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Onderzoek naar de ideale kweekplaats voor mosselen

Wat ga je doen?
Het startend mosselkweekbedrijf 'Den Hoge & Zn BV' wil van jou advies over de meest ideale plaats
om mosselen te kweken.
Jullie gaan met zijn driëen het advies over de meest ideale kweekplaats opstellen.
Ideaal is als ten minste 50% van de mosselen continu voedsel tot zich kunnen nemen.
Je moet hierbij rekening houden met de minimum en maximumwaarden van het zoutgehalte van de
volgende drie plaatsen:
De bedrijfsleiding heeft de keuze uit drie plaatsen:
 Het Krabbegat, minimum zoutgehalte 8 g/L , maximum zoutgehalte 25 g/L
 De Dolvekreek, minimum zoutgehalte 10 g/L , maximum zoutgehalte 33 g/L
 De Stutenbaleplaat, minimum zoutgehalte 17 g/L, maximum zoutgehalte 45 g/L
De bedrijfsleiding wil de variatie van het zoutgehalte van de kweekplaats voortdurend in de gaten
houden om zicht te houden op de opbrengsten.
Naast het advies over de ideale kweekplaats vraagt het bedrijf ook aan jou wat de beste methode is
om snel en zo nauwkeurig als nodig is het zoutgehalte vast te stellen: een neerslagtitratie van
zeewater of een bepaling van de geleidbaarheid van zeewater?
Jullie geven advies over de meest ideale kweekplaats onderbouwd met argumenten gebaseerd op
door jou uitgevoerd biologisch onderzoek.
En je adviseert over de beste methode om het zoutgehalte van het kweekwater te bepalen, ook weer
onderbouwd met argumenten gebaseerd op door jou uitgevoerd scheikundig en natuurkundig
onderzoek.

Tijd
Jullie krijgen vandaag in drie praktijkblokken de tijd om een biologisch, chemisch en natuurkundig
experiment uit te voeren. Daarnaast maken jullie ook een adviesrapport welke locatie jullie het
meest geschikt achten als mosselkweekplaats.

Met wie?
Je werkt samen met twee anderen. Met elkaar bedenk je ook een naam voor jullie adviesbureau. Je
verdeelt de taken. Je kunt hierbij experts aanwijzen: voor biologie, voor scheikunde, voor
natuurkunde. Raadpleeg elkaar zoveel mogelijk en wissel steeds informatie uit.
De adviezen aan het bedrijf stel je samen op.

Waarop word je beoordeeld en wat ga je leren?
Je wordt als groep beoordeeld op:
1. uitvoering van de experimenten
2. de verslagen, de uitgebrachte adviezen, de terugblik.

Hoe pak je het aan?
Je doet een biologisch experiment om vast te stellen bij welk zoutgehalte (uitgedrukt in gram per
liter) in aquaria ten minste 50% van de mosselen continu voedsel tot zich kunnen nemen.
Daarna stel je vast of bepaalde plaatsen die men op het oog heeft om daar mossels te kweken
geschikte plaatsen zijn, en welke de meest ideale plaats is.
Je gaat na hoe je het zoutgehalte (uitgedrukt in gram per liter) in water vaststelt:
 volgens de scheikundige methode, een neerslagtitratie.
 volgens de natuurkundige methode, een geleidbaarheidsmeting. Het is namelijk zo dat het
opgeloste zout in zeewater ladingsdragers (ionen) vormt. De geleidbaarheid van water hangt af
van de concentratie van het opgeloste zout.

Op grond van de resultaten van de experimenten stel je de adviezen onderbouwd met argumenten
op.
Je maakt een gezamenlijke terugblik.

Een gedetailleerde toelichting bij de aanpak:
-

Je stelt samen een adviesrapport op. Hiervoor krijg je een format. Je maakt op grond van deze
aantekeningen samen een terugblik.

Biologie
Het is verstandig om eerst informatie te verzamelen over het organisme dat gekweekt moet worden:
de blauwe mossel, en je af te vragen:
hoe is de mossel gebouwd?
Wat zorgt ervoor dat een mossel voedingsstoffen
kan opnemen?
hoe weet je nu dat een mossel in staat is continu
voedsel tot zich te nemen?
Scheikunde
Lees het voorschrift door van een neerslagtitratie van
zeewater.
Voer een titratie uit waarin je de zoutgehaltes van de
drie locaties kunt uitvoeren.
Zorg ervoor dat je meting nauwkeurig is.
Natuurkunde
Stel een experiment op waarbij je van de vijf standaard oplossingen het zoutgehalte vaststelt.
Het gaat erom dat je een kalibratielijn maakt en de kwaliteit van de kalibratielijn toetst, en dat je
ervaringen opdoet zodat je de beste methode kunt adviseren.

Beschrijving van de drie experimenten
Beschrijving van:
1. Experiment biologie: Bepaal het zoutgehalte waarbij 50 % van de mosselen in een steekproef
open zijn.
2. Experiment scheikunde: Titrimetrische bepaling van het zoutgehalte van het water uit de drie
locaties.
3. Experiment natuurkunde: Geleidbaarheid als maat voor het zoutgehalte van de vijf
standaardoplossingen.




Het Krabbegat, minimum zoutgehalte 8 g/L , maximum zoutgehalte 25 g/L
De Dolvekreek, minimum zoutgehalte 10 g/L , maximum zoutgehalte 33 g/L
De Stutenbaleplaat, minimum zoutgehalte 17 g/L, maximum zoutgehalte 45 g/L

In totaal heb je 5 verschillende zoutoplossingen (A t/m E) die oplopend van 0 g/L tot 40 g/L zout
bevatten. Twee van de vijf zijn vooraf gemaakt, de andere drie dienen jullie zelf te maken. Verder
krijg je ook de drie zoutoplossingen van de locaties waar de mosselen gekweekt zouden kunnen
worden. Op basis van de zoutgehaltes van deze vijf oplossingen en de bijbehorende geopende
mosselpopulatie dienen jullie een aanbeveling te schrijven welke kweekplaats het meest geschikt is
voor de kweek van de mosselen.

Experiment biologie:
Bepaal het zoutgehalte waarbij 50 % van de mosselen in een steekproef (=
representatief groepje) open zijn.

Inleiding
De blauwe mossel (Mytilus edulis, zie Figuur 1) is een van de belangrijkste soort mosselen die in
Europa gekweekt wordt. Deze mossel, die aan zijn voedsel komt door water te filteren, drijft in koud
zeewater. De typerende omvang voor verkoop is 50 mm of meer, en het kan 12 tot 24 maanden
duren voordat de mossel deze omvang bereikt heeft, afhankelijk van de lokale omstandigheden.
Tweekleppige mosselen (bivalvae) zoals Mytilis edulis er ook een is, openen of sluiten hun kleppen
(schelphelften) in reactie op veranderingen in het zoutgehalte.

Figuur 1. De blauwe mossel, Mytilis edulis.
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Y

Figuur 2. Inwendige structuur van Mytilis edulis.
X = opening (in de vorm van een klein buisje) waarlangs water met zuurstof en voedsel binnen
stroomt = instroomopening.
Y = opening (in de vorm van een klein buisje) waarlangs water (met afvalstoffen) naar buiten stroomt
= uitstroomopening.
De mossel komt aan zijn voedsel door water te filteren. Daarvoor is nodig dat de mossel water
opneemt via de instroomopening; dat gebeurt actief doordat de trilharen op de kieuwen bewegen en
zo een waterstroom opwekken. De mossel haalt het fytoplankton uit het water om zich mee te
voeden. Dat kan alleen als de mossel open staat. Maar M. edulis opent of sluit zijn kleppen in reactie
op veranderingen in het zoutgehalte (al eerder vermeld in de tekst hierboven). Wanneer men een
geschikte plaats zoekt om mossels te kweken, moet men er goed rekening mee houden dat er
gedurende eb en vloed veranderingen in het zoutgehalte van het water zijn. Als de vloed komt
opzetten dan kan het zoutgehalte toenemen; als het getij keert en het weer eb gaat worden, kan het
zoutgehalte afnemen, afhankelijk van de lokale omstandigheden.

Jouw taak is om te bepalen bij welk zoutgehalte 50% van de mosselen in jouw steekproef (=
representatieve groep van 8 mosselen) worden verwacht open te zijn, en dus in staat zijn om zich te
voeden. Een ideale kweekplaats is als volgt gedefinieerd: een plaats waar tenminste 50% van de
mosselen continu voedsel tot zich kunnen nemen. Op basis van de informatie die jij gaat verzamelen
wordt aan jou gevraagd om een plaats aan te bevelen om mosselen te kweken.
Vraag 1: Beschrijf kort hoe een mossel opgebouwd is?
Vraag 2: Wat zorgt ervoor dat een mossel continu voedingsstoffen kan opnemen?
Vraag 3: Welke verschillen zijn zichtbaar in de bloedsomloop tussen mensen en mosselen?

Experiment

Procedure:
1. Kijk goed of alle mosselen die je gebruikt in je proef levend zijn, dat wil zeggen dat ze
gesloten moeten zijn voor je ze in het water gaat plaatsen.
2. Twee van de vier oplossingen zijn reeds gemaakt door de TOA. Jullie dienen als groep echter
zelf de zoutoplossingen van 10 en 20 g/L maken.
3. Begin met oplossing “A met een concentratie van 0 g/L”.
4. Plaats 8 mosselen in het glazen vat. Vul het bekerglas met oplossing A en giet dat op de
mosselen in het glazen vat, zo dat de mosselen bedekt zijn.
5. Draai de mosselen zo dat het gedeelte waar de kleppen scharnieren onderaan zit en je het
gedeelte van de mossel kunt zien waar de in- en uitstroomopeningen zitten (zie afgebeelde
figuur).
6. Raak de mosselen niet aan voor je de volgende stap, stap 6, hebt gedaan.
7. Start de stopwatch (= chronometer). Na 10 minuten tel je het aantal mosselen die open zijn
en schrijf je het aantal op in een tabel.
8. Doe de gebruikte mosselen in een aparte emmer. Giet de oplossing weg in de gootsteen.
9. Herhaal stap 2 tot en met 7 voor al de overige oplossingen (20 – 30 en 40 g/L). Gebruik elke
keer nieuwe mosselen.
Bereken voor elke oplossing het percentage mosselen dat open was na 10 minuten en vermeld
dat ook in de tabel op je antwoordblad
10. Bewaar de gegevens overzichtelijk. Later in het practicum dien je een grafiek te maken
waarbij het percentage geopende mosselen wordt uitgezet tegen het zoutgehalte.
11. Gebruik de curve die je gemaakt hebt om te schatten bij welk zoutgehalte 50 % van de
mosselen waarschijnlijk open zijn

Experiment scheikunde:
Titrimetrische bepaling van het zoutgehalte van water.
De mosselkweker wil zo nauwkeurig mogelijk het zoutgehalte van de proeflocaties weten. Daarom
dienen jullie het zoutgehalte met behulp van een titratie te bepalen. Een titratie is een analytische
methode om een gehalte (in dit geval chloride) te kunnen bepalen. Deze methode wordt op veel
verschillende manieren in laboratoria gebruikt. Mogelijk heb je deze al eens zelf uitgevoerd als zuurbase titratie. Nu maken we echter gebruik van een neerslagtitratie.
Bij een titratie van een oplossing die chloride-ionen bevat met een zilvernitraatoplossing ontstaat
een neerslag (een vaste stof). Het chloride gehalte kan men op een aantal manieren bepalen. De hier
beschreven methode gaat volgens Volhardt. Er wordt gebruik gemaakt van een indirecte titratie die
verloopt volgens de hier onder beschreven route:
Er wordt een overmaat zilverionen aan het monster toegevoegd.
Chloride-ionen uit het monster reageren met zilverionen tot vast zilverchloride.
De overmaat zilverionen wordt vervolgens bepaald door titratie met ammoniumthiocyanaat. Hierbij
ontstaat een neerslag tussen zilver- en thiocyanaat-ionen (SCN-).
Als indicator worden IJzer(III)ionen toegevoegd. IJzer(III)-ionen hebben in oplossing een beetje een
gelige kleur. Zodra ze in contact komen met thiocyanaat-ionen geven ze een rood complex.
Voor een goede werking van de indicatoroplossing dient de bepaling in zuur milieu plaats te vinden.
Vraag 4: In bovenstaande tekst staan een tweetal chemische reacties tussen verschillende ionen.
Noteer alle twee deze reactievergelijkingen.
Vraag 5: Welke kleuromslag zul je zien tijdens de titratie?
Vraag 6: Wat is een oplossing van salpeterzuur en welke twee deeltjes zitten hierin?
Waarschuwing:
 Zilvernitraat is giftig en mag niet in contact komen met je huid. Zilvernitraat is lichtgevoelig
en als je het op de huid krijgt veroorzaakt het vlekken.
 14 mol/L salpeterzuur is erg zuur. Zorg dat je dit niet op je kleren of lichaam krijgt.
Daarom moet je bij dit experiment de laboratoriumhandschoenen verplicht gebruiken.
Titratie van de standaardoplossing
 Breng 1,0 mL van de monsteroplossing “Het krabbegat” in een erlenmeyer van 300 ml en voeg
ca. 50 ml demiwater toe en daarna ca. 5 ml 14,0 mol/L salpeterzuuroplossing 1.


Breng door middel van een dispenser 30,00 ml 0,05 mol/L zilvernitraatoplossing in de erlenmeyer
en zwenk goed om.



Kook de inhoud van de erlenmeyer zachtjes op een verwarmingsplaat tot het neerslag is
samengeklonterd en de bovenstaande vloeistof helder is (na bezinken van het neerslag).



Filtreer over een vouwfilter en vang het filtraat op in een erlenmeyer van 300 ml. Spoel het
residu m.b.v. een pasteurse pipet met 10 ml salpeterzuuroplossing (0,1 mol/L) 2na. Let goed op
dat je de juiste concentratie hiervoor gebruikt!



Laat het filtraat afkoelen tot ca. 20 °C (kamertemperatuur) en voeg 3 ml indicatoroplossing (30
m/v% ijzer(III)ammoniumsulfaat ) toe.
Gebruik van een draaiburet (moterzuigerburet)
Dit type buret werkt hetzelfde als de zuiger van een motor. Er wordt telkens een kleine hoeveelheid
vloeistof opgezogen. Vervolgens wordt deze dan in je oplossing overgebracht. De buret is relatief
eenvoudig in gebruik.
1) Zorg dat er in de uitloop geen lucht aanwezig is. Dit doe je door de uitloopslang boven een
afvalvat te houden en te draaien.
2) Zet het display op 0,00 (d.m.v. reset)
3) Draai voorzichtig aan de draaischijf zodat de vloeistof in je erlenmeyer druppelt. Dit moet je
doen zonder een straal.
4) In het begin kun je iets sneller druppelen dan aan het einde. Druppel voor druppel op het
einde.



Titreer de inhoud van de erlenmeyer met de SCN–-oplossing tot de eerste steenrode kleur, die
ook na goed zwenken blijft bestaan.



Titreer de oplossingen “Dovekreek”en “Stutenbaleplaat” op precies dezelfde manier.

Bereken het zoutgehalte
De onderstaande formule wordt gebruikt om de titratieresultaten om te rekenen in het zoutgehalte.
Bereken van alle locaties het zoutgehalte
𝑔
1,50 − (𝑉𝑆𝐶𝑁 × 0,05)
𝑍𝑜𝑢𝑡𝑔𝑒ℎ𝑎𝑙𝑡𝑒 ( ) =
× 58,44
𝐿
1
Vraag 7: Hoe kun je ervoor zorgen dat verkregen resultaten uit de titraties nauwkeuriger zijn?

Experiment natuurkunde:
Geleidbaarheid als maat voor het zoutgehalte.

Informatie over geleidbaarheid
De elektrische weerstand (R) van een voorwerp is de verhouding van de spanning (U) over dat
voorwerp ten opzichte van de stroom (I) die er door gaat.
R

U
I

[U] = volt (V)

[I] = Ampère (A)

[R] = Ohm ()

(Let op: [ ] betekent ‘de eenheid van’)

De geleidbaarheid (G) van een voorwerp is het omgekeerde van de weerstand (R).
G

1
R

[G] = -1 = Siemens (S)

De grootte van de geleidbaarheid van een voorwerp hangt af van zijn afmetingen.
Je gaat de geleidbaarheid meten van een hoeveelheid zout water met een zogenaamde
conductometer. Hierbij wordt de geleiding tussen twee platen met een vaste onderlinge afstand
gemeten.

Informatie over de methode
In zeewater vormt het opgeloste zout ladingsdragers. De geleidbaarheid van water hangt af van de
concentratie van het opgeloste zout: het zoutgehalte. De geleidbaarheidsmeting wordt gebruikt als
een gevoelige methode om het zoutgehalte te bepalen.
Om de geleidbaarheid te meten worden twee platen (meetcel) in een monster geplaatst om zo een
meetcel voor het bepalen van de geleidbaarheid te vormen. Een geleidbaarheidsmeter heeft altijd
dezelfde afstand tussen de platen zitten, waardoor je de meetresultaten met elkaar kunt vergelijken.
Vraag 8: Waarom is de afstand tussen de platen belangrijk?
Vraag 9: Tijdens een meting van zeewater worden de volgende gegevens geregistreerd: U = 12,0 V
en I is 30 mA. Bereken de geleidbaarheid van deze oplossing.
Vraag 10: Bedenk een toepassing waarop je een geleidbaarheidsmeter op grote schaal kunt
toepassen.
Vraag 11: Bereken hoeveel gram zout je dient af te wegen om 500 mL zoutoplossing te maken met
een concentratie van 10 en 20 gram /liter.

Uitvoering:
1. Meet de geleidbaarheid van vijf verschillende oplossingen waarvan het zoutgehalte bekend is
(Standaard oplossingen A t/m E).
Procedure Geleidbaarheidsmeter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zorg dat je een spuitfles demi-water + bekerglas van 100 mL hebt staan.
Spoel de meet-elektrode met demi-water boven het afvalvat
Breng ongeveer 50 mL oplossing over in een bekerglas van 100 mL.
Meet de geleidbaarheid door de elektrode in je te meten oplossing te zetten.
Spoel je elektrode na met demi-water boven het afvalvat.
Meet een nieuwe oplossing.

2. Maak een grafiek van de specifieke geleidbaarheid (y-as) als functie van het zoutgehalte (x-as).
Veronderstel dat in het onderzochte gebied het verband tussen de specifieke geleidbaarheid en
het zoutgehalte lineair is. Trek de best passende rechte lijn door deze vijf meetpunten.
3. Meet ook de geleiding van de drie proeflocaties.
Je weet nu de geleiding en de concentratie van de drie locaties. Zet deze drie punten in de
grafiek. Deze hoeven dus niet per se op de al getrokken lijn te vallen.
4. Arceer het gedeelte van de lijn waarbinnen de mosselen voor 50% geopend zijn. Dit heb je in de
eerste proef al bepaald.
5. Je hebt op twee verschillende manieren de zoutconcentratie bepaald. Natuurkundig (geleiding)
en Scheikundig (titratie). Vergelijk deze met elkaar en noteer hoe snel, nauwkeurig en
doeltreffend de methode is. Let daarbij ook op de duurzaamheid van de gebruikte materialen.
Vraag 12: Hoe kan het dat de gemeten punten van de locaties niet allemaal precies op de lijn
vallen?
Vraag 13: Waarin schuilt de grootste onnauwkeurigheid van deze proef volgens jullie?

Advies:
Jullie hebben nu alle drie de experimenten uitgevoerd. De bedoeling is dat jullie nu vanuit de
gemaakte grafiek gaan adviseren welke proeflocatie: Krabbegat, Dolvekreek of Stutenbeplaat het
meest geschikt is voor de kweek van mosselen.
Formuleer een advies in goed taalgebruik en beargumenteer gemaakte keuzes.
Lever alles na afloop in. Ook kladpapier met eventuele berekeningen. Grafieken kunnen eerst in het
gemaakt worden voordat ze in het net op het antwoordblad getekend worden.

