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Introductie 

Wij zijn de Pretty Smart POWER Girls en we doen voor het vierde jaar mee aan de 
FIRST LEGO League. Het thema van dit jaar vinden we echt geweldig! We zaten 
bomvol met inspiratie en we hebben zoveel gedaan dat we het niet in 5 minuten is 
te vertellen. Maar we hebben zoveel gave dingen ontdekt. Die willen wel graag 
delen. Vandaar dat we dit boekje hebben gemaakt.


De uitdaging 

De uitdaging van dit jaar is het voor langere tijd in de ruimte 
verblijven. Dat kan bijvoorbeeld op een andere planeet of in 
een ruimtestation. We zijn ervan uit gegaan dat het in ieder 
geval een heel stuk van de aarde weg is. En dat daar nog 
geen ruimtesupermarkten zijn. Wat ons een grote uitdaging 
leek, was om aan genoeg eten te komen. 


In een raket of space shuttle is maar beperkte ruimte om 
spullen mee te nemen. Er is heel brandstof nodig om op te 
stijgen en om verder te vliegen. Op de site van de NASA 
staat dat een spade shuttle uit een soort vliegtuig bestaat 
met daaraan een hele grote brandstoftank en nog twee 
boosters waarin brandstof wordt opgeslagen. Er is maar 
weinig ruimte om in te leven en om andere spullen mee te 
nemen.


Naast weinig ruimte voor voedsel is er ook weinig ruimte om 
afval op te slaan. Mensen maken best wat afval. We blazen CO2 
uit en plan en poepen. In een ruimteschip wordt de lucht steeds 
weer ververst. Er moet CO2 afgevoerd en zuurstof aangevuld 
blijven worden om ons te kunnen laten ademen. Plas wordt of 
gerecycled of uitgestoten de ruimte in en poep wordt opgeslagen.


Dat kan dus nog een stuk efficiënter. En onze vraag aan de start van 
ons project was: 


"Bestaat er een manier om  
én eten te maken én je afval te hergebruiken?" 
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Ons idee: ontwikkel een stabiel gesloten 
ecosysteem 
Na wat nadenken bedachten we dat op aarde planten al gebruikmaken van poep 
en plas en CO2 en dat wij gebruikmaken van planten en de zuurstof die ze maken.


Zoiets hadden we vorig jaar al eens gezien op de Universiteit van Groningen. Daar 
was een glazen bol die al jaren was afgesloten, maar de diertjes en planten erin 
bleven gewoon leven.


We hebben op aarde ook een gesloten ecosysteem. Dat kan in de ruimte vast ook 
wel. 


Ons idee is om zelf je eten te verbouwen in de ruimte en om daarbij je gebruik te 
maken van wat er al aanwezig is aan grond- en afvalstoffen, zodat je zo min 
mogelijk hoeft mee te nemen vanaf de aarde en je echt zelfstandig op bijvoorbeeld 
Mars kan leven.
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Ons onderzoek  
Er waren drie dingen die we wilden onderzoeken. 


Dit vonden we op internet:

1) Kunnen planten op menselijke urine groeien? Ja, dat bleek te kunnen. In 

sommige landen gebruiken ze bijvoorbeeld urine omdat ze geen kunstmest 
kunnen kopen. De groei van veel planten, zoals mais, sla en basilicum is veel 
beter met urine dan zonder. We hebben zelf experimenten gedaan met kropsla, 
basilicum en spinazie, omdat die vrij snel groeien.


2) Welke kweekmanier is het beste in de ruimte? 

A.  Wetenschappers bij onder andere de ESA onderzoeken het maken van een 

ecosysteem. Zij hebben hun idee MELiSSA (Micro-Ecological Life Support 
System Alternative program) genoemd. 
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B. Ook zijn er al experimenten gedaan om voedsel te kweken in de ruimte. 
Astronauten van de NASA van het International Space Station hebben sla 
gekweekt en het opgegeten. Ze deden dat is speciaal ontwikkelde 
kussentjes. 


C. Aan de universiteit van Wageningen zijn ze juist bezig om met verschillende 
soorten bodems, zoals ze denken dat je ze kan vinden op de maan of Mars, 
planten te kweken. Er is dus (nog) niet een "beste" manier om planten in de 
ruimte. Het hangt bijvoorbeeld af van waar in de ruimte je dat wilt doen. 


D. Wat er in ieder geval nodig is, is nog heel veel informatie over planten 
voordat we bijvoorbeeld op Mars kunnen wonen
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3) Welke manieren zijn er om planten te kweken? Er blijken heel veel manieren te 
zijn om planten te kweken. 

A. Meestal gebruiken we aarde om in de kweken zoals je dat in een moestuin 

doet. 

B. Maar het kan bijvoorbeeld ook in water. Dit heet hydroponics. Je gebruikt 

de bodem dan alleen als steuntje voor de wortels van de plant en niet als 
voedingsbodem. De voeding doe je bij het water.
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AstroPlant 
Toen we gingen zoeken op internet naar hoe je onderzoek kan doen naar 
plantengroei in de ruimte kwamen we een heel gaaf project tegen. Het project is 
van Borderlabs. Zij werken samen met de ESA. Het doel van hun samenwerking is 
om gewone mensen thuis of op school plantenonderzoek in een speciale kas te 
laten doen die allemaal dingen meet en de informatie op één plaats te verzamelen. 
Met al die informatie kan de ESA een verbeterd rekenprogramma maken dat 
voorspellingen kan doen over plantengroei in de ruimte.


Hiervoor werd de AstroPlant-kas ontwikkeld. 


� 


De AstroPlant-kas is nu nog een prototype. Hij is dus nog niet klaar. Je kunt hem 
helemaal zelf in elkaar zetten en je kunt het ook zelf nog anders of beter maken.


Onze plannen met de AstroPlant-kas: 
1. Verbeteren van de kas

2. Delen van het idee zodat er veel AstroPlant farmers komen en we snel naar 

Mars kunnen 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Zo werkt de AstroPlant-kas 

De kas zit vol met sensors. Die meten de omstandigheden waarin de plant groeit. Deze 
gegevens worden doorgestuurd naar de ESA. Die gebruikt ze om nieuwe rekenmodellen 
te maken waarmee betere voorspellingen over plantengroei, in bijvoorbeeld de ruimte, 
kunnen worden gedaan. En dat is dus rocket science! 

De kas verbeteren 

Toen we met de AstroPlant-kas aan het werk gingen kwamen we een paar dingen tegen 
die we nog niet zo handig vonden:

1. Het water werd snel groen door algen

2. Je kon het water niveau niet makkelijk aanpassen. 
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Daarom hebben wij bedacht dat we een computergestuurd popsysteem aan de kas 
wilden toevoegen. Wij hebben nu een prototype gemaakt met een Arduino, maar straks 
gaan we het ook inbouwen in de Raspberry Pi van de Astroplant-kas zelf.


Ons pompsysteem 

Om hydroponisch (of anthroponisch) te kunnen kweken heb je een watersysteem nodig. 
Wij hebben er een gemaakt van twee bakjes die in elkaar passen en een vijverpomp en 
een luchtpomp. De vijverpomp pomp water van de ene bak naar de andere zodat het blijft 
stromen, de luchtpomp zorgt ervoor dat er verse zuurstof in het water komt. Dat is 
belangrijk voor de wortels van de plant.




We hebben de bakjes met elkaar verbonden met slangetjes zodat het water rond kan 
stromen.


Daarna hebben we de pompen geplaatst. De pompen worden via een relais aangestuurd 
met een Arduino. Voor de “echte” stroom is hulp geweest van de mentor ;-), dat is te 
gevaarlijk.
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Zo ziet het hele systeem eruit:


Ons pompsysteem is zo geprogrammeerd dat de waterpomp drie keer per dag wordt 
aangezet. Dat is volgens het hydroponische “eb-en-vloed” systeem. De pomp gaat een 
half uur aan zodat de plant water krijgt en als de pomp weer uit gaat stroomt het water 
weer uit de bak. 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Experimenten 

Werkt urine als plantenvoeding? 

Om dit uit te zoeken hebben we experimenten gedaan met oa kropsla.


Stap 1: zaaien van 3 zaadjes per potje       Stap 2: kiempjes uit hun potjes halen  


Stap 3: Kiempjes in een apart potje poten


Stap 4: wachten tot de plantjes groot genoeg zijn
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Stap 5: Zeiken voor het team        Stap 6: meten en verdunnen van de urine


Stap 7: twee keer geven van urine aan de plantjes met een pipet


Stap 8: wachten en iedere dag kijken wat er gebeurd 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Stap 9: Oogsten en proeven!


Het resultaat:

1) Bij 2000 ppm waren de planten het grootst geworden. 

2) Maar bij 1000 ppm vonden wij de sla en de basilicum lekkerder dan bij 2000 

ppm.
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Maakt de bodem nog uit? 

Als je naar Mars gaat, is daar al grond. Die hoef je dus niet mee te nemen. Maar 
kunnen planten groeien op de grond op Mars? Dat wilden we graag testen. Echte 
Marsgrond hebben we nog niet, maar aan de universiteit van Wageningen hebben 
ze grond die er erg op zal lijken. Ze noemen het Marsgrond simulant en het is 
gevonden bij een vulkaan op Haïti. 


Wieger Wamelink, onderzoeker aan de universiteit van Wageningen, doet 
experimenten met onder andere aardappelen, tomaten en wortels in deze grond. 
En de groente groeit er goed in en is gezond. 


Dr. Ir. Wieger Wamelink
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Zo hebben we het gedaan:

1) e-mailen met Wieger Wamelink                2) Voorstel schrijven en opsturen


3) Yes! Wieger vindt het een goed voorstel!   4) De Marsgrond simulant is binnen!


5) Precies afwegen van Marsgrond       6) planten van slazaadjes

Er is 50 gram per potje gebruikt


7) Afwegen van de natte kokosaarde      8) planten van slazaadjes

Er is 36 gram per potje gebruikt
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9) Water geven en dan maar wachten... [3 februari]                                                                                                      


10) De zaadjes in de kokosaarde zijn al ontkiemd. Spannend! [7 februari]


11) Hoera, de zaadjes in de Marsgrond simulant zijn ook ontkiemd! [14 februari]
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Het resultaat: 
In kokosaarde ontkiemen zaadjes na 4 dagen. In marsgrond simulant ontkiemen 
zaadjes na 11 dagen. We weten niet zeker waar het verschil in kiemsnelheid aan 
ligt. De marsgrond is een stuk zwaarder en minder luchtig dan de kokosaarde. 
Misschien vonden de kiempjes het zwaar om ze door de grond heen te komen.


Conclusie 
Het is heel goed mogelijk om planten als voedsel te kweken in de ruimte en zo 
daar langer te kunnen verblijven. Ook in Marsgrond! 


En onze urine is een hele goede meststof. Zo is het geen afval meer, maar juist 
waardevol. 


Zo lossen we in een keer twee problemen op. 
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En we zijn nog niet klaar… 
We hebben al heel veel gedaan en veel vragen beantwoord. Maar we hebben door 
ons onderzoek nog veel meer vragen gekregen.
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- welk licht is het beste voor planten? 

- Welke plant is het meest voedzaam? 

- Hoe groeien limabonen op Marsgrond? 

- Vanaf wanneer kun je het beste urine geven? 

- Hoeveel urine is het beste? 

- Hoe vaak moet je urine geven? 

- Wat is belangrijker, de smaak of de voedingswaarde van een plant?
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Samenwerking 
We hebben ons onderzoek niet alleen gedaan en gaan graag door met 
samenwerken, want dan bereik je meer. We willen graag een aantal mensen en 
instanties bedanken


Speciale dank 

Borderlabs Universiteit Wageningen




Thieme Hennis en Sidney Niccolson.   	 	 Dr. Ir. Wieger Wamelink


	 	 	 	 	 	 

Overige experts:

Seppe Solari (Smart Crops)

Radu Giurgiu (ESA, University of Cluj, Plantgeek)
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Delen van ons onderzoek 
We hebben het project op heel veel plekken gedeeld, en niet alleen met de experts met 
wie we samenwerken.


Maker Faire Eindhoven 	 	 	 	   Zpannend Zernike in Groningen 	 	
(Award gewonnen!)	 	 	 	   (Wetenschapsweek)


Mikrocenter Veldhoven 	 	 	 	 Techniekavond voor leraren 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 (Groningen)


Videoconference met experts	 	 	 Sciencemakers Awards 

	 	 	 	 	 	 	 (Corpus, Leiden)
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