                                                                                                             www.natuurkundecompact.nl 
 

1. Wat is het verschil tussen kwalitatief en kwantitatief? 

 

2. Geef de definitie van: 

a. een grootheid 

b. een eenheid 

c. meten 
 

3. Noem drie grootheden met de bijbehorende eenheden. 

 
4. a. Geef de definitie van de meter. 

b. Waarom wordt de meter bewaard bij een constante temperatuur van 0 0C? 

 
5. Wat is het voordeel van: 

a. lichaamsmaten? 

b. mondiale maten? 
c. universele maten? 

 

6. Noem drie verschillende lichaamsmaten. 
 

7. Wat is het: een grootheid, een eenheid of geen van beide? 

a. de wind 

b. de paardenkracht 
c. de euro 

d. de pomp 

e. de snelheid 
f. de smaak 

g. de tijd 

 
8. Wie hoort er niet in het rijtje thuis en waarom niet: 

snelheid - massa - liter - temperatuur? 

 

9. Eenheden omrekenen: 

 

 

 

 

 
 
10. Reken uit: 

a. 136 mg + 0,4 kg + 3,21 g =  ...  g 

b. 0,00875 km + 28,65 dm + 3 mm =  ...  cm 

 
11. Een pijnstiller bevat 200 mg werkzame stof per tablet. Op de bijsluiter staat dat je per dag 1,2 g 

werkzame stof mag innemen. 
Bereken hoeveel tabletten je per dag mag innemen. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

0,035 km     =                          m  

45 m  =   mm 

700 cm   = dm 

250 mm  = km 

 

20 mg     =                             g  

7,8 kg   = g 

0,4 dg  =   kg 

0,001 kg  = mg 
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2.4 Massa en volume                                                                                         www.natuurkundecompact.nl 

 

Massa en volume zijn twee grootheden die we nodig hebben om in de volgende 

paragraaf de grootheid dichtheid te kunnen definiëren.  

Basisgrootheid massa m 

De massa m van een voorwerp stellen we gelijk aan de hoeveelheid stof waaruit 

het bestaat.  

Basiseenheid kilogram kg 

De kilogram kg stellen we gelijk aan de massa van een platinacilinder (met een 

hoogte en diameter van 3,9 cm) die in Parijs bewaard wordt.                                                                                                                                                                                                                               

 Balans: 

 Meetinstrument waarmee  je een onbekende massa systematisch vergelijkt met  

 een aantal slim gekozen bekende massa’s.  

 Massadoos:  

 Doos met een aantal slim gekozen bekende massa’s. 

Grootheid volume V 

Het volume V van een voorwerp stellen we gelijk aan de ruimte die het inneemt. 

Eenheid kubieke meter m3 

De kubieke meter m3 stellen we gelijk aan het volume van een kubus van 1 meter 
lang, 1 meter breed en 1 meter hoog. 

  

Volume regelmatig voorwerp berekenen 

 

Blok  
                                                                 

Cilinder (vwo)  

 
 

Volume onregelmatig voorwerp bepalen 

 
 

Onderdompelmethode 

van  Archimedes        
 

 

 

 

 

 
 

Volume-eenheden omrekenen 

Kubieken                         

 
 

 

 
Kubieken en liters                                   

 

 

 

 

 

hrV = 2  

hblV =  

geld:      1 ton  =  € 100 000  
massa:   1 ton  =    1 000 kg    )(11

)(11

3

3

ntjedobbelsteecmmL

melkpakdmL

=

=
 

33

33

10001010101111

10001010101111

cmcmcmcmdmdmdmdm

dmdmdmdmmmmm

===

===
 

Practicum 2.4 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Kilogram
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b5/CGKilogram.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fb/Balans.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6b/Gewichtendoos_A.jpg
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Opgaven                                                                                                             www.natuurkundecompact.nl 
 

1. Eenheden omrekenen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
2. Bereken: 

a.  het volume van een pakje boter van 12,5 cm lang, 7,5 cm breed en 5,0 cm hoog. 

b.  de inhoud van een nachtkastje van 0,80 m hoog, 4,8 dm breed en 30 cm lang.  
c.  de inhoud van een beschuitbus met een diameter van 11 cm en een hoogte van 22 cm. 

 

3. Op een plat dak van 8 m lang en 4 m breed valt tijdens een regenbui 5 mm regen. 

Hoeveel liter water moet door de regenpijp afgevoerd worden? 
 

4. Hiernaast zie je drie voorwerpen waar een vloeistof in kan. 

a. Hoe heten deze voorwerpen? 
b. Op welk van de drie is de schaalverdeling juist aangebracht? 

 

5. De onderdompelmethode. 
a. In welke gevallen gebruik je de onderdompelmethode? 

b. Welke materialen heb je er voor nodig? 

c. Hoe ga je te werk? 

 
 

6. Regenmeter. 

Hiernaast zie je de regenmeter  die Donna met een trechter en een 
maatcilinder heeft gemaakt. De schaalverdeling is in cm3.  

Ze zet hem buiten en een dag later staat het water zo hoog als in de figuur 

hiernaast is aangegeven. 

a. Hoeveel water zit er in de maatcilinder? 
Donna giet de cilinder leeg. 

Op een andere dag is er 40 cm3 in haar regenmeter terecht gekomen. Mede 

doordat het oppervlak van de bovenkant van de trechter 100 cm2 is. 
Met 1 mm neerslag bedoelt men, dat er een laagje water van 1 mm hoog op 

de aarde terecht is gekomen. 

b.  Bereken hoeveel mm neerslag er die dag is gevallen. 
 

 

7. Lincy wil het volume van een soepbord bepalen. 

Eerst vult ze een afwasteiltje van 4 dm lang, 4 dm breed en 2,5 dm hoog voor 4/5 deel met water. 
a. Hoeveel liter water heeft ze in het teiltje gedaan? 

Dan dompelt ze 6 soepborden onder in het water. Het water stijgt daardoor met 2 cm. 

b. Bereken nu het volume van 1 soepbord. 
 

8. Een plastic bak van 35 cm lang, 20 cm breed en 40 cm hoog is voor 3/4 deel gevuld met water. Een 

cilindervormige emmer met een straal van 14 cm en een hoogte van 30 cm is helemaal gevuld met water.  
Waarin zit het meeste water, in de bak of in de emmer?  

 

 

800 m     =                             km  

0,25 dm  =   mm 

7,8 cm   = dm 

0,06 mm  = m 

 
50 mL    = cm3 = L 

3,25 m3     = dm3 = L 

250 cm3    = mL = L 

8,7 mm3   = cm3 = mL 

 

1250 mm3   =                         cm3 

98 dm3    = m3 

0,003 dm3 = mm3 

4,5 m3   = dm3 

 

20 m2          =                        cm2 

5000 cm2    = dm2 

0,001 mm2  = cm2 

0,028 km2   = m2 
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𝑒𝑒𝑛ℎ𝑒𝑖𝑑 𝑣𝑎𝑛 𝜌 =  𝑒𝑒𝑛ℎ𝑒𝑖𝑑 𝑣𝑎𝑛 
𝑚

𝑉
=

𝑔

𝑐𝑚3
 

𝑚(𝑔) 

𝑉(𝑐𝑚3) 

𝜌(𝑔/𝑐𝑚3) 

𝜌 =
𝑚

𝑉
 

𝑚 = 𝜌 ⋅ 𝑉 

𝑉 =
𝑚

𝜌
 

𝜌 =  
𝑚

𝑉
 

𝑚

𝜌 ∙ 𝑉
 

2.5 Dichtheid                                                                                                     www.natuurkundecompact.nl 
 

Wat is zwaarder, 1 kg lood of 1 kg veren?  

Lood mag dan wel dichter of compacter zijn dan veren, toch luidt het goede antwoord ‘even zwaar’. Als 

je een 1 kg van welke stof dan ook op een weegschaal plaatst, wijst deze altijd precies hetzelfde aan.  

Dichtheid is een belangrijke stofeigenschap. We definiëren hem als volgt: 

De dichtheid ρ van een stof stellen we gelijk aan de massa van een afgesproken 

volume (1 cm3) van die stof. 

 

Of zagen: 

  

 

Of rekenen: 

 

       
 

 

 

Met formules werken (WW 3) 

Met formules ga je om als een timmerman met zijn gereedschap. Hij kent het en weet wanneer en hoe hij het 

moet gebruiken. 

-  Formuledriehoek (van 1 naar 3 formules)        

                                                                                       

                                                                   

                          *                       **  
                             →                         →                                  met     

                             

 

 

 * Verplaats de grootheid links zó naar rechts, dat hij daar samen met de 

twee andere een driehoek (piramide) vormt. 

 ** Dek de te berekenen grootheid af en zie hoe de twee andere je tonen hoe 

   je dat moet doen.  

-  3-Stappenplan (van formule naar uitkomst) 

 

 

 

 

Een voorbeeld:  

Geg:  Een gouden sieraad heeft een volume van 0,050 dm3. 

Gevr: De massa van het sieraad.   

Opl:       Stap 1             Stap 2          Stap 3 

           ↓                     ↓                  ↓ 

 𝑚 = 𝜌 ∙ 𝑉   =  19,3 ∙ 50 =  965 𝑔 

 met: 

 𝜌 = 19,3 𝑔/𝑐𝑚3 

 𝑉 = 0,050 𝑑𝑚3 = 50 𝑐𝑚3 

youtube/dichtheid bepalen         phet.colorado/zinken zweven drijven       vituscollege/zinken zweven stijgen 

 

 

stof ρ (g/cm3) 

alcohol 0,80 

aluminium 2,70 

benzine 0,72 

glas 2,6 

goud 19,3 

ijs 0,92 

ijzer 7,87 

zout 2,17 

koper 8,96 

kurk 0,25 

kwik 13,5 

lood 11,35 

lucht 0,0013 

perspex 1,2 

spiritus 0,80 

staal 7,8 

suiker 1,58 

tin 7,28 

vurenhout 0,80 

water 1,00 

zilver 10,5 

zink 7,13 

 

Practicum 2.5 a en b 

 

𝜌 ≝
𝑚

𝑉
 

delen door het aantal cm3 

Stap 1 Formule opschrijven   ( gevraagde grootheid voorop zetten) 

Stap 2 Formule invullen        ( eenheden aanpassen ) 

Stap 3 Formule uitrekenen     ( let op: uitkomst  =  getal plus eenheid ) 

 

1 cm3 

http://www.youtube.com/watch?v=C1UQFZxFXMU
http://phet.colorado.edu/en/simulation/density
http://intranet.vituscollege.nl/vaklokalen/natuurkunde/applets/ll_menu/onderbouw/stoffen/dichtheid/st5density.htm
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Opgaven                                                          www.natuurkundecompact.nl

                                                   
1. Wat verstaan we onder de dichtheid van een stof? 

Geef een omschrijving met woorden, dus niet de formule! 

 

2. Je leraar wil de dichtheid van olijfolie bepalen.  

a. Welke dingen heeft hij daarvoor nodig?  
Noem alles, wat hij op zijn werktafel plaatst. 

b. Hoe gaat hij te werk? 

 
 

3. Hiernaast staan drie blokjes:  

Blokje 1 en 2 zijn van hetzelfde zware metaal. 

Blokje 3 is van een licht metaal. 
Blokje 2 en 3 zijn even groot. 

Welke twee blokjes hebben: 

a. het grootste volume? 
b. de grootste dichtheid? 

c. de kleinste massa? 

 
 

 

4. Om de dichtheid van een 

schaakstuk te bepalen, doet Koen 
een aantal metingen.  

Zie de figuur hiernaast. 

Bereken nu net als Koen de 
dichtheid. 

 

 
 

5. Bereken de dichtheid van glas, als 

een etalageruit van 2,5 m lang, 2 m 

hoog en 1 cm dik, 130 kg weegt. 
 

6. Bereken de massa van een loden kogel die volgens de onderdompelmethode een volume heeft van  

12 mL. 
 

7. Een fles alcohol weegt 660 g. Leeg weegt de fles 120 g. Bereken hoeveel liter alcohol er in de fles zit.  

 

8. Een ring heeft een massa van 50 gram. De ring is gemaakt van zilver en goud. Het volume van het 
zilveren gedeelte is 2 cm3. 

Bereken het volume van het gouden gedeelte. 

 
9. Een blokje aluminium weegt 486 g en is 5 cm lang en 3 cm breed. Bereken de hoogte van dit blokje. 

 

10. Op een rol behang zit 10 meter papier. De rol is 50 cm breed en heeft een massa van 2700 gram. 
Bereken de dikte van het papier. 

 

11. Een aquarium van 90 cm lang, 40 cm breed en 50 cm hoog is tot 5 cm onder de rand gevuld met water.  

Bereken hoeveel kilogram zand je op de bodem kunt gooien voordat het water over de rand loopt.  
                            

12. Een wapenhandelaar wil een blok lood met een massa van 56,6 kg omsmelten. Daarna wil hij er zoveel 

mogelijk kogels met een volume van 4 cm3 van gieten. 
Bereken hoeveel van deze kogels hij uit het blok kan gieten. 

                 Lees verder  → 

 

stof ρ (g/cm3) 

alcohol  0,80 

aluminium 2,70 

goud 19,3 

lood 11,35 

lucht 0,0013 

papier 0,90 

water 1,00 

zand 1,60 

zilver 10,5 

zout 1,50 
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13. Eerst vult Dennis een bekerglas tot 
de rand met water en meet de 

massa: 310 g (figuur a).  

Vervolgens laat hij er een metalen 
cilindertje in zakken en meet 

opnieuw de massa: 880 g (figuur b). 

Tenslotte haalt hij het metaal er 

weer uit en meet nog een keer de 
massa: 250 g (figuur c). 

Bereken nu net als Dennis de dichtheid van het metaal. 

 
14. Een kartonnen doos heeft een inhoud van 7,5 dm3. 

a. Bereken hoeveel kg zout er in die doos gaat. 

b. Bereken hoeveel zoutvaatjes met een inhoud van 12 mL  je uit een volle doos kunt vullen. 
 

15. Je leraar wil de dichtheid van de lucht in het klaslokaal bepalen. 

a. Welke dingen heeft hij nodig?  

 Noem alles, wat hij op zijn werktafel plaatst. 
b. Hoe gaat hij te werk? 

 

16. Bereken hoeveel kg lucht zich bevindt in een klaslokaal van 8 m breed, 10 m lang en 3 m hoog. 

 

 

 

  

  

 
     

 
 

 

  

 
 

 

 


