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VOORWOORD 

We hadden nooit gedacht dit over onszelf te zeggen, maar wij zijn absoluut dol op 

meelwormen. In dit onderzoek zijn we van alles en nog wat te weten gekomen over de 

meelworm, wat naar onze mening het meest bijzondere diertje ter wereld is. 

We vinden beiden biologie een ontzettend leuk vak en gaan beiden een aan biologie 

gerelateerde studie doen. Het maken van dit profielwerkstuk vonden we daar alvast een 

goede voorbereiding op. 

Het is een lang en intensief onderzoek geweest, maar we hebben er veel plezier in gehad. 

En onze dank gaat uit naar de volgende mensen die ons heel lief geholpen en gesteund 

hebben. 

Allereerste bedanken wij Chris Tazelaar (Doris’ opa) die ons profielwerkstuk zorgvuldig heeft 

nagelezen en de spellingfouten er voor ons uit heeft gehaald. Verder bedanken wij Arthur 

Steijger (Doris’ vader); hij heeft ons helemaal naar de vogelkelder gereden om de 

meelwormen op te halen; ook heeft hij ons geholpen door gaatjes voor ons te boren in de 

meelwormbakken.  

Wij bedanken ook Wendy Tazelaar (Doris’ moeder) die speciaal voor dit onderzoek een 

insectenmuseum in Frankrijk heeft opgezocht. We bedanken graag heel Doris’ familie 

(Wendy Tazelaar, Arthur Steijger, Ivan Steijger, Wilma Tazelaar, Chris Tazelaar, Alexia 

Tazelaar, Rob de Jong, Pyt de Jong, Silas de Jong) voor het luisteren naar al haar verhalen 

over meelwormen en voor al hun kritische vragen. 

Ook bedanken wij graag Helle en Karel Rimm (ouders van Helene) die hun huis hebben 

opengesteld voor de meelwormen. We zijn zeer dankbaar dat we in hun bezemkast de nogal 

stinkende meelwormen mochten huisvesten. 

Last but not least bedanken we de begeleider van ons profielwerkstuk: mevrouw Does-

Bernabela, voor haar adviezen ter verbetering van ons profielwerkstuk. 

Verder willen we graag alle meelwormen/meeltorren bedanken voor al hun moeite. We 

willen graag twee meeltorren in het bijzonder bedanken: Piepo en Schuimo. Deze 

meeltorren zijn van zeer bijzondere waarde geweest voor ons onderzoek. We hebben veel 

van hen kunnen leren en ze hebben ons laten zien dat alles mogelijk is, zelfs 

metamorfoseren en groeien op een dieet van alleen plastic.  

- Doris & Helene 
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INLEIDING 

De meeste mensen zullen meelwormen omschrijven als klein friemelend ongedierte. Maar 

meelwormen zijn zoveel meer dan dit. Het zijn uitzonderlijke diertjes met zeer interessante 

eigenschappen. Na ongeveer een half jaar deze diertjes van dichtbij geobserveerd te hebben zijn 

we dan ook erg gehecht aan de meelwormen geraakt.  

Het begon allemaal op een regenachtige dag in oktober 2019; dit was de dag dat we de 

meelwormen in huis hebben gehaald. We dachten toen niet dat we zo gehecht zouden raken 

aan deze friemelende stinkende diertjes. Ondanks dat gaandeweg vele meelwormen zijn 

doodgegaan, zullen ze altijd een speciaal plekje in ons hart hebben. Naast een paar droevige 

momenten hebben we vooral mooie momenten meegemaakt. We hebben de meelwormen zien 

opgroeien tot meeltorren. En op een zonnige dag in januari 2020 hebben we mogen meemaken 

dat de nu volwassen meeltorren zelf meelwormkindjes kregen. 

Behalve een grote emotionele waarde bij ons hebben de meelwormen ook een grote 

wetenschappelijke waarde. In recent onderzoek (Yang e.a., Biodegradation and Mineralization of 

polystyrene by Plastic-Eating Mealworms, 2015) is namelijk aangetoond dat de Tenebrio molitor, 

beter bekend als de meelworm, het vermogen heeft om plastic te verteren. In ons onderzoek 

richten wij ons vooral op het effect dat het eten van plastic heeft op de groei en metamorfose van 

de meelworm. De onderzoeksvraag luidt dan ook: “Wat is het effect van een uit plastic bestaand 

dieet op de groei en metamorfose van meelwormen?”. 

Om onze onderzoeksvraag zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden hebben wij de volgende 

deelvragen bedacht:   

1. Waarom gaan meelwormen niet (altijd) dood als hun voedsel puur uit plastic bestaat? 
2. Welke stoffen heeft de meelworm nodig om zijn levenscyclus te voltooien? 
3. Welke nuttige stoffen bevat plastic? 
4. Waarom kunnen meelwormen sommige plastics wel eten en andere niet? 

We hebben niet alleen voor dit onderzoek gekozen omdat meelwormen zulke bijzondere diertjes 

zijn, maar ook omdat het feit dat meelwormen plastic kunnen verteren kan bijdragen aan een 

oplossing voor het plasticprobleem. Dit maakt het onderzoeken van de Tenebrio molitor, alias de 

meelworm, dus erg motiverend. Ook is het onderzoek naar het plasticverterende vermogen van 

de meelworm nog jong wat veel ruimte geeft om originele conclusies te trekken. 

Aan het begin van dit onderzoek was onze verwachting over de uitkomst ervan, ofwel de 

hypothese: “We verwachten dat meelwormen die puur plastic eten er langer over zullen doen om 

het volwassen levensstadium te bereiken dan de controle meelwormen (die havermout eten), 

omdat plastic minder voedingsstoffen bevat dan havermout”  

We waren enorm benieuwd of onze verwachting zou uitkomen en zijn dan ook snel aan ons 

onderzoek begonnen. We hebben een onderzoeksopstelling gebouwd en de meelwormen een 

warm thuis gegeven. Sindsdien hebben we de meelwormen steeds verzorgd en geobserveerd. 

Ondertussen zijn we aan de hand van een duidelijke taakverdeling begonnen met het schrijven 

van de hoofdstukken van dit profielwerkstuk. 

Dit profielwerkstuk is op de volgende manier ingedeeld. In het eerste hoofdstuk (algemeen) 

worden alle algemene feitjes over de meelworm uitgelegd. In hoofdstuk 2 (plastic) kom je van 

alles en nog wat te weten over plastic. In hoofdstuk 3 (spijsvertering) lees je over de bijzondere 

spijsvertering van de meelworm en hoe het komt dat dit diertje plastic kan verteren. Daarna lees 

je in hoofdstuk 4 (experiment plastic verteren) over de uitvoering en resultaten van ons 

onderzoek, gevolgd door de conclusie waarin antwoord wordt gegeven op de onderzoeksvraag 

en deelvragen. Kortom, in dit profielwerkstuk kom je alles te weten over het wonderbaarlijke 

leven van de Tenebrio molitor, ofwel de meelworm. 
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1. ALGEMEEN 

 

1.1 Anatomie 

1.1.1 Wat is een meelworm? 

Tenebrio molitor is de officiële soortnaam van de meeltor. De meelworm is de larvefase van 

deze tor. Het is dus geen worm, maar een insect.  

De Tenebrio molitor behoort tot de familie der Tenebrionidae (zwartlijven) die weer behoort 

tot de orde der kevers. Van de familie zwartlijven is de meelworm de bekendste soort, omdat 

hij gebruikt wordt als voedsel voor vele huisdieren. De meelworm is ook een plaagdier, 

omdat hij graanvoorraden bevuilt. Ten slotte is hij een uitstekend proefdier. Zo heeft de 

meelworm bijgedragen aan onze kennis over geslachtschromosomen.1 en recent dus 

geholpen te bewijzen dat piepschuim biologisch afbreekbaar is.  

 

1.1.2 Uitwendige anatomie 

Er bestaat een grote diversiteit in het uiterlijk van insecten. Toch hebben ze allemaal 

hetzelfde basisplan qua lichaamsbouw. In deze paragraaf zal het basisplan van het insect 

worden uitgelegd aan de hand van de meelworm; ook zullen de specifieke kenmerken van 

de meelwormen worden aangekaart. 

Algemeen 

Alle insecten hebben drie dingen gemeen: hun lichamen bestaan uit drie onderdelen: een 

kop, een borststuk en een achterlijf. Ook hebben alle insecten drie paren poten. Ten slotte 

hebben ze allemaal een exoskelet: een harde buitenkant die voornamelijk bestaat uit chitine, 

een harde stof.2 

Kop 

De kop van het insect bevat de meeste zintuiglijke organen. Deze bestaan onder andere uit: 

de antennes, de ogen en de mond.  

Antennes 

Alle insecten hebben twee antennes. Deze bevinden zich tussen de ogen, op het voorhoofd. 

Antennes kunnen als zintuig diverse functies hebben, bijvoorbeeld voor ruiken, horen, 

proeven of tasten.2 

Op de antennes bevinden zich onder andere chemoreceptoren. Dit zijn receptoren die een 

signaal naar het zenuwstelsel sturen wanneer ze in contact komen met een bepaalde stof, 

bijvoorbeeld feromonen. Zo kan een insect dus in feite proeven en ruiken met zijn antennes. 

Larven van insecten hebben vaak kleinere antennes dan de volwassen diertjes.3 Ook de 

meelworm heeft kleine, compacte antennes; deze helpen vooral bij het vinden van voedsel.4 
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Ogen  

De meeste insecten hebben samengestelde ogen en soms ook ocelli. 

Ocelli zijn hele simpele ogen die onderscheid kunnen maken tussen 

licht en donker, maar niet meer dan dat. 

Meelwormen hebben ocelli en geen samengestelde ogen. Deze 

bevinden zich net naast de antennes. Een ocellus van de meelworm is 

met een pijl aangegeven op de figuur hiernaast.  

Mond 

Bij insecten bevinden de mondonderdelen zich buiten het hoofd. Ook aan mondonderdelen 

bestaat er een grote diversiteit in het insectenrijk. Zo zijn er kauwende insecten, die kaken 

hebben, maar ook insecten die zuigen en daarvoor een lange cilindervormige mond hebben.  

In de onderstaande figuur van de onderkant van een meelwormenkop zijn de koponderdelen 

genummerd, als volgt:5 

1. Antennes 
2. Mond (achter de onderkaak) 

3. Mandibels (kaken) 
4. Achterkaken met palp 

5. Onderkaak (labrum) 

De meelworm is een kauwend insect en 

heeft dus mandibels (kaken) en maxillae 

(achterkaken) aan de maxillae zit vaak 

een palp, tastzintuig. De achterkaken 

worden gebruikt om voedsel te betasten 

en naar de mond toe te bewegen. De 

mandibels doen het echte kauwwerk. 

Boven de mandibels bevindt zich nog het 

labrum, een soort bovenlip die gebruikt 

wordt bij het eten.  

Borststuk 

Het borststuk, thorax, is het aangrijpingspunt voor de poten en de vleugels. Het kan in drie 

delen worden verdeeld: de voorste, middelste en achterste thorax. Elk deel heeft een eigen 

paar poten. 
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Poten 

Alle insecten hebben zes poten, die 

bestaan uit meerdere segmenten. Ze 

kunnen flink variëren in vorm en in de 

hoeveelheid segmenten. Aan het einde 

van een poot hebben kevers een klauw.  

Meelwormen hebben korte, stompe poten 

waarmee ze niet erg vlot kunnen lopen, 

maar die wel handig zijn om te graven. De 

segmentatie en de klauw zijn duidelijk te 

zien op de foto hiernaast. 

 

 

Sommige larven van insecten hebben ook propoten of 

pseudopoten. Dit zijn simpele poten die niet geleed zijn, 

dus niet uit segmenten bestaan.  

Dit is het geval bij meelwormen; ze hebben een propoot 

aan het eind van hun achterlijf (aangegeven met een 

pijl op de foto hiernaast). 

 

 

Achterlijf 

Het achterlijf van insecten bestaat uit een aantal segmenten. Elk segment bevat gaten die 

nodig zijn bij de ademhaling. Ook bevinden zich hier de spijsverterings-, uitscheidings- en 

geslachtsorganen. 

Bij meelwormen bestaat het achterlijf uit 9 segmenten. Het wordt ook gebruikt als 

opslagplaats voor vet.4 

 

1.1.3 Inwendige anatomie 

Insecten verschillen qua inwendige anatomie nogal van gewervelde dieren. Hieronder zullen 

de vijf stelsels van het lichaam kort worden besproken.  

Bloedvatenstelsel 

Gewervelde dieren hebben bloed dat via de bloedvaten door het lichaam stroomt. Dit heet 

een gesloten bloedsomloop. Bij insecten is dat heel anders. Die hebben namelijk een open 

bloedsomloop. In plaats van dat het bloed in de bloedvaten zit, bevindt het zich “los” in het 

lichaam. De organen staan er altijd in direct contact mee, ze zwemmen er als het ware in.  

Deze vloeistof moet wel rondgepompt worden om zijn transportfunctie uit te oefenen. Dit 

rondpompen wordt bewerkstelligd door bepaalde spieren, waarvan de belangrijkste zich op 

de rugkant bevindt. De achterkant van deze lange spier wordt soms als “hart” aangeduid en 

de voorkant als “aorta” (hartslagader).6 
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Bron: H. Weber ,"Grundriss der Insektenkunde", 1966. 

Insecten hebben bovendien een heel ander soort bloed, ook wel hemolymfe genoemd. Dit 

bevat meestal geen hemoglobine (zuurstofbindend deeltje) waardoor zijn mogelijkheid om 

zuurstof te transporteren gering is. Het lijkt dus eerder op de lymfevloeistof in ons lichaam 

dan op bloed. Wel heeft het hemolymfe eenzelfde functie als bloed, namelijk het 

transporteren van stoffen zoals hormonen en voedingsstoffen in het lichaam.6 Het is ook 

belangrijk bij het handhaven van het exoskelet: het oefent namelijk druk op het exoskelet, 

zodat het insect niet in elkaar zakt.2 

Ademhalingsstelsel 

Het ademhalingsstelsel kent grote variaties bij de verschillende insectensoorten. Dit stukje 

geeft een algemeen beeld. 

Insecten hebben geen longen, maar tracheeën. Een trachee is een ademhalingsbuisje. De 

lucht komt de trachee binnen via openingen aan weerszijden van de lichaamssegmenten in 

het achterlijf (ook wel stigmata of spiracles genoemd). De hoeveelheid openingen varieert 

per insectensoort. Via de trachee wordt de lucht met zuurstof direct naar de organen 

getransporteerd. Koolstofdioxide komt via de trachee weer naar buiten. Er is dus geen 

transportvloeistof nodig zoals bij mensen. Daarom bevat het hemolymfe van insecten weinig 

of geen zuurstofbindende moleculen. 

 

Op de figuur rechtsonder is een stigma van een meelworm aangegeven met een pijl. 
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Hormoonstelsel 

Hormonen zorgen voor veranderingen in het lichaam op lange termijn. Er bestaan talloze 

hormonen, allemaal met een eigen functie. Hieronder zal aandacht besteed worden aan 

groeihormonen en aan de ligging van de belangrijkste hormoonklieren in het lichaam van 

insecten. 

Bij de groei van insecten zijn de hormonen die bij de vervelling betrokken zijn, de “ juvenile” 

hormonen en de neurohormonen het belangrijkst.6 

Cholesterol is nodig voor de bouw van vervellingshormonen, maar insecten kunnen dit niet 

zelf produceren en moeten het dus uit hun voedsel halen.6  

Juvenile hormonen regelen de metamorfose en de ontwikkeling van geslachtsorganen. Ze 

zorgen ervoor dat de larve een larve blijft en nog niet volwassen wordt.6 

Neurohormonen zijn kleine eiwitten die tal van functies hebben. Ze regelen onder andere de 

afgifte van vervellingshormonen en juvenile hormonen. 

De figuur hiernaast toont de belangrijkste 

endocriene (hormoonproducerende) centra in 

de meeste insecten. Merk op dat de 

hersencellen en geslachtsorganen ook 

hormonen produceren, naast andere (meer 

gespecialiseerde) klieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bron: “The insects: an outline of entomolgy”, Gulian, P. J. en Cranston, P. S., 2005. 

Zenuwstelsel 

Het zenuwstelsel van insecten bestaat uit de hersenen en de zenuwen. De belangrijkste 

zenuw is de zenuw langs de rug (ventral nerve cord). Langs deze zenuw liggen 

zenuwknopen of ganglia: dit zijn bundels zenuwcellen waar verschillende soorten 

zenuwcellen elkaar ontmoeten en signalen/impulsen uitwisselen. De hersenen van insecten 

bestaan uit drie paar samengevoegde ganglia. 
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Zoals op de onderstaande illustratie te zien is, kan het aantal ganglia sterk verschillen 

tussen insectensoorten. Zo zijn bij sommige insectensoorten meerdere ganglia gefuseerd 

(zie d en e). 

 

Bron: “The insects: an outline of entomolgy”, Gulian, P. J. en Cranston, P. S., 2005. 

Verteringsstelsel 

Omdat het verteringsstelsel van de meelworm een belangrijke rol speelt in dit onderzoek, zal 

het nader uitgelegd worden in hoofdstuk 3.1: Anatomie verteringsstelsel. In deze paragraaf 

wordt het algemeen uitgelegd. 

Het verteringsstelsel kan in drie delen verdeeld worden: de voordarm, de middendarm en de 

achterdarm (resp. foregut, midgut, hindgut). 

In de voordarm vindt opname, opslag, vermaling en transport van ingenomen voedsel naar 

de middendarm plaats. Daar breken enzymen (kleine eiwitten met een speciale functie) het 

voedsel af in kleine voedingsstoffen die opgenomen kunnen worden door het lichaam. In de 

achterdarm worden ten slotte water, zouten en andere moleculen opgenomen uit de 

voedselmassa, voordat het als uitwerpselen het lichaam verlaat via de anus.6 

 

 

Bron: “The insects: an outline of entomolgy”, Gulian, P. J. en Cranston, P. S., 2005. 
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1.2 Levenscyclus 

Er is veel diversiteit in levenscycli tussen insecten. Over het algemeen zijn er drie soorten te 

onderscheiden, maar er bestaan uitzonderingen.7 Deze drie soorten hebben te maken met 

de ontwikkeling van het insect naar zijn volwassen vorm. Het zijn: geen metamorfose, 

onvolledige metamorfose en volledige metamorfose. Bij de eerste twee lijkt het volwassen 

insect (imago) nog op zijn onvolwassen vorm, maar bij volledige metamorfose is het 

compleet en onherkenbaar veranderd. Onder andere kevers en vlinders ondergaan deze 

volledige metamorfose, de meelworm dus ook. 

De levenscyclus van een insect dat volledige metamorfose ondergaat, is te verdelen in vier 

delen: ei, larve, pop, volwassen insect. Hoe lang elke fase duurt kan sterk variëren en hangt 

vooral af van omgevingsfactoren zoals temperatuur, vochtigheid en voedselaanbod. In 

paragraaf 1.3.3 gunstige omstandigheden zal dit verder besproken worden. 

 

 

 

Ei 

De eieren van Tenebrio molitor zijn ongeveer 1-2 mm groot.  
Ze zijn wit, ovaal, plakkerig, en vaak verscholen onder 

substraat.8 De tijd die nodig is om uit het ei te komen 

varieert sterk, maar ligt meestal tussen de 4-18 dagen.9  
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Larve 

Wanneer de larve uit zijn ei kruipt, is hij ongeveer 2 mm groot. Zijn taak in deze fase bestaat 

uit eten en groeien. Het exoskelet groeit niet mee en moet dus voortdurend verwijderd 

worden. Dit doet de meelworm door te vervellen. Het groeien vindt vlak na de vervelling 

plaats, wanneer het exoskelet nog niet verhard is. Net na een vervelling is een meelworm 

wit, maar zijn nieuwe exoskelet wordt snel goudbruin en hard. Elke nieuwe vervelling heet 

instar. Het aantal instars varieert van 9 tot 12.8 De duur van deze fase varieert dus ook, van 

een aantal weken tot een aantal maanden. 

 

Uiteindelijk is de larve zo’n 3 cm groot en is hij klaar 

voor de metamorfose. 

De afbeelding links toont een meelworm die pas 

verveld is. 

 

 

Pop 

Tijdens de laatste vervelling van de meelworm verandert hij in een pop. Deze heeft geen 

mond of anus en beweegt niet veel. Ook heeft de pop geen cocon, vlinderpoppen hebben dit 

bijvoorbeeld wel. Deze fase duurt 6-18 dagen.9  

Volwassen kever 

Uit de pop komt een wit-oranje kever kruipen. Deze wordt al snel bruin en dan zwart. De 

volwassen kever is tussen de 12 en 25 mm lang. Na een paar dagen is hij geslachtsrijp en 

kan hij paren en eieren produceren. Het hangt van de omgevingsomstandigheden af 

hoeveel eieren het vrouwtje legt, maar het maximum ligt rond de 500.10  

Deze fase duurt 1 tot 3 maanden, waarna de kever sterft.  

De overgang van zijn lichte naar donkere kleur is goed te zien in de foto’s hieronder: 
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1.3 Groei en metamorfose 

1.3.1 Fysieke veranderingen  

Exoskelet 

Anders dan een meelworm die nog volop kan groeien heeft 

de meeltor een exoskelet dat de groei tegenhoudt. Dit 

exoskelet is een harde laag aan de buitenkant van de 

meeltor, gemaakt van chitine.11 Dit is een harde stof die het 

lichaam van de meeltor verstevigt en beschermt. Het is 

eigenlijk een soort pantser rond de meeltor.12  

Vleugels 

Meelwormen kunnen nauwelijks lopen, en ze kunnen niet vliegen. Meelwormen hebben 

geen vleugels, meeltorren wel. De meeltor heeft twee soorten vleugels. De voorvleugels, 

elytra genoemd, veranderen in verharde dekschilden, en kunnen dan niet meer worden 

gebruikt om mee te vliegen. De dekschilden dienen om de dunne achtervleugels te 

beschermen. Met deze achtervleugels kan de meeltor wel vliegen. 

Lichaam 

De meelworm heeft een lang beweeglijk lichaam. Het lichaam van een meeltor bestaat uit 

drie delen: de kop of cephalon, het borststuk of thorax en het achterlijf of abdomen.  

Het borststuk van de meeltor bestaat dus uit drie segmenten. Het voorste segment wordt de 

prothorax genoemd en draagt het voorste potenpaar. Het middelste segment is de 

mesothorax en draagt het middelste potenpaar en de dekschilden (ofwel voorvleugels). Het 

achterste deel is de metathorax en dit deel draagt de achterpoten en het achtervleugelpaar 

De meelworm kan zijn lichaam makkelijk bewegen. De meeltor kan alleen zijn 

achterlijfssegmenten enigszins bewegen, zodat zijn lichaam lucht kan in- en uitademen. Het 

achterlijf van de vrouwtjesmeeltor kan zich uitzetten, waardoor ze eitjes kan leggen. Het 

achterlijf van de meeltor bevat alle belangrijke organen.16 

Lengte en massa 

Meeltorren hebben een lengte tussen de 12mm en 18mm.13 Meelwormen daarentegen zijn 

een stuk langer en hebben een maximale lengte van ongeveer 28mm.14 

Poten 

Meelwormen hebben korte stompe poten waar ze slecht mee kunnen lopen. Meeltorren 

hebben juist langere poten waar ze goed mee kunnen lopen en zelfs klimmen. 

De poten van meeltorren hebben kleine stekeltjes, de sporen; ze spelen een rol bij de 

paring. De mannetjesmeeltor kan zich hiermee beter vastklemmen aan de vrouwtjesmeeltor 

tijdens de paring.16 
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Voortplantingsorganen 

Een meelworm heeft geen voortplantingsorganen, die ontwikkelen zich pas in de pop tijdens 

de metamorfose. De voortplantingsorganen van een mannetjesmeeltor en een 

vrouwtjesmeeltor zien er heel verschillend uit.  

De aedeagus (voortplantingsorgaan mannetjesmeeltor)  

 

Bron: "COLEOPTERA Introduction and keys to families, Crowson, R.A., 1956" 

De voortplantingsorganen van de mannetjesmeeltor zijn heel complex. Er zitten allerlei 

stekeltjes op, en ze hebben een chitinelaag die ze beschermt.15 

De gonocoxae (voortplantingsorgaan vrouwtjesmeeltor) 

 

Bron: "COLEOPTERA Introduction and keys to families, Crowson, R.A., 1956" 

De gonocoxae van de vrouwtjesmeeltor zijn omgeven door een vlies en bevatten geen 

chitinelaag.15  
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1.3.2 Chemische veranderingen 

De functie van de meelworm verschilt van die van het volwassen insect. De chemische 

samenstellingen van de twee kennen dan ook een aantal verschillen. Deze zullen hieronder 

worden besproken. 

Er bestaan verschillen op het gebied van (relatieve) hoeveelheden eiwitten, vetten en 

vezels.  

De volwassen insecten lijken procentueel meer eiwitten te bevatten (~17%).  

Ook bevatten volwassen insecten meer vezels dan de larven (~15% meer). Met “vezels” 

wordt voornamelijk verwezen naar chitine.17 Dit is een bouwstof die onder andere in de 

exoskeletten van insecten zit. Hij lijkt op cellulose, een stof die in de celwanden van planten 

zit en erg stevig is. Volwassen kevers hebben een dikker, harder exoskelet vergeleken met 

de larven. Met name het dekschild dat op de vleugels zit (maar ontbreekt bij de larve) bevat 

veel chitine. Dit zou een verklaring kunnen zijn voor het hogere gehalte aan vezels. 

Ten slotte verschilt het vetgehalte: larven lijken zo’n ~25% meer vet te bevatten dan de 

volwassen kevers. Wellicht levert dit opgespaarde vet energie tijdens de popfase, wanneer 

de larve energie nodig heeft om zich tot een volwassen insect te ontwikkelen, maar nog 

geen mond heeft om te eten. 

Inhoud van meelwormenlarven en volwassenen (procentueel)18
 

Component Larvae Adult 

Moisture (vocht) 5,33 3,54 

Crude protein (eiwitten) 46,44 63,34 

Crude fat (vetten) 32,7 7,59 

Crude fiber (vezels) 4,58 19,96 
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1.3.3 Gunstigste omstandigheden 

Temperatuur 

Meelwormen ontwikkelen zich het snelst bij een omgevingstemperatuur van 31 °C.20 Maar 

aangezien actieve meelwormen zelf ook warmte produceren en temperaturen boven 31 °C 

nadelig zijn voor de groei, is een constante temperatuur van 25 tot 28 °C voor meelwormen 

het gunstigst. Bij 12 °C zullen meelwormen nog groeien, maar wel sterk vertraagd. Bij elke 

omgevingstemperatuur lager dan 12 °C zullen de meelwormen niet meer kunnen groeien. 

Wel kunnen meelwormen lang overleven bij lagere temperaturen.  

 

Relatieve vochtigheid 

Een hoge relatieve vochtigheid is voordelig voor een snelle ontwikkeling van meelwormen. 

Bij een relatieve vochtigheid hoger dan 80 % kunnen er echter problemen ontstaan met het 

voedsel dat ze eten.20 Het doorgaans droge voedsel (zoals meel, havermout etc.) wordt dan 

vochtig en kan daardoor beschimmelen. Daarbij kan een hoge vochtigheid ook leiden tot de 

ontwikkeling van meelmijt. Dit zijn heel kleine beestjes die met het blote oog nauwelijks te 

zien zijn. Ze behoren tot de spinachtigen en kunnen ontstaan in meel of graan en voeden 

zich met schimmels.21 Meelmijten zorgen voor vervuiling in het voedsel van de meelwormen.                                                                                               

De ideale relatieve vochtigheid is van 60% tot 75%. Dit is een compromis tussen de optimale 

groei en het voorkomen van schimmel en meelmijt. 

 

Voedsel 

Meelwormen hebben behoefte aan een dieet met een koolhydraatconcentratie van ten 

minste 40% om zich te kunnen ontwikkelen. Meelwormen groeien optimaal wanneer ze een 

dieet met 70% koolhydraten hebben. Het voedsel van meelwormen moet ook voldoende 

water bevatten of er moet een andere bron van water zijn. Meelwormen die veel water tot 

hun beschikking hebben, hebben vaak een grotere massa. Dit komt doordat ze meer vet aan 

kunnen maken als ze voldoende water binnenkrijgen dan wanneer ze alleen van droog 

voedsel leven.19 
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1.4 Habitat en niche 

1.4.1 Habitat 

Niemand weet precies waar de meelworm/meeltor vandaan komt. Volgens sommige komt 

de meelworm uit Zuid-Europa, volgens andere uit het Afrika.22 Door de wereldwijde handel 

heeft de soort zich verder kunnen verspreiden. Nu komt de meelworm bijna overal ter wereld 

voor. 

Meelwormen wonen onder stenen, in dierenholen en in opgeslagen granen. Ze zijn vaak 

een plaag in kippenboerderijen. Ze zijn zowel in de natuur vinden als in de stad. Zelfs 

binnenshuis in een meelpotje kunnen meelwormen voorkomen. Eigenlijk kunnen ze overal 

leven waar het maar vochtig, warm en donker is en waar iets te eten is. Van fel licht houden 

ze niet. 

 

1.4.2 Niche 

De meelworm wordt gevoerd aan veel dieren in gevangenschap: aan allerlei reptielen, 

vogels, vogelspinnen en zelfs vissen. In de natuur is dit heel anders, vissen en meelwormen 

leven uiteraard niet in hetzelfde ecosysteem. Daar worden ze vaak gegeten door 

insecteneters zoals knaagdieren, vogels, andere insecten en hagedissen. De meelworm kan 

dus voedsel zijn voor andere dieren. Hij heeft echter een lage voedingswaarde en vanwege 

zijn harde pantser is hij niet voor alle dieren eetbaar.  

Zelf eten meelwormen van alles; rottende bladeren, takken, kleine plantjes, maar ook dode 

insecten, uitwerpselen en graanproducten.23 Ze hebben dus de rol van afvaleter/reducent in 

het ecosysteem. Hun lichaam heeft zich hieraan goed aangepast: ze hebben korte poten om 

mee te graven en sterke kaken om alles wat ze tegenkomen te vermalen. 

Meelwormen zijn dus de opruimers van het dierenrijk. Als er echter geen organisch 

afvalmateriaal te eten is gaan ze over op levende planten en kunnen daardoor een plaag 

gaan vormen. 

 

 

  



   
 

 18 

2. PLASTIC 

2.1 Wat is plastic? 

Plastic is niet meer weg te denken uit de moderne maatschappij. De productie ervan blijft elk 

jaar stijgen. In 2015 produceerden we 381 miljoen ton plastic; dit woog ongeveer evenveel 

als tweederde van alle mensen bij elkaar.24 Wij mensen zijn dus duidelijk dol op plastic, maar 

wat is het eigenlijk? 

Kort gezegd: plastics zijn polymeren. Een polymeer is een grote molecuul (macromolecuul) 

die opgebouwd is uit vele monomeren, dit zijn kleine afzonderlijke moleculen die samen een 

lange keten kunnen vormen. Polymeren komen ook in de natuur voor, bijvoorbeeld DNA, dit 

is een (bio)polymeer. De naam van het polymeer slaat vaak terug op het monomeer waaruit 

het gemaakt is. Een polymeer kan opgebouwd zijn uit verschillende soorten monomeren, 

maar deze herhalen zich altijd in een vast patroon. 

Ten slotte is het nog belangrijk op te merken dat er een verschil bestaat tussen kunststoffen 

en plastics, ook al worden de termen in de praktijk vaak door elkaar gebruikt. Plastic is een 

kunststof, maar niet elke kunststof is een plastic.25 Kunststoffen zijn onder te verdelen in drie 

groepen, waarvan maar één groep als plastic kan worden aangeduid, de thermoplasten. 

Nadere uitleg zal volgen in 2.2 Verschillende soorten.  

In dit hoofdstuk zullen we informatie geven over zowel kunststoffen als plastics. 

 

2.1.1 Grondstoffen 

Kunststoffen kunnen gemaakt worden van diverse grondstoffen.  

Koolwaterstoffen 

Veruit het grootste deel kunststoffen wordt geproduceerd uit koolwaterstoffen die verkregen 

zijn uit aardolie. Koolwaterstoffen zijn moleculen die bestaan uit twee atoomsoorten: C-

atomen (koolstof) en H-atomen (waterstof). Voor polymerisatie zijn kleine moleculen handig. 

Deze kunnen uit aardolie gewonnen worden via een proces dat kraken genoemd wordt; de 

lange polymeerketens uit natuurlijke aardolie worden in kleine bruikbare stukjes gebroken. 

 

 

 

De eerste vier simpelste soorten koolwaterstoffen. 

Overige grondstoffen 

Naast koolwaterstoffen kunnen plastics ook onder andere zuurstof (O), stikstof (N) of zwavel 

(S) in hun monomeren bevatten.26 De toevoeging van deze zijgroepen gebeurt vóór het 

polymerisatieproces. Elk element en elke soort zijgroep in de monomeren beïnvloedt de 

eigenschappen van de kunststof. 
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2.1.2 Productie 

Nadat de grondstoffen zijn gezuiverd kan de productie beginnen. Kunststofproductie berust 

op twee soorten reacties: additie-polymerisatie en condensatie-polymerisatie.27 Het hangt 

van de monomeren af welke soort reactie gebruikt kan worden. In beide gevallen komt de 

reactie tot stand doordat de monomeren met elkaar in contact komen. Soms is er een 

initiator nodig om de reactie op gang te krijgen. Aan het eind van het proces worden er soms 

nog extra stoffen toegevoegd om de kunststof soepeler of sterker te maken.  

Additie-polymerisatie 

Bij een additiereactie wordt een (drie)dubbele binding in een molecuul opengeklapt zodat 

het oorspronkelijke molecuul een binding kan maken met een nieuw molecuul, waardoor er 

één groot molecuul ontstaat.  

 

In de figuur hierboven is de dubbele binding tussen de twee C’tjes omgegaan naar een 

enkele binding, om zo ruimte te maken voor de twee Cl (chloor) atomen. 

Dit principe kan toegepast worden om een keten van monomeren te maken die zichzelf blijft 

verlengen. Dit gebeurt in drie stappen: initiatie, propagatie en terminatie. 

Bij de eerste stap, initiatie, reageert een initiator met een monomeer. De dubbele binding 

van de monomeer klapt open om vervolgens een atoombinding te maken met de initiator. 

Hierdoor blijft er echter een ongepaard elektron over op het monomeer (afgebeeld als 

stipje). Deze elektron wil graag ook in een binding zitten. 

 

Als dit molecuul toevallig tegen een ander monomeer aanbotst, herhaalt het proces zich als 

stap twee, propagatie: 

 

Maar aan het eind van deze stap blijft er weer een ongepaard elektron (radicaal) over! Dus 

de keten blijft maar groeien en groeien, totdat het een andere keten met een radicaal 

tegenkomt en de laatste stap, stap drie, terminatie plaatsvindt. Wat overblijft is een hele 

lange monomeerketen, ook wel een polymeer genoemd. 
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Condensatie-polymerisatie 

Condensatie-polymerisatie maakt gebruik van een condensatiereactie. Hierbij is geen 

dubbele binding nodig. Er zijn twee groepen betrokken bij deze reactie: een -OH groep of -

NH groep en een -COOH groep. Deze twee kunnen samen een groter molecuul vormen 

door te reageren met elkaar en daarbij een H2O-molecuul te laten ontstaan. 

Een voorbeeld van een condensatiereactie: 

 

Polymeren kunnen gemaakt worden via condensatie-polymerisatie op de voorwaarde dat 

het monomeer zowel een -OH/-NH groep als -COOH groep bevat, of bij twee monomeren 

dat het ene monomeer twee -OH/NH groepen en het andere monomeer twee -COOH 

groepen bevat. 

 

Bij een reactie tussen een -OH en een -COOH groep ontstaat een esterbinding (linksonder). 

Deze wordt gekenmerkt door één dubbelgebonden en één enkelgebonden O aan een C.  

Bij een reactie tussen een -NH en een -COOH groep ontstaat een peptidebinding 

(rechtsonder). Deze wordt gekenmerkt door een dubbelgebonden O en een enkelgebonden 

-NH groep aan een C. In beide gevallen staat de R voor een willekeurige restgroep. 

  

 

Vaak is condensatie-polymerisatie een langzamere manier van plastic produceren dan 

additie-polymerisatie. 

 

  



   
 

 21 

2.2 Verschillende soorten plastic met toepassingen 

Plastic is een verzamelnaam. Er bestaan namelijk velen soorten 'plastic', en elke soort heeft 

bepaalde kenmerken en eigenschappen. Hierdoor kan iedere soort plastic weer ergens 

anders voor gebruikt worden. 

Op elk plastic product kun je een driehoek terugvinden die bestaat uit drie pijlen. Onder deze 

pijlen staat een afkorting en binnen de driehoek staat een nummer. Dit nummer geeft aan tot 

welke categorie plastic het product behoort. Van de in totaal zeven categorieën zijn de 

eerste zes elk de aanduiding van één soort plastic. De zevende categorie bestaat uit de 

overige soorten plastic. Deze categorieën zijn er om het recycleproces veilig te houden.28  

 

   PET, polyethyleen tereftalaat 

 Molecuulformule: (C10H8O4)n 

   Structuurformule:  

 

 

  

Eigenschappen:  

PET is transparant en laat goed licht door. Ook biedt het zeer goede weerstand tegen 

veroudering, slijtage en warmte. Het is licht van gewicht en bestendig tegen druk, het zal dus 

niet snel breken. PET vormt bovendien een goede barrière tegen vocht of gas.31 

Pet is recyclebaar, hoewel voor behoud van eigenschappen vaak een opwerkstap nodig is. 

Dit komt doordat als PET in aanraking met water en thermische degradatie komt de 

molecuulketens korter worden.32 

PET is redelijk veilig, alleen is het minder goed herbruikbaar. Het probleem van dit plastic is 

dat op den duur giftige stoffen zoals bijvoorbeeld acetaldehyde gaan lekken. Stoffen die 

kankerverwekkend zijn en de hormoonbalans kunnen verstoren.29 

Toepassingen: 

Deze soort plastic wordt voornamelijk toegepast voor het produceren van 

flessen (PET-flessen). Zoals frisdrank- of waterflessen. Ook wordt het veel 

gerecycled en in kleding verwerkt.30 

 

 

 

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=%2Furl%3Fsa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fnl.123rf.com%252Fphoto_13515607_pet-fles-water-ge%2525C3%2525AFsoleerd-op-de-witte-achtergrond.html%26psig%3DAOvVaw37xMnBF2UZKTVe2ok-wuHP%26ust%3D1574974269243819&psig=AOvVaw37xMnBF2UZKTVe2ok-wuHP&ust=1574974269243819
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HDPE, hoge dichtheid polyetheen 

Molecuulformule: (C2H4)n 

Structuurformule:  

 

Eigenschappen: 

Deze plasticsoort heeft, zoals de naam al aangeeft, een hoge dichtheid wat het materiaal 

sterk maakt. Maar dat niet alleen: vanwege de hogere dichtheid heeft HDPE ook een grotere 

stijfheid, hardheid, slijtvastheid en is het beter bestendig tegen hogere temperaturen en 

chemicaliën, zuren en alkalimetalen.33  

HDPE is veilig en kan gemakkelijk hergebruikt worden. HDPE is ook zeer goed recyclebaar 

en heeft een zeer lange levensduur. Zolang polyetheen niet zomaar in het milieu 

terechtkomt is het een milieuvriendelijke kunststof. Komt het wel in het milieu terecht dan is 

de lange levensduur van HDPE juist heel nadelig.  

Toepassingen: 

HDPE wordt voornamelijk in de harde vorm toegepast voor bijvoorbeeld 

kratten, bakken, emmers, vaten, jerrycans en speelgoed. Doordat HDPE zo 

lang meegaat wordt het vaak gebruikt voor auto-onderdelen. HDPE wordt 

niet altijd in de harde vorm toegepast maar kan ook gebruikt worden in 

zachte vorm, zoals bijvoorbeeld vuilniszakken.33 

 

PVC, polyvinylchloride 

Molecuulformule: (C2H3Cl)n 

Structuurformule:  

Eigenschappen: 

PVC is van nature hard en breekbaar, daarom worden er weekmakers 

aan toegevoegd om er soepele en zachte eigenschappen aan te geven. Deze weekmakers 

kunnen alleen heel schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid, bijvoorbeeld weekmakers 

zoals Ftalaten en Bisphenol A (BPA). Naast weekmakers bevat PVC ook dioxine. Deze 

stoffen kan het menselijk lichaam niet afstoten en hopen zich op in het lichaam. Dioxine en 

weekmakers kunnen kankerverwekkend zijn en verstoren de hormoonbalans. PVC is dus 

zeer onveilig en kan beter vermeden worden, behalve als het deze ftalaatvrij is. Dit is helaas 

zelden het geval.29 

Ondanks dat PVC niet veilig is, is het wel herbruikbaar en gaat het redelijk lang mee. Het is 

ook recyclebaar, maar moet wel apart gerecycled worden.30 

Toepassingen: 

PVC is de meest gebruikte kunststofsoort ter wereld.34 PVC is vooral bekend van de buizen 

die gebruikt worden voor bijvoorbeeld water of elektrische bedrading. Maar ook luchtbedden, 

opblaasbare boten, zwembandjes, matrasbeschermers en nog veel meer is gemaakt van 

PVC. Het zit ook vaak in kleren en meubels; in al deze producten valt vaak de specifieke 

geur van PVC op.   
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LDPE, lage dichtheid polyetheen 

Molecuulformule: (C2H4)n 

Structuurformule:  

 

Eigenschappen: 

LDPE is een taaie en zachte kunststofsoort die waterafstotend is. Daarnaast is het ook een 

goede isolator. Zoals de naam al aangeeft heeft LDPE een lage dichtheid en hierdoor is het 

een soepeler materiaal en minder hard. 

LDPE is veilig en herbruikbaar. Daarbij is het ook makkelijk recyclebaar. Het kan eenvoudig 

omgesmolten worden tot een nieuw product. 

Toepassingen: 

LDPE wordt veel gebruikt in het dagelijks leven en is eigenlijk plasticfolie. Producten 

als huishoudfolie, krimpfolie, landbouwplastic, plastic draagtassen, groente- en fruit 

zakjes en plastic hoesjes om tijdschriften bestaan allemaal uit LDPE. 

  

  PP, polypropeen 

Molecuulformule: (C3H6)n 

Structuurformule:  

 

Eigenschappen: 

PP is goed bestand tegen chemische oplosmiddelen, basen en zuren. Het is ook bestand 

tegen bacteriegroei en daarom geschikt voor wegwerpspuiten en andere medische 

apparatuur.34 Het polymeer kan heet in een vorm worden geperst, maar ook worden 

gezaagd en gelast. 

PP (polypropeen) is een veilig plastic dat eventueel opnieuw gebruikt kan worden. Alleen 

kan het soms zijn dat producten met code 5 (PP) zijn gemaakt van het gevaarlijke 

Polystyreen, dus PP betekent niet altijd dat het plastic product veilig is.29 PP is verder goed 

recyclebaar. 

Toepassingen: 

PP wordt toegepast om tapijten, plastic meubelen, emmers, kratten, 

pijpleidingen, rietjes en magnetronbakjes te maken. Ook wordt het vaak 

gebruikt voor medische apparatuur. 

  

 

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http%3A%2F%2Fde-kleine-dingen.blogspot.com%2F2011%2F09%2Fhet-leven-van-een-plastic-zakje.html&psig=AOvVaw2I8Mt6trQXTPZZQTso8uF6&ust=1575047070136952
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https%3A%2F%2Fnl.wikipedia.org%2Fwiki%2FPolypropeen&psig=AOvVaw0FMm4fk14oujxPD5GOavCz&ust=1575047281808349
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https%3A%2F%2Fwww.partywinkel.nl%2Fneon-rietjes-100-stuks.html&psig=AOvVaw1YBBe0JtWNf2chXXxl1hj_&ust=1575048116836093
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   PS, polystyreen 

 Molecuulformule: (C8H8)n 

 Structuurformule:  

 

Eigenschappen: 

PS is er in een foamachtige vorm en een harde variant. PS is erg belastend voor het milieu. 

Meer dan 70% van het plastic dat in de oceanen ronddrijft is van deze soort. Bij verhitting 

van PS komen er giftige stoffen als styreen en benzeen vrij. Styreen en Benzeen zijn 

kankerverwekkend en verstoren de hormoonbalans.29 PS is dus absoluut geen veilig 

materiaal en beter niet her te gebruiken. Wel is het goed recyclebaar. 

EPS (Geëxpandeerd polystyreen), beter bekend als piepschuim of tempex.  

Een kubieke meter EPS bevat ongeveer 10 miljoen bolletjes, ook wel parels genoemd. Elke 

parel heeft ongeveer 3000 gesloten, met gas gevulde cellen. EPS bestaat slechts voor 2% 

uit polystyreen en voor 98% uit gas. Het is dan ook zeer licht materiaal.35 

EPS bestaat uit één materiaalsoort, waardoor het zeer goed recyclebaar is 

Toepassingen: 

PS wordt veel gebruikt voor wegwerpproducten: wegwerpscheermesjes, 

wegwerpbekertjes en -bestek, frietbakjes, vleesbakjes, etc.  

  

 

Overige plasticsoorten 

Alle overige soorten plastic die niet ingedeeld kunnen worden in bovenstaande 

zes soorten, vallen in categorie 7 (other). Categorie 7 bevat veel verschillende 

soorten producten, zoals bij bijvoorbeeld babyflesjes, babyvoedselbakjes, 

drinkbekertjes, plastic bordjes, maar ook plastic vorken, lepels en messen. 

Deze zijn voornamelijk geproduceerd uit PC (polycarbonaat), bio-plastics, copolyester, acryl, 

polyamide, of plastic combinaties zoals styreenacrylonitril.28 

 

Nylon valt ook onder deze categorie. De structuurformule is hieronder afgebeeld. 

 

 

  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http%3A%2F%2Fwww.google.nl%2Furl%3Fsa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.thuisexperimenteren.nl%252Fscience%252Fkunststof%252Fpolystyreen.htm%26psig%3DAOvVaw3vkdhBJEJSvslLgs7ElOSb%26ust%3D1575052120854849&psig=AOvVaw3vkdhBJEJSvslLgs7ElOSb&ust=1575052120854849
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2.3 Het plasticprobleem 

2.3.1 Milieuprobleem 

Plastic werd uitgevonden in 1856, toen een wetenschapper in Engeland Parkesine had 

ontdekt (dit ontstaat bij de reactie tussen cellulose en salpeterzuur).38 Sinds deze ontdekking 

is het aantal kunststofsoorten alsmaar toegenomen. Het grote voordeel van kunststoffen is 

dat ze een grote variatie aan eigenschappen kunnen hebben. Hard of zacht, elastisch of 

star, enz. Bovendien zijn ze ook nog eens licht van gewicht en makkelijk te produceren. 

Geen wonder dat bijna alles in onze omgeving tegenwoordig van kunststof is gemaakt. 

Plastic is een wondermateriaal. Het vormt echter een groot gevaar voor onze omgeving; op 

een dag in het jaar 1997 ontdekte oceanograaf Charles Moore een enorme hoeveelheid 

plastic drijvend midden in de Grote Oceaan. Hij noemde dit de ‘plasticsoep.’ Deze term 

wordt nu 23 jaar later over de hele wereld gebruikt.39  

 

De plasticsoep is ontstaan doordat een hoop plasticafval in de zee is terechtgekomen. 

Wetenschappers schatten dat 15 tot 40% van het plasticafval in zee terechtkomt: zo’n 8 

miljard kilo.5 Zo ontstaat er dus een drijvende vuilnisbelt: de plasticsoep. Wanneer plastic 

afbreekt, valt het uit elkaar in kleinere stukjes en kan het giftige stoffen afscheiden (zie 

paragraaf 2.2: verschillende soorten plastic) Deze kleine stukjes, ook wel microplastics 

genoemd, zijn te klein om opgeruimd te worden uit de oceaan, omdat ze niet in netten 

blijven zitten. Bovendien kunnen dieren de stukjes plastic aanzien voor voedsel; hierdoor 

werkt het plastic zich naar boven in de voedselketen, en komt het uiteindelijk uit bij ons. Uit 

één onderzoek (Schwabl en Liebmann) is gebleken dat ruim duizend stukjes microplastic 

per dag door het spijsverteringskanaal van mensen passeren.37 De vraag is maar wat dit op 

lange termijn met onze gezondheid doet...  

Plasticvervuiling is dus een groot probleem waar nog nooit een oplossing voor is gevonden. 

De plasticsoep is hier slechts één symptoom van. 

Er is ook een keerzijde. Het maken van plastic zakjes kost veel minder energie dan het 

maken van katoenen zakken. Zoveel minder zelfs, dat je een katoenen zak ruim 

zevenhonderdduizend keer zou moeten gebruiken, voordat je er per gebruikte keer een 

kleinere ecologische afdruk aan overhoudt, dan een plastic zak.36 Het simpelweg verbieden 

van plastic zal onze belasting van de natuur dus niet verlichten. Bovendien is het grootste 

deel van de mensheid afhankelijk van plastic; zonder plastic zouden een hoop producten 

onbetaalbaar worden. Wat kunnen we dan wel doen? 
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2.3.2 Oplossingen 

Om plasticvervuiling te verminderen, moet een aantal maatregelen worden genomen. Er 

moet worden overgegaan naar plastic dat afbreekbaar is in organische resten, plastic moet 

beter verzameld worden, en plastic moet beter verwerkt er hergebruikt worden. Bij dit laatste 

kan de meelworm van groot belang zijn, vooral bij plastics die niet eenvoudig te recyclen 

zijn. De meelworm kan namelijk lastige soorten kunststoffen, zoals polystyreen (piepschuim) 

verteren. (Hoe dit werkt wordt uitgelegd in 3.3 Plastic verteren). Maar het toepassen van 

meelwormen op grote schaal zal zeker lastig zijn, omdat de hoeveelheid omgezette plastic 

door zo’n honderd meelwormen slechts 40 mg per dag is.40  

Men vermoedt dat de bacteriën (en daarmee ook de enzymen die deze bacteriën bezitten) in 

de buik van de meelworm verantwoordelijk zijn voor het afbreken van plastic. Bacteriën 

kunnen zich veel sneller vermeerderen dan meelwormen en zijn ook nog eens goedkoper. 

Het is dus voor de hand liggend om deze bacteriën met hun enzymen, en niet de wormen 

zelf, te gebruiken om piepschuim af te breken.   

Om die enzymen toe te passen moet men eerst het verteringsstelsel van de meelworm beter 

in kaart brengen omdat dit als het ware functioneert als een bioreactor waarin de plastic-

verterende bacteriën hun werk optimaal kunnen doen. Als we deze optimale 

omstandigheden kunnen nabootsen of erachter kunnen komen hoe de enzymen plastic 

precies afbreken, kunnen we de natuur efficiënt inzetten tegen het plasticprobleem. 

Hieronder is een grafische weergave van een plasticverwerkingscentrale die gebruik maakt 

van bacteriën afgebeeld.  
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3. SPIJSVERTERING 

3.1 Anatomie verteringsstelsel 

Het verteringsstelsel van de meelworm is gericht op een voedselpatroon van continu eten. 

Zoals in H1.1.3 al verteld is, bestaat het verteringsstelsel van insecten uit een voordarm, 

middendarm en achterdarm. In deze paragraaf zullen de functies van de drie genoemde 

delen met betrekking tot de meelworm nader worden besproken aan de hand van de 

onderstaande figuur. Dit is een schematische weergave van het verteringskanaal van een 

volwassen insect (links) en een larve (rechts) van Alphitobius diaperinus, ook bekend als 

“kleine meelworm”. Omdat Tenebrio molitor en Alphitobius diaperinus beide tot de familie 

Tenebrionidae behoren en ook een gelijkende ecologische niche vervullen, lijken hun 

verteringsstelsels voldoende op elkaar om conclusies te trekken over de Tenebrio molitor. 

 

 

Bron: J. C. McAllister, C. D. Steelman, C. E. Carlton, "Histomorphology of the Larval and Adult 

Digestive Systems of Alphitobius diaperinus", Journal of the Kansas Entomological Society Vol. 68, 

No. 2 (1995), evenals de andere figuren in deze paragraaf. 

 

Mond  

De mond van de meelworm is aangepast aan zijn dieet van hard voedsel; zijn kaken zijn 

groot en stevig en gemaakt om het voedsel in eetbare stukken naar binnen te werken. Het 

voedsel wordt geschraapt, geknipt en samengedrukt. Dit is de eerste stap van vertering. 
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Voordarm 

Bij de meelworm is de voordarm kort en recht. Hij bestaat uit de keelholte, de slokdarm en 

de speekselklieren. Vaak hebben kevers ook nog een krop (een holte in de keel waar 

voedsel tijdelijk wordt opgeslagen), maar die ontbreekt bij de kleine meelworm. Dit duidt 

erop dat de meelworm een constante, vraatzuchtige eter is.41  

Zodra het eten de keelholte binnenkomt, scheiden de speekselklieren (Max op de tekening) 

speeksel uit. Dit mengt met het voedsel en maakt dat het soepeler door de darmen kan 

bewegen. Het speeksel bevat ook verteringsenzymen. Het voedsel beweegt vervolgens via 

de slokdarm naar de middendarm toe. De scheiding tussen de voor- en middendarm bestaat 

uit een proventriculaire klep (pro: voor, ventriculair: orgaanholte) waarin het darmweefsel 

dikker en geplooider wordt; ook krijgt het darmweefsel hier kleine, naar achter gerichte 

stekels. Dit helpt het eten nog meer te vermalen voordat het in de middendarm komt. 

 

Een dwarsdoorsnede van de keelholte toont de verschillende lagen waaruit de voordarm is 

opgebouwd. Van binnen naar buiten bestaat deze uit een intimalaag (I), een dekweefsellaag 

(E) en een spierlaag (Cm). De intimalaag bestaat 

uit een hard materiaal en is bedoeld om de 

slokdarm te beschermen tegen schade door 

scherpe/harde voedselbrokken.42 De 

dekweefsellaag vormt nog een barrière voor stoffen 

van buitenaf. De spierlaag bestaat uit lengte- en 

kringspieren (eerst de lengtespieren, dan de 

kringspieren er omheen) die zorgen voor 

peristaltische bewegingen die het voedsel verder 

duwen naar de middendarm. Er zijn geen cellen in 

de voordarm die voedingsstoffen opnemen en er 

vindt dus nog geen vertering plaats. 

 

Middendarm 

De middendarm is een belangrijk orgaan. Hierin begint de echte vertering. Ook worden hier 

al voedingsstoffen opgenomen die uit de vertering verkregen zijn. De middendarm scheidt 

daarvoor allerlei soorten verteringsenzymen af. Bovendien is de middendarm een habitat 

voor allerlei darmflora die de vertering helpt bevorderen. Naast zijn functie in de 

spijsvertering speelt hij ook een regulerende rol in het hormoonsysteem.46 

Van binnen naar buiten bestaat de middendarm uit een peritrofisch membraan (Pm), een 

slijmlaag, een borstelzoomlaag (Sb), een dekweefsellaag en een spierlaag. Het peritrofische 

membraan is een vlies dat het organisme beschermt tegen giftige stoffen en ziektekiemen 

door selectief stoffen door zich heen te laten gaan. Hier vinden bovendien de eerste 

verteringsstappen plaats. De slijmlaag heeft ook een beschermende functie; hierin gaat de 

vertering door. Vooral belangrijk is de 

borstelzoomlaag, die bestaat uit cellen die 

voedingsstoffen kunnen absorberen. Deze cellen 

hebben microvilli (microscopisch kleine 

uitstulpinkjes) die het darmoppervlak aanzienlijk 

vergroten. Hierdoor verloopt de opname van 

voedingsstoffen optimaal.44 In de borstelzoomlaag 

vinden de laatste stappen van de vertering plaats.47 
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Achterdarm 

De achterdarm van de meelworm heeft twee delen; het voorste deel, de dunne darm, en het 

achterste deel, de dikke darm.45 Ook bevat hij de zes buizen van Malpighi (Mpt). Deze 

zorgen voor de afvoer van afvalstoffen uit het bloed naar de achterdarm. Hun functie is dus 

vergelijkbaar met die van de nieren bij de mens. 

Aan het eind van de achterdarm worden de 

afvalstoffen uitgescheiden via de anus. Het water 

dat zich in de darm bevond, wordt daarvoor nog 

door het allerachterste deel opgenomen via 

osmose. Een belangrijke functie van de achterdarm 

is dus het resorberen van water en zouten. Er vindt 

ook nog absorptie van voedingsstoffen plaats. 

De figuur hiernaast toont een dwarsdoorsnede van 

de dunne darm; één van de zes buizen van 

Malpighi is aangegeven met Mpt.  
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3.2 Natuurlijk voedsel vergeleken met plastic 

In de natuur eet de meelworm van alles en nog wat. In dit onderzoek richten we ons echter 

op graanproducten die zetmeel bevatten. Zetmeel is een organisch product dat in planten 

zit. Plastic daarentegen is een anorganisch product. Wat zijn de overeenkomsten en 

verschillen tussen plastic en zetmeel? 

Zetmeel 

Zetmeel bestaat voornamelijk uit het polysacharide 

amylose. Hiernaast is de structuurformule van een 

keten amylose weergegeven. Amylose bestaat uit 

lineaire glucosemoleculen die gekoppeld zijn door 

middel van een zuurstofbrug. Het zijn onvertakte 

polymeren.48 

  

Verder bestaat zetmeel ook uit amylopectine. 

Amylopectine bestaat ook uit glucosemoleculen. Het 

verschil met amylose is dat de glucosemoleculen in 

amylopectine vertakt zijn. De glucosemoleculen in 

amylopectine worden verbonden door middel van  

C-O-C bruggen. Hiernaast een plaatje van een 

amylopectineketen.49 

Zetmeel heeft een semi-kristallijne structuur50. Bij semikristallijnen vormen de moleculen 

eilandjes met een geordende structuur die met elkaar verbonden zijn door moleculen die niet 

geordend liggen.53 Dit maakt het lastig verteerbaar voor verteringsenzymen.49 Meestal komt 

zetmeel voor in combinatie met eiwitten ofwel gluten. In meel bijvoorbeeld zitten 

zetmeelkorrels stevig op elkaar geplakt in een laag eiwitten.  

Algemene verschillen tussen plastic en biopolymeren zoals zetmeel zijn: ketenlengte, 

soorten monomeren en soorten bindingen.  

Ketenlengte: 

Plastic bestaat uit polymeren die in lengte sterk uiteen kunnen lopen. Dit komt omdat het 

polymerisatieproces “willekeurig” is; een uiteinde van een polymeer moet toevallig een 

radicaal tegenkomen om te stoppen met groeien. Soms gebeurt dit heel snel, en soms duurt 

het wat langer, waardoor de ketens uiteenlopende lengtes kunnen krijgen. Biopolymeren 

daarentegen worden juist gemaakt vanuit een vast bouwplan. Daardoor is er veel minder 

onderlinge lengtevariatie tussen zetmeelketens. 

Soorten monomeren:   

De soorten monomeren zijn ook anders. In plastic zijn de monomeren vaak giftige, 

anorganische stoffen. Biopolymeren zoals zetmeel bestaan echter meestal uit glucose 

(koolhydraten) of aminozuren (eiwitten). 

Soorten bindingen: 

Plastics kunnen gemaakt worden uit polyadditie of polycondensatie. De soorten bindingen in 

verschillende plastics lopen dus flink uiteen. Biopolymeren daarentegen worden in de 

meeste gevallen gemaakt via polycondensatie. De bindingen tussen monomeren zijn dus 

meestal ester- of peptidebindingen, of bindingen waarin in ieder geval zuurstof in zit.  



   
 

 31 

De plastics uit ons onderzoek vergeleken met zetmeel: 

Piepschuim (Polystyreen) 

Polystyreen is een polymeer dat opgebouwd is uit het monomeer 

styreen. Dit monomeer bestaat uit een C=C binding en een 

fenylgroep (afgebeeld als zeshoek). De C=C binding verandert in 

een C-C binding tijdens polymerisatie. Doordat de monomeren 

”willekeurig” op elkaar aanhaken, ontstaat er dus een patroon 

van fenylgroepen die ”links” of ”rechts” liggen, te zien in het 

plaatje hiernaast.   

Zetmeel daarentegen heeft geen C-C bindingen die worden 

afgebroken. De afbraak vindt voornamelijk plaats tussen zijn C-O-C bindingen. Daarnaast 

heeft zetmeel geen benzeenringen en polystyreen wel. Zetmeel bevat zuurstofatomen (O) 

en polystyreen helemaal niet. Toch lijkt zetmeel wel enigszins op polystyreen, glucose (in 

zetmeel) is namelijk net als benzeen (in polystyreen) een cyclisch molecuul. 

Qua mesostructuur lijkt polystyreen, ofwel piepschuim, wel enigszins op brood (dat zetmeel 

bevat). Meelwormen eten vaak brood dat vrij zacht is, makkelijk om in te bijten, en waar 

vaak veel lucht in zit. Piepschuim heeft precies deze zelfde eigenschappen, al is het wel iets 

taaier dan brood.  

 

Plasticfolie (polyetheen) 

Polyetheen is een polymeer dat is opgebouwd uit het monomeer etheen. 

Etheen is een vrij simpel monomeer en lijkt in niets op zetmeel. 

 

Qua mesostructuur lijkt polyetheen ook niet echt op enig natuurlijk product 

waar zetmeel in zit. Het is glad, taai en niet gemakkelijk af te bijten.  

 

  

Plasticschuim (polyurethaan) 

 

 

 

Polyurethaan is net als zetmeel gevoelig voor hydrolyse52. Bij de hydrolyse wordt de 

zetmeelketen verknipt door het inbouwen van een watermolecuul (bij de C-O-C-binding), 

hetzelfde zal gebeuren bij polyurethaan (bij de COO-binding/NCO-binding). Een andere 

overeenkomst is dat polyurethaan net als zetmeel zuurstofatomen (O) bevat. Maar 

polyurethaan bevat ook stikstofatomen (N) wat zetmeel niet heeft.  

Polyurethaan, ofwel plasticschuim lijkt qua mesostructuur ook enigszins op brood. Net als 

brood bevat het veel lucht. Wel is het een stuk harder en taaier dan brood. 
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Nylon (poly(hexano-6-lactam)) 

 

 

 

Nylon is een totaal ander soort plastic. De productie van nylon zit tussen polyadditie en 

polycondensatie in. Het is een polyamide, net als veel organische materialen;54 je zou dus 

verwachten dat nylon goed afbreekbaar is. Maar het tegendeel is waar, nylon is juist zeer 

moeilijk afbreekbaar. Men vermoedt dat de sterke waterstofbruggen (NH met C=O) tussen 

de polymeerketens van nylon hieraan bijdragen.  

Nylon lijkt weinig op zetmeel. Zowel zetmeel als nylon bevatten zuurstofatomen (O), maar 

daar houdt de gelijkenis eigenlijk wel op.  

Naast dat nylon een moeilijk afbreekbaar materiaal is, is het ook een zeer taai en flexibel 

materiaal. Het is dan ook moeilijk te vergelijken met enig organisch voedsel van 

meelwormen. 
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3.3 Plastic verteren 

3.3.1 Enzymen 

Enzymen zijn eiwitten die reacties in het lichaam katalyseren; ze zorgen ervoor dat reacties 

die normaal niet zouden plaatsvinden dat wel doen. Enzymen spelen bij allerlei 

lichaamsprocessen een belangrijke rol, zo ook bij de vertering. Ze zijn nodig om grote 

brokken voedsel om te zetten in losse moleculen die opgenomen kunnen worden door de 

darmwand. Dit doen ze door moleculen te “knippen”. Elk enzym heeft een eigen vorm die 

precies past op het soort stof (substraat) dat het knippen moet. Daarom noemt men 

enzymen ook wel specifiek. De werking van een enzym is in de figuur hieronder 

vereenvoudigd afgebeeld. 

 

Verteringsenzymen kunnen in drie algemene groepen worden ingedeeld, namelijk: 

eiwitafbrekende enzymen, vetafbrekende enzymen en koolhydraatafbrekende enzymen. 

Deze drie groepen maken de opname van, respectievelijk, aminozuren (bouwstenen van 

eiwitten), vetzuren en eenvoudige suikers mogelijk.  

De omstandigheden in het verteringsstelsel zijn zodanig, dat op verschillende plekken 

verschillende enzymen actief zijn. Deze activiteit hangt onder andere af van de temperatuur 

en de zuurtegraad (pH).  

 

De drie verschillende soorten enzymen: 
 

Eiwitafbrekende enzymen 

Eitwitafbrekende enzymen heten ook wel proteasen, omdat ze proteïnen (eiwitten) afbreken. 

Eiwitten zijn polymeren die opgebouwd zijn uit aminozuren. Tussen elk aminozuur zit een 

peptidebinding; deze binding wordt door dit soort enzymen afgebroken (proteasen worden 

dan ook wel peptidasen genoemd). Dit doen ze door water toe te voegen aan de uiteinden 

van de aminozuren waartussen geknipt is, ook wel hydrolyse genoemd (dit is een 

"tegenovergestelde" reactie aan de condensatiereactie van H2.1.2) 
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Deze enzymen worden in insecten afgegeven op het moment dat eiwitten de middendarm 

binnenkomen.56 Het begin van de middendarm verschilt van het eind. Er is namelijk een pH-

gradiënt van 5,2-5,6 naar 7,8-8,2, van zuur naar basisch dus.55 Deze gradiënt zorgt ervoor 

dat verschillende soorten enzymen actief zijn in het voorste deel van de middendarm 

vergeleken met het achterste deel, omdat elk soort enzym zijn eigen pH-optimum heeft. 

Opmerkelijk is dat volwassen meeltorren een pH-gradiënt van 5,1 naar 6,3 hebben; de 

middendarm is bij volwassen kevers dus relatief zuurder dan bij de larven.57  

In het voorste (zure) deel zijn vooral cysteïne-endopeptidasen actief. Dit is een bepaalde 

groep enzymen die eiwitten middendoor knipt. In het achterste deel zijn serine-

endopeptidasen en exopeptidasen actief.58 Exopeptidasen knippen aminozuren af van de 

buitenkanten van eiwitten.  

De diversiteit aan enzymen en het grote pH-verschil zou gerelateerd kunnen zijn aan het 

niet-gespecialiseerde dieet van de meelworm. Het staat de meelworm namelijk toe om zijn 

verteringsstelsel aan te passen aan het soort voedsel dat het binnenkrijgt; voor elke 

voedingsstof heeft de meelworm wel iets.55 

Koolhydraatafbrekende enzymen 

Koolhydraten (sachariden) zijn opgebouwd uit koolstof- waterstof- en zuurstofatomen. 

Koolhydraten komen in verschillende groottes voor, van lange ketens (polysachariden) tot 

een enkele bouwsteen (monosachariden). In het lichaam worden monosachariden meteen 

opgenomen, terwijl polysachariden zoals zetmeel of cellulose eerst afgebroken moeten 

worden tot hun bouwstenen.  

Enzymen die koolhydraten afbreken worden ook wel carbohydrasen genoemd (carbohydrate 

is Engels voor koolhydraat). De enzymen worden genoemd naar het soort stof dat ze 

knippen. Het speeksel bevat bijvoorbeeld amylase, een carbohydrase die zetmeel knipt in 

kleinere brokstukken. Carbohydrasen breken de bindingen tussen monosachariden via 

hydrolyse. Ze worden vooral afgegeven in het voorste deel van de middendarm.59  

 

Vetafbrekende enzymen 

Vetafbrekende enzymen worden ook wel lipasen genoemd. Ze splitsen vetten op in zijn 

bouwstenen: glycerol en vetzuren. Ook deze maken gebruik van hydrolyse. 
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3.3.2 Bacteriën 

Het verteringsstelsel bevat niet alleen enzymen. Er zijn ook bacteriën actief, die meehelpen 

bij de vertering. Bacteriën zijn eencellige organismen; ze zijn onderdeel van de darmflora 

van de meelworm. De hoeveelheid bacteriën in het darmstelsel van insecten is aanzienlijk 

kleiner dan de hoeveelheid in het darmstelsel van zoogdieren.60 Toch heeft de meelworm 

blijkbaar genoeg variatie aan bacteriën om heel veel verschillende soorten voedingsstoffen 

te kunnen verteren. Bacteriën maken namelijk ook enzymen om voedsel af te breken. De 

meelworm kan deze bacteriën dus gebruiken om voedsel zoals piepschuim af te breken, wat 

het met zijn eigen enzymen niet zou kunnen. Het toevoegen van antibiotica aan piepschuim 

maakt het voor de meelworm onverteerbaar, wat het vermoeden dat bacteriën 

verantwoordelijk zijn voor de afbraak ervan versterkt.61  

In deze en de volgende paragraaf zal de nadruk vooral liggen op piepschuimvertering, 

omdat dit een materiaal is waarvan men eerder dacht dat het niet biologisch afbreekbaar 

was. 

Het meest voorkomende geslacht (groep van diersoorten die nauw verwant zijn) van 

bacteriën in de darmen van de meelwormen is Spiroplasma en het lijkt erop dat 

meelwormen hun eigen specifieke soorten Spiroplasma hebben.62 Het microbioom van 

meelwormen varieert echter per individu. 
 

Hoewel Spiroplasma het meest voorkomt, is het geen interessant geslacht als het gaat om 

plasticvertering. Uit analyses die uitgevoerd zijn op bacteriën uit de darmen van 

meelwormen, blijkt dat de geslachten Exiguobacterium en Chryseobacterium het meest in 

staat zijn om plastic te verteren.61 Met name Exiguobacterium blijkt piepschuim goed af te 

breken. 

Het geslacht Exiguobacterium is wijdverspreid over de hele wereld en kan zich handhaven 

bij extreme temperaturen.63 Het is een aerobe bacterie (heeft zuurstof nodig). Volgens het 

onderzoek van Yang e.a. wordt polystyreen minder hydrofoob nadat Exiguobacterium er een 

tijdje op heeft gegroeid.61 Dit houdt in dat het beter met water kan mengen. Dit komt doordat 

-C-C-verbindingen in het piepschuim omgezet worden in -C=O groepen.61 Stoffen die -C=O 

groepen hebben lossen beter op in water dan stoffen met alleen -C-C-groepen, omdat de O 

ervoor zorgt dat de stof interacties aan kan gaan met watermoleculen. Dat -C=O groepen 

ontstaan zou kunnen komen doordat Exiguobacterium aeroob is; het heeft voor zijn 

stofwisseling zuurstof nodig. Vaak voegen aerobe bacteriën O-atomen toe aan de stoffen die 

ze "eten" omdat bij die reactie energie vrijkomt; dit heet oxidatie. 
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3.3.3 Verteringsproducten 

Polystyreen (piepschuim) wordt in het verteringsstelsel van de meelworm omgezet in allerlei 

afbraakproducten via depolymerisatie (de polymeerketens worden in kleinere stukjes 

gebroken). Deze zijn: alifatische koolwaterstoffen (zonder fenylgroep) en aromatische 

koolwaterstoffen (met fenylgroep) en CO2 (koolstofdioxide).64 In deze paragraaf zullen ze 

nader worden uitgelegd. 

Alifatische koolwaterstoffen zijn koolwaterstoffen die geen benzeenring/fenylgroep bevatten. 

De aanwezigheid van deze stoffen samen met aromatische koolwaterstoffen, die wél 

benzeenringen bevatten, suggereert dat de benzeenringen in de ketens van polystyreen 

worden afgeknipt.64 De afbeelding hieronder geeft dat zeer schematisch weer. 

 

Deze ontstane koolwaterstoffen hebben vaak nieuwe zijgroepen gekregen (niet op de figuur 

afgebeeld). Die zijn meestal ontstaan door toevoeging van zuurstof.65 Zoals in de vorige 

paragraaf besproken is, zijn dit -C=O groepen, maar er is ook een toename van -OH en  

-COOH groepen.65 Al deze groepen zorgen voor meer interactie met water, wat het 

makkelijker maakt om deze afbraakproducten nog verder af te breken. Bovendien zijn de 

producten minder groot dan de lange polymeerketens van polystyreen, wat ze ook 

toegankelijker maakt voor afbraak.  

In het onderzoek van Yang e.a. werd er speciaal C-13 polystyreen (normaal C heeft een 

massa van 12 u, C-12) aan meelwormen gevoerd. Uit de analyse van het ontstane CO2 

bleek dat dit CO2 ook C-13 bevatte. Hieruit is berekend dat 48% van het gegeten 

piepschuim is omgezet in CO2. Een klein deel (0,5%) van de verteringsproducten is omgezet 

in biomassa van de meelworm zelf. 49% is als uitwerpselen uitgescheiden.64 

Dit suggereert dat polystyreen zeker wordt afgebroken in onder andere CO2, de C-13 in de 

CO2 moet immers uit het polystyreen zijn gekomen.64 CO2 is een stof die weer opgenomen 

kan worden door planten en in nieuw plantenbiomassa kan worden omgezet; het 

polystyreen is zo volledig gerecycled.  
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4. EXPERIMENT PLASTIC VERTEREN 

4.1 Principe van onderzoek 

4.1.1 Onderzoeksvraag 

De onderzoeksvraag van dit hoofdstuk luidt: Wat is het effect van plastic eten op het 

gewicht, de lengte en de metamorfose van de meelworm? 

 

4.1.2. Verantwoording onderzoeksvraag 

We hebben ervoor gekozen om het gewicht, de lengte en het aantal kevers te meten.  
Deze geven namelijk allemaal een indicatie van de effectiviteit van voedselomzetting in de 

meelworm. Bij een grotere lengte- en gewichtstoename evenals bij een groter percentage 

kevers zitten er waarschijnlijk meer “bruikbare” stoffen in het voedsel. 

 

4.1.3 Onderzoeksopstelling 

Om het onderzoek uit te voeren is ervoor gekozen om vijf verschillende opstellingen 

te bouwen. Deze bestaan elk uit een plastic bak met een deksel met gaatjes. De bak 

bevat een laag met voedingsstoffen: havermout (in een "controlebak"), plastic 

schuim, nylon, plasticfolie of piepschuim. Het midden van de onderkant van de bak 

bestaat uit een gaas waar uitwerpselen doorheen kunnen vallen. Deze worden 

opgevangen in een kleiner bakje dat onder de grote bak is geplaatst.   

De keuze om gaas aan de onderkant van de bakken te plaatsen is gemaakt omdat de 

uitwerpselen dan opgevangen kunnen worden. Zo blijven de bakken schoon en kunnen de 

opgevangen uitwerpselen eventueel verder onderzocht worden.  
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4.2 Werkplannen 

4.2.1 Onderzoeksopstelling bouwen 

Benodigdheden: 

• Plastic bak groot 

• Plastic bak klein 

• Metalen gaas/zeef 

• Tape 

• Boor 

• Meelwormen (250 g) 

• Havermout (37 g) 

• Wortels 

• Schuimroller (36 g) 

• Nylon (14 g) 

• Plastic folie (6 g) 

• Piepschuim (4 g) 

• Toiletpapier 

 

Uitvoering: 

1. Maak een groot gat in de onderkant van de grote plasticbak. 

2. Knip een stuk gaas ter grootte van het gat uit de zeef. 
3. Plak het stuk gaas met ducttape aan de onderkant van de grote plastic bak op het 

gat. 
4. Plak ook aan de binnenkant van de bak het gaas goed vast met de tape. 
5. Boor gaatjes in de deksel van de grote plastic bak. 

6. Herhaal deze stappen voor de overige 4 plastic bakken. 

7. Vul nu 4 bakken met de 4 soorten plastic en 1 bak met havermout. 
8. Zet nu onder elke bak, precies onder het gaas, een klein bakje. 
9. Vul de grote bakken met meelwormen. 

10. Doe de deksels (met gaten) op de bakken. 

4.2.2 Meelwormen verzorgen 

Benodigdheden: 

• Waterspuit 

• Pincet 

• Lepel 

Uitvoering: 

De onderzoeksopstelling staat al gereed, met genoeg eten in elke bak (zie 4.2.1).   

1. Neem het deksel van de bak af.  
2. Gebruik een lepel en/of pincet om het voedsel in de bak aan de kant te schuiven 

zodat de meelwormen beter zichtbaar worden. 
3. Verwijder alle zichtbare dode meelwormen en meelwormhuiden. 

4. Schud de bak voorzichtig, zodat dode resten/uitwerpselen door het gaas in de 

afvalbak vallen. 
5. Controle: Vervang het stukje wortel door een nieuw stukje als deze begint te 

bederven; vervang het droge wc-papiertje door een vochtig wc-papiertje. 
6. Overige opstellingen: Spuit een kleine hoeveelheid water op de meelwormen zodat 

ze gehydrateerd blijven. 

7. Doe het deksel terug op de bak. 
8. Herhaal deze stappen twee keer per week. 
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4.2.3 Gegevens verzamelen 

Benodigdheden: 

• Weegschaal (0,01 g nauwkeurig) 

• Klein plastic bakje 

• Lepel 

• Geodriehoek 

• Pincet 

Uitvoering: 

1. Weeg een klein plastic bakje af en noteer het gewicht. 
2. Neem het deksel van de grote bak met meelwormen af. 
3. Gebruik een lepel en/of pincet om het voedsel in de bak aan de kant te schuiven 

zodat de meelwormen beter zichtbaar worden. 

4. Neem een aantal meelwormen op de lepel en doe ze in het kleine plastic bakje. 

5. Herhaal stap 4 totdat er minstens 40 wormen in het plastic bakje zijn.  
6. Tel de wormen in het bakje en noteer de hoeveelheid. 

7. Weeg het kleine bakje met de meelwormen en noteer het gewicht. 

8. Draai het bakje 90 graden naar je toe, zodat de wormen net niet uit het bakje vallen. 
9. Kies een willekeurige meelworm in het bakje en meet deze op met een geodriehoek. 

Noteer de lengte en doe de meelworm vervolgens weer terug in de grote bak. 
10. Herhaal stap 9 totdat er minstens 20 wormen gemeten zijn. 

11. Leg alle overgebleven wormen terug in de grote bak en doe het deksel erop. 
12. Herhaal deze stappen totdat alle 5 bakken zijn onderzocht. 
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4.3 Waarnemingen 

In dit onderdeel worden per genoemde dag een aantal bijzonderheden besproken die zich 

hebben voorgedaan. Om overmatige herhaling te voorkomen, worden alleen de opstellingen 

besproken waar daadwerkelijk iets is veranderd.  

Datum Waarnemingen + bijzonderheden 

6/10/2019 Controle: Twee wortelstukjes geplaatst. 
 

7/10/2019 Nylon: kannibalistisch gedrag. 
Controle: Een aantal dode wormen gevonden. Ruikt zoet, naar havermout.           
De wortelstukjes zijn opgegeten. 

 

8/10/2019 Piepschuim: Er zitten gaten in het piepschuim. 

 

9/10/2019 Controle: Twee nieuwe, grotere wortelstukken geplaatst. 

 

10/10/2019 Schuim: Er zitten duidelijke sporen van vraat aan de schuimrollen. 
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12/10/2019 Controle: Groot aantal dode (zwarte) wormen gevonden. Wortelstukken 
worden niet/amper gegeten, deze zijn aan het bederven. Wortelstukken 
weggenomen en vervangen door twee dunne plakjes appel. 

 

13/10/2019 Alle opgevangen uitwerpselen verwijderd. 

14/10/2019 Schuim: Nog meer sporen van vraat aan schuimrollen. 
Piepschuim: Het aantal gaten in het piepschuim is toegenomen. 
Controle: Alle wormen eruitgehaald, oud havermout vervangen door nieuw. 
Geen sporen van vraat aan de plakjes appels. 

 

15/10/2019 Controle: De twee dunne plakjes appel vervangen door twee dunne plakjes 
aardappel. 

16/10/2019 Alle onderzoeksopstellingen: Vanaf nu om de dag water. (dus meer dan 
voorheen)  Omdat de meelwormen bleven sterven aan wat wij vermoedden 
dat uitdroging was. 
Controle: Geen sporen van vraat aan de plakjes aardappel. 
Plastic folie: Geen sporen van vraat tot nu toe. Groot aantal doden. Stinkt. 
Nylon: Geen sporen van vraat tot nu toe. Stinkt. 

17/10/2019 Controle: Aardappelplakjes vervangen door kleine wortelstukjes. 
Klein aantal dode wormen gevonden. 1 verse pop gevonden. 

18/10/2019 Controle: Vochtig wcpapiertje op de wormen + de havermout gelegd. Dit 
zou helpen tegen uitdroging. Geen sporen van vraat aan wortelstukjes. 
Schuim: Opstelling schoongemaakt. 
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Schuim, van links naar rechts: Alle nog levende wormen, de 
schoongemaakte opstelling 
 
Piepschuim: Opstelling schoongemaakt. 

 
Piepschuim, Alle nog levende wormen 

19/10/2019 Controle: 2 nieuwe levende poppen gevonden. Nieuw vochtig wc-papiertje  
geplaatst op de havermout. Amper sporen van vraat aan de wortelstukjes, 
deze zijn verwijderd uit de opstelling. 

 
Piepschuim: 0 poppen gevonden. Piepschuim lijkt bijna helemaal droog. 
Schuim: 0 poppen gevonden. Schuim is nog vochtig van het wassen. 

21/10/2019 Controle: Nieuw vochtig wc-papiertje geplaatst op de havermout. Sporen 
van vraat aan oud wc-papier. 



   
 

 43 

10 levende poppen gevonden. 

 
Nylon: 1 pop gevonden. Apart gezet. Rest van de onderzoeksopstelling 
verwijderd. 
Plastic folie: 0 poppen gevonden. Onderzoeksopstelling verwijderd. 
Piepschuim: 0 poppen gevonden, aantal dode wormen. 
Schuim: 0 poppen gevonden, aantal dode wormen. 

22/10/2019 Controle: Enkele druppels water op het wc-papier gesprenkeld. 
Nylon: Gevonden pop is overleden. 

23/10/2019 Controle: 12 poppen gevonden. Oud wc-papier weggehaald, had tekenen 
van vraat. Nieuw nat wc-papier geplaatst. 2 kleine wortelstukjes geplaatst in 
opstelling onder wc-papier. 
Schuim: 0 poppen 
Piepschuim: 0 poppen, water gesproeid. 

24/10/2019 Controle: 14 poppen geteld. 

26/10/2019 Controle: 18 poppen geteld. 

2/11/2019 Controle: 25 poppen geteld. 6 kevers. Kevers in aparte opstelling gezet. 
Opstelling van meelwormen bevatte schimmel rondom wortels, de 
havermout is vervangen door nieuw havermout. 

 
Alle nog levende wormen, schimmel, een kever 
(controle, exclusief kevers) 
Piepschuim: 0 poppen. Dode wormen verwijderd. 
Schuim: 0 poppen. Dode wormen verwijderd. 

9/11/2019 Controle: 12 Kevers. 1 dode kever gevonden. Nog 8 wormen over. 
Piepschuim: 0 poppen. Nog 9 wormen over. 
Schuim. 0 poppen. Nog 10 wormen over. 
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10/11/2019 Controle: 1 nieuwe kever. 

11/11/2019 Controle: 2 nieuwe kevers. 

13/11/2019 Controle: 2 nieuwe kevers. 

20/11/2019 Controle: 4 nieuwe kevers. 

24/11/2019 Piepschuim: 1 levende pop gevonden. 

25/11/2019 Controle: 2 nieuwe kevers. Alle kevers teruggeplaatst naar de 
oorspronkelijke opstelling. 

7/12/2019 Piepschuim: 1 nieuwe kever. 

20/1/2020 Plastic schuim: 1 levende pop gevonden. 

1/2/2020 Controle: Gelegde eieren zijn uitgekomen 

2/2/2010 Plastic schuim: 1 levende kever gevonden 
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4.4 Resultaten 

4.4.1 Massa meelwormen 

Tabellen: 

Gemiddelde massa’s van groepen willekeurig gekozen meelwormen (in gram). 

Datum Controle Schuim Nylon Plasticfolie Piepschuim 

10/10/2019 0,15 0,10 0,10 0,13 0,12 

12/10/2019 0,15 0,10 0,12 0,12 0,12 

19/10/2019 0,18 0,13 - - 0,13 

23/10/2019 0,13 0,09 - - 0,12 

26/10/2019 0,14 0,11 - - 0,14 

2/11/2019 0,21 0,13 - - 0,16 

9/11/2019 0,21 0,13 - - 0,17 

 

Gemiddelde massa’s van poppen (in gram) 

Controle Schuim Piepschuim 

0,17 0,14 0,16 

 

Gemiddelde massa’s van kevers (in gram) 

Controle Schuim Piepschuim 

0,14 0,14 0,13 
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Grafieken: 
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4.4.2 Lengte meelwormen 

Tabellen: 

Gemiddelde lengtes van groepen willekeurig gekozen meelwormen (in cm). 

Datum Controle Schuim Nylon Plastic folie Piepschuim 

10/10/2019 2,4 2,4 2,2 2,1 2,1 

12/10/2019 2,3 2,2 2,1 2,2 2,1 

19/10/2019 2,4 2,3 - - 2,4 

23/10/2019 2,5 2,4 - - 2,5 

26/10/2019 2,4 2,3 - - 2,4 

2/11/2019 2,6 2,3 - - 2,4 

9/11/2019 2,5 2,4 - - 2,4 

 

Gemiddelde lengtes kevers (in cm) 

Controle Schuim Piepschuim 

1,72 1,62 1,65 

 

 

Grafieken: 
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4.5 Conclusie experiment 

Gewicht 

In vijf weken tijd is het gewicht van controle (havermout) het meest toegenomen, met 0,06 

gram. Daarna is piepschuim het meest toegenomen, met 0,05 gram. Schuim en nylon zijn 

aanzienlijk minder in gewicht toegenomen dan controle, en plasticfolie is in gewicht 

afgenomen. Ook de pop en kever van de piepschuimgroep is lichter dan controle, dit 

scheelde echter slechts 0,01 gram. De kever van schuim had echter hetzelfde gewicht als 

controle. 

Plastic eten had dus in alle gevallen een negatief effect op het gewicht van de meelworm.  

 

Lengte 

In vijf weken tijd was de maximale lengtetoename van de piepschuimgroep het grootst, met 

0,4 centimeter. Alle andere groepen hadden aanzienlijk minder lengtetoename. De kever 

van de piepschuimgroep was wel iets (0,7 mm) korter dan de controle. Ook de kever van 

schuim was korter dan controle (1 mm). 

Plastic eten lijkt dus niet in alle gevallen een negatief effect te hebben op de lengte van 

meelwormen, maar wel op de kevers.  

 

Aantal kevers 

Gedurende het onderzoek zijn er bij controle 23 meelwormen tot kevers gegroeid. Zowel bij 

piepschuim als bij (plastic) schuim is er één kever ontstaan. Bij nylon ontstond er een pop, 

maar die is niet tot een kever uitgegroeid. Bij plasticfolie zijn er geen poppen en geen kevers 

ontstaan. 

Plastic eten lijkt dus een negatief effect te hebben op de hoeveelheid kevers die uiteindelijk 

ontstaat uit een groep meelwormen. 

 

Vraat 

Er waren duidelijke sporen van vraat op het plastic schuim en het piepschuim. Omdat veel 

meelwormen hun metamorfose voltooiden bij controle, kan er dus van uitgegaan worden dat 

de havermout ook geconsumeerd werd. Er waren echter geen sporen van vraat op het nylon 

of op de plasticfolie. 

 

Onderzoeksvraag 

Het antwoord op de onderzoeksvraag: "Wat is het effect van plastic eten op het gewicht, de 

lengte en de metamorfose van de meelworm?" is dus als volgt:  

Plastic eten heeft een negatief effect op het gewicht en de mate van metamorfose van de 

meelworm, maar niet altijd op de lengte van de meelworm.  
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4.6 Discussie experiment 

Onderzoeksopstelling bouwen 

Bij het oorspronkelijke ontwerp gingen we ervan uit dat de meelwormen niet onder de tape 

zouden gaan graven. Meelwormen zijn echter van nature dieren die in de bodem leven en 

graag graven en woelen. Er ontstonden zo twee problemen: één, de wormen gingen 

ontsnappen uit de opstellingen, en twee, de wormen bleven vastzitten aan de tape.  

Dit probleem kon voorkomen worden door met lijm 

de openingen tussen het gaas en de tape dicht te 

maken zodat de wormen er niet doorheen kunnen. 

Dit is afgebeeld in de foto hiernaast. De lijm is 

zichtbaar op het overgangsgebied tussen het gaas 

en de tape. 

Een ander probleem dat zich voordeed is het gaas; 

dit had nét te grote gaten waardoor kleinere wormen 

er soms doorheen vielen. Beter is een gaas te 

gebruiken waarvan de gaten maximaal 1,5 mm groot 

zijn. Wij gebruikten een gaas met gaten van 2,5 mm.  
 

Meelwormen verzorgen 

Sterfte 

Er stierven gedurende het experiment een groot aantal meelwormen. We vermoeden dat dit 

niet komt door het voedselaanbod alleen, omdat de sterfte ook voorkwam bij controle (hier 

zou voedsel geen factor moeten zijn). Een aantal factoren spelen een rol in de sterfte van 

meelwormen. De meest voor de hand liggende zijn de temperatuur en de vochtigheidsgraad. 

Temperatuur 

Bij een te hoge temperatuur kunnen de meelwormen oververhit raakten, opdrogen en 

daardoor sterven. De opstelling was echter bij kamertemperatuur. Aan de temperatuur heeft 

het dus waarschijnlijk niet gelegen. 

Vochtigheidsgraad 

Meelwormen kunnen snel last krijgen van uitdroging. In de eerste week werd er geen water 

bijgespoten bij plastic en kwam het enige water voor de controle uit de wortelen. Nadat er 

water werd bijgespoten bij zowel de controle als de overige opstellingen, stierven de 

meelwormen nog steeds. Toen er later een vochtig wc-papiertje bij controle in de opstelling 

werd gelegd, leken er minder meelwormen te sterven. In de andere opstellingen kon geen 

wc-papier geplaatst worden omdat dat de meetresultaten zou beïnvloeden (de meelwormen 

eten het wc-papier). 

Niet eten (controle) 

Een ander probleem dat zich voordeed was dat de controlewormen niet leken te eten. 

Gedurende de eerste dagen, toen er wortelstukjes in de opstelling werden gelegd, werden 

deze binnen 24 uur volledig geconsumeerd. Toen er een dag later nieuwe, grotere 

wortelstukjes in de opstelling werden gelegd, waren er na twee dagen amper tekenen van 

vraat aan de wortelstukjes. Hierna werden er appelstukjes in de opstelling gelegd. Na een 

dag waren ook hier geen sporen van vraat aan te bekennen.  



   
 

 50 

Hetzelfde gold voor de aardappelplakjes die als volgend voedsel werden aangeboden. 

Daarna is er teruggegaan naar de kleinere wortelstukjesvariant die als eerste als voedsel 

werd gebruikt. Ook bij die wortelstukjes is amper sprake van vraat geweest. Wel waren er 

duidelijk sporen van vraat aan het wc-papier dat in de opstelling was geplaatst om voor meer 

vochtigheid te zorgen.  

Geen dorst 

Het zou kunnen dat de meelwormen niet genoeg dorst hadden om de voedselstukjes te 

eten, maar het feit dat zoveel wormen stierven aan wat waarschijnlijk uitdroging was, maakt 

dit vermoeden onwaarschijnlijk. 

Gifstoffen 

Een andere oorzaak zou kunnen zijn dat er nog gifstoffen op het voedsel zaten (het werd 

niet gewassen voordat het aangeboden werd), waardoor de wormen het niet wilden 

consumeren. Dit verklaart echter niet waarom de wormen de allereerste wortelstukjes wel 

aten. Bij een andere, latere poging waarbij de wortels wel gewassen waren, werden ze ook 

niet gegeten. Het lag dus niet aan gifstoffen.  

Overig 

Het kan zijn dat de wormen de eerste dagen meer aten omdat er meer wormen en minder 

poppen waren (poppen eten niet). Verder kan het ook zo zijn dat het plasticfolie en de nylon 

moeilijk te kauwen waren voor de meelwormen, omdat deze materialen glad en taai zijn, in 

tegenstelling tot havermout en piepschuim. Als we de nylon en het plasticfolie in stukjes 

hadden geknipt, zouden ze misschien wel gegeten zijn, want dat is makkelijker af te happen.  

 

Onderzoeksresultaten en metingen 

Lengte 

Uit de resultaten is gebleken dat de lengte van meelwormen die piepschuim eten het meest 

toeneemt. Dit lijkt onwaarschijnlijk, aangezien dit niet het geval is met het gewicht. Deze 

afwijkende resultaten zouden ontstaan kunnen zijn doordat de metingen van de lengte veel 

minder betrouwbaar zijn gedaan dan de gewichtsmetingen. Bij de lengtemetingen moest er 

namelijk één voor één gemeten en genoteerd worden, terwijl bij de gewichtsmetingen er een 

grote groep in één keer gemeten kon worden. De meetfout bij de lengtemetingen is dus veel 

groter dan bij de gewichtsmetingen. Bovendien werd er van veel meer wormen tegelijkertijd 

het gewicht gemeten, wat de resultaten van de gewichtsmetingen veel representatiever 

maakt voor een groep. Ten slotte is het aan één meting te wijten dat piepschuim zo hoog 

heeft gescoord; de 2,5 cm lengtemeting. Daarna werd de lengte steeds 2,4 cm gemeten. Het 

kan zijn dat er bij de 2,5 cm meting dus toevallig langere wormen zaten in de gemeten 

groep. 

Aantal kevers en poppen 

Bij nylon is er een pop ontstaan. Dit gebeurde vlak voordat de groep verwijderd zou worden, 

omdat de meelwormen de nylon niet leken te eten. Men zou dan vermoeden dat er in de 

nylon toch genoeg voedingsstoffen zaten en dat de meelwormen de nylon wél aten. Maar 

veel waarschijnlijker is dat deze pop zijn voedingsstoffen had verkregen doordat het andere 

meelwormen had opgegeten toen het nog een worm was. Kannibalisme komt namelijk wel 

vaker voor bij meelwormen. 
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Vervolgexperiment 

Massa voedsel 

In ons experiment hebben we de massa van het voedsel voor en na 5 weken niet gemeten. 

Om een definitief antwoord te krijgen op de vraag of de meelwormen het voedsel wel of niet 

aten is dit wel goede praktijk. Ook kan zo het verschil in geconsumeerde biomassa worden 

vergeleken tussen plastic en controle. Aan de hand van deze extra informatie kunnen 

conclusies worden getrokken over de eetbaarheid van plastic, die wat waterdichter zijn. 

Vochtigheid reguleren 

Door de vochtigheid met vochtige wc-papiertjes te reguleren, is het voedsel van de controle 

niet "puur" havermout. Dus als de vochtigheid op een andere manier wordt geregeld, kunnen 

de wc-papiertjes weggehaald worden.  

Extra controle 

Om er zeker van te zijn dat het plastic een positief effect heeft op de metamorfose ten 

opzichte van complete verhongering, zou er nog een extra controlebak kunnen worden 

toegevoegd waarin de wormen geen eten krijgen. Zo kan vastgesteld worden of het eten de 

oorzaak is van de metamorfose, of dat deze (deels) losstaat van het voedsel. Dit is echter 

niet erg ethisch verantwoord. 
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CONCLUSIE 

Om de onderzoeksvraag van dit werkstuk te beantwoorden, moeten eerst een aantal 

deelvragen worden behandeld. Dit zal gedaan worden aan de hand van de informatie uit het 

middenstuk. Hieruit zullen conclusies worden getrokken. 

 

Deelvragen 

1. Waarom gaan meelwormen niet (altijd) dood als hun voedsel puur uit plastic 

bestaat? 

Wat is er eigenlijk mis met plastic, waarom is het slecht voor je als je het eet? Het 

voornaamste gevaar van plastics wordt gevormd door de weekmakers die ze bevatten. Dit 

zijn stoffen die aan plastics worden toegevoegd om hun eigenschappen te verbeteren (H2). 

Vaak zijn deze stoffen giftig. Ze zijn in het plastic verwerkt, maar bij het verteren kunnen ze 

vrijkomen en zo opgenomen worden in het lichaam. Daar hopen ze zich bijvoorbeeld op in 

het vet, of verstoren ze de hormoonwerking. Al deze gevolgen leiden tot minder goed 

functioneren van een organisme. 

Er zijn een aantal redenen waardoor meelwormen deze bijwerkingen in mindere mate 

ondervinden.  

Ten eerste biedt de opbouw van het darmkanaal van de meelworm een betere bescherming 

tegen gevaarlijke stoffen dan dat van de mens. De belangrijkste barrière wordt gevormd 

door het peritrofisch membraan, dat ontbreekt bij de mens (H3). Dit vlies vormt een extra 

obstakel voor ongewenste stoffen, want het laat niet zomaar alles door. 

Ook het bloedcirculatiesysteem van de meelworm zou beschermend kunnen werken. 

Insecten hebben een open bloedsomloop. (H1) Het “gif” wordt dus beter verspreid en hoopt 

zich zo minder snel op. Daarnaast heeft het bloed geen zuurstoftransporterende functie, 

waardoor stoffen die zouden kunnen inwerken op hemoglobine (dit stofje vervoert zuurstof in 

het menselijke lichaam) geen effect hebben.  

Ten slotte zou het zo kunnen zijn dat de giftige stoffen afgebroken worden in het 

darmkanaal, waardoor ze überhaupt geen effect hebben op het organisme.  

 

2. Welke stoffen heeft de meelworm nodig om zijn levenscyclus te voltooien? 

Veel organismen hebben de basisvoedingsstoffen koolhydraten, vetten en eiwitten nodig.  

Zo ook de meelworm.  

 

Koolhydraten bevatten glucose. Deze stof is een belangrijke energiebron en een bouwstof 

voor chitine. Chitine maakt het exoskelet van meelwormen stevig. Vooral de volwassen 

kever heeft veel chitine nodig.  

 

Eiwitten zijn belangrijk voor de enzymvorming en als bouwstof.  

 

Vetten zijn naast koolhydraten ook een energiebron voor meelwormen. Opgeslagen vet is 

nodig om de popfase door te komen tijdens de metamorfose. (H1) Daarnaast zijn vetten een 

bouwstof voor hormonen, zoals vervellingshormonen, die regelen wanneer een meelworm 

gaat vervellen. 
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3. Welke nuttige stoffen bevat plastic? 

Welke stoffen plastic bevat, verschilt per plasticsoort. Elementen die er zeker in aanwezig 

zijn, zijn koolstof (C) en waterstof (H). In sommige kunststoffen komen ook zuurstof (O) en 

stikstof (N) voor (H2).  

Dit zijn allemaal stoffen die de meelworm nodig heeft. Het probleem is dat deze elementen 

niet als zodanig beschikbaar zijn in plastic. Plastic volledig omzetten in zijn elementen kost 

meer energie dan het oplevert.  

Ook zijn de elementen op zich tamelijk nutteloos. Om er iets aan te hebben, moeten ze in 

verbindingen voorkomen. Een voorbeeld: Als koolstof, waterstof en zuurstof op een 

bepaalde manier zijn gerangschikt, vormen ze glucose. Glucose is een bruikbare brandstof, 

doordat het verbreken van zijn verbindingen energie oplevert. De losse elementen/producten 

die dan overblijven, zijn niet meer zo nuttig. In ieder geval niet qua energie-inhoud. Wel 

kunnen ze bouwstenen vormen voor de synthese van nieuwe stoffen.  

Als we spreken over de nuttige stoffen in plastic, dan moeten we dus vooral kijken naar 

welke nuttige verbindingen het bevat of kan bevatten na vertering.  

In hoofdstuk 3 is gevonden dat piepschuim -C=O, -OH en -COOH groepen krijgt door de 

bacteriën. Ook worden de fenylgroepen afgesplitst tijdens de vertering. Zijn ringvormige 

structuur heeft iets weg van glucose, zeker als er O aan toegevoegd wordt. Wellicht kan de 

meelworm deze omgezette fenylgroepen integreren in zijn stofwisseling en er energie uit 

halen door het als glucose te behandelen. Dit vermoeden wordt versterkt als men kijkt naar 

het afbraakproduct van piepschuim, ongeveer de helft wordt namelijk omgezet in CO2, een 

bijproduct van (glucose)verbranding (waarbij energie vrijkomt)! 

Plastic schuim bevat ook fenylgroepen, wellicht haalt de meelworm hier op een vergelijkbare 

manier energie uit.  

Als men kijkt naar vetten en eiwitten, wordt het echter lastig. Vetten bestaan uit stoffen die 

voorkomen in veel plastics, namelijk koolstof, waterstof en zuurstof. Het is mogelijk om 

glucose(achtige verbindingen) om te zetten in vet (lipogenese), maar of dit ook 

daadwerkelijk gebeurt in de wormen, is niet met zekerheid te zeggen. Het lijkt niet 

vanzelfsprekend om glucose om te zetten in vet als er al weinig energie beschikbaar is. 

Eiwitten, of specifieker: aminozuren, kunnen zeker niet gewonnen worden uit piepschuim, 

omdat het geen N-atomen bevat. Elk aminozuur heeft stikstof. Plastic schuim (polyurethaan) 

is wat veelbelovender; dit heeft wel N-atomen. Maar daar houdt het ook op. Het lichaam is in 

staat om sommige aminozuren zelf aan te maken, maar er bestaan ook essentiële 

aminozuren die uit de voeding moeten komen. Polyurethaan heeft de juiste bouwstoffen, 

maar niet in de goede vorm. Er zijn geen essentiële aminozuren uit te winnen. 
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4. Waarom kunnen meelwormen sommige plastics wel eten en andere niet? 

Uit het experiment van H4 is gebleken dat er wel sporen van vraat waren aan het 

piepschuim en het plastic schuim (en aan het havermout van de controle natuurlijk), maar 

geen aan de nylon en de plasticfolie. Nylon en plasticfolie werden dus niet gegeten. 

Vermoedelijk ligt dit aan de structuur van de stoffen.  

Nylon verschilt qua structuur het meest van de andere kunststoffen in het experiment. Het 

stukje nylonpanty dat voor het experiment werd gebruikt, bestaat uit gevlochten draden van 

nylonvezels. Dit maakt het materiaal vele malen lastiger om door te kauwen vergeleken met 

de andere kunststoffen. Ook zijn de vezels zelf goed bestendig tegen zuren en basen 

waardoor afbraak in het verteringsstelsel nog meer wordt bemoeilijkt. (H3)  

Plasticfolie daarentegen is een vrij zachte thermoplast, het kan makkelijk uit elkaar worden 

getrokken. Het is ook nog eens het "simpelste" van de gebruikte kunststoffen qua 

microstructuur. Waarom werd het dan toch niet gegeten? Het zou kunnen komen door zijn 

gladheid. Meelwormen eten van alles, maar al dat eten heeft toch iets gemeen: het is 

tamelijk solide. Denk maar aan rottende planten- en dierenresten, granen, hout, enz. 

Wellicht is het plasticfolie simpelweg te glad en te dun om goed vast te kunnen bijten en te 

kunnen kauwen, en waren er daarom geen sporen van vraat.  

Piepschuim en plastic schuim werden als enige wel gegeten. Opvallend is dat deze twee de 

enige soorten kunststof in ons experiment zijn die bestaan uit "cellen" die opgeblazen zijn 

met lucht. Waarschijnlijk bootsen deze stoffen de structuur van het normale eten van 

meelwormen het beste na. Ze zijn niet te hard, maar ook niet te glad, zacht of dun. Een 

meelworm kan er makkelijk een hap uit nemen. 
 

Onderzoeksvraag 

Wat is het effect van een dieet van plastic op de groei en metamorfose van de 

meelworm? 

Uit het experiment van H4 blijkt dat een dieet van puur plastic vooral negatieve gevolgen 

heeft op de groei en metamorfose van de meelworm. Het gewicht, de overlevingskans en de 

mate van metamorfose worden allemaal verminderd. Waarschijnlijk de lengte ook, maar de 

resultaten van het onderzoek komen niet overeen met dit vermoeden. 

Om de onderzoeksvraag volledig te beantwoorden, zullen alle effecten verder worden 

toegelicht. 

 

Gewicht 

Het effect van een plasticdieet op het gewicht is in alle gevallen negatief ten opzichte van de 

controle. Het gewicht neemt dus wel toe, maar in mindere mate. Bij plasticschuim en 

piepschuim neemt het gewicht waarschijnlijk daadwerkelijk toe vanwege de vertering van het 

plastic en niet (alleen) vanwege andere factoren zoals kannibalisme. Wel is opvallend dat de 

piepschuimgroep relatief gezien bijna evenveel in gewicht toenam als de controle. Wellicht 

hebben ze erg grote hoeveelheden piepschuim geconsumeerd om de lage voedingswaarde 

te compenseren; er waren namelijk wel veel sporen van vraat aan de piepschuimblokken. Bij 

het plastic schuim waren er minder vraatsporen en daar was de maximale gewichtstoename 

dan ook geringer.   
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Bij nylon was er geen spoor van vraat te zien, het kan zijn dat het gewicht toenam doordat 

de wormen elkaar aten. Er was simpelweg niets anders te eten. Bij plasticfolie waren ook 

geen sporen van vraat, maar daar nam het gewicht ook niet toe.  

 

Lengte 

Een plasticdieet lijkt ook een negatief effect te hebben op de lengte ten opzichte van de 

controle. In alle groepen was de lengtetoename minder dan bij de controle, behalve bij de 

piepschuimgroep. Waarschijnlijk was de werkelijke lengtetoename bij piepschuim echter 

minder dan is gemeten (zie discussie H4). Wel is het logisch dat piepschuim het meest in 

lengte toenam van alle plasticgroepen, aangezien zijn gewicht ook het meest toenam. Bij 

een groter volume hoort een grotere lengte. 

De lengtes van de kevers beantwoorden meer met onze verwachtingen. De controlekevers 

zijn het langst, gevolgd door piepschuim en dan door schuim. Dit heeft een positieve 

correlatie met de massa's van de kevers en de gewichtstoename van de meelwormen 

waaruit ze zijn ontstaan; als je minder voedingsstoffen beschikbaar hebt tijdens de groei, 

word je kleiner.  

 

Mate van metamorfose  

Er vallen twee onderdelen te bespreken als het gaat om de mate van metamorfose: het 

percentage aan kevers en de totale tijd van metamorfose. 

Het percentage ontstane kevers wordt beïnvloed door een aantal factoren. Ten eerste is er 

de omgeving. Slechts een aantal meelwormen zullen lang genoeg overleven om een kever 

te kunnen worden. Als de omgeving bijvoorbeeld te droog, te warm of te koud is, gaan veel 

meelwormen vroegtijdig dood. Ook het soort voedsel draagt bij aan het percentage kevers. 

Als het voedsel giftig of niet voedzaam genoeg is, gaat een groot deel van de wormen dood 

voor het volwassen is.   

Plastic eten heeft een erg groot effect op het percentage gemetamorfoseerde wormen. De 

controle kan als een standaard genomen worden; daar zijn uiteindelijk 23 meelwormen 

uitgegroeid tot kevers. Bij zowel piepschuim als plastic schuim is er slechts één kever 

ontstaan. Bij nylon en plasticfolie zijn er geen kevers ontstaan. (Dit kan ook komen doordat 

hun opstelling vroegtijdig werd weggehaald.) De ontstane kevers zagen er in alle gevallen 

vrijwel identiek uit.  

Daarnaast is een plastic omgeving ook nadelig voor de wormen. Normaal leven de wormen 

in hun voedsel en zijn ze zo omringd en beschermd tegen wisselende abiotische factoren. In 

het plastic kan echter niet gewoeld worden (met uitzondering van het piepschuim), waardoor 

de wormen veel vaker zijn blootgesteld aan de lucht en wisselende omstandigheden.  

Dan is er nog de totale metamorfosetijd. Ook die verschilde aanzienlijk. De controlegroep 

deed er ongeveer 27 dagen over voordat de eerste kever verscheen, waarvan 12 dagen in 

de popfase. De kever van de piepschuimgroep verscheen pas na 60 dagen, waarvan 13 

dagen als pop. De plasticschuimkever ontstond pas na 119 dagen en was 13 dagen een 

pop. 

De langere metamorfosetijden zijn te verklaren aan de hand van het eten van de worm. Als 

de meelwormen zich in schaarse omstandigheden bevinden, doen ze er langer over om te 

metamorfoseren. Dit is ook het geval als de temperatuur erg laag is: de wormen worden dan 

langzaam en hun metabolisme ook. (H1)  



   
 

 56 

Het gebrek aan voedingsstoffen heeft echter ook andere effecten op de meelworm, in het 

bijzonder op de hormoonregeling. Bij de groei van de meelworm spelen juveniele hormonen 

en vervellingshormonen een belangrijke rol. (H1)  

Het kan zijn dat de wormen later metamorfoseerden vanwege gebrek aan 

vervellingshormonen. Deze hormonen hebben namelijk cholesterol nodig als bouwstof, een 

vet, en dit was niet beschikbaar in hun dieet. Wellicht duurt het dan langer voordat er 

genoeg vervellingshormonen kunnen ophopen om een vervelling op gang te brengen.  

Juveniele hormonen gaan metamorfose juist tegen. Als er weinig juveniele hormonen zijn, 

wordt de worm dus gestimuleerd om een pop en vervolgens een kever te worden. Het kan 

zijn dat de worm dan ondanks een gebrek aan voedingsstoffen toch metamorfoseert, omdat 

er geen juveniele hormonen aangemaakt kunnen worden die de transformatie tegengaan.  

Om te metamorfoseren moet er dus een juiste combinatie van deze hormonen in het 

lichaam zijn. Zelfs als er weinig juveniele hormonen zijn, moeten er toch genoeg 

vervellingshormonen zijn om te kunnen vervellen in een pop. Het bereiken van dit punt duurt 

langer als de juiste voedingsstoffen niet aanwezig zijn.  



   
 

 57 

DISCUSSIE 

Betrouwbaarheid van gebruikte bronnen 

Het onderzoek dat gedaan wordt naar piepschuimvertering door meelwormen is vrij recent. 

Pas in 2015 is het artikel uitgekomen waarin dit proces nader wordt onderzocht. Wat er 

precies ontstaat bij de piepschuimvertering, en welke bacteriën en enzymen een belangrijke 

rol spelen, is dus nog niet bekend tijdens het schrijven van dit profielwerkstuk. 

Ook is er überhaupt weinig informatie te vinden over de spijsvertering van meelwormen. 

Onze conclusies zijn dus op zijn best hypothetisch. 
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LOGBOEK 

Helene Rimm  

Begeleider: S.A.Y. Does-Bernabela 

Vak: Biologie 

Tijdsbestek: 10-19 t/m 02-20 

 

Activiteit Aantal 
uren 

Opmerkingen 

Bedenken 
onderzoeksvraag en 
plan van aanpak. 

5 uur en 40 
minuten 

Doris en ik hebben samen bedacht wat we precies 
wilden onderzoeken en hierbij een onderzoeksvraag 
en deelvragen bedacht. Deze deelvragen hebben 
we later omgezet in hoofdstukken en paragrafen, 
omdat we dan gericht onderzoek kunnen doen naar 
bepaalde deelonderwerpen. Toen de hoofdstukken 
klaar waren hebben we de taken verdeeld en 
deadlines afgesproken. 

Onderzoeksopstelling 
maken. 

8 uur Doris en ik zijn naar de Action geweest om 
materialen te kopen voor de wormenopstelling. Deze 
hebben we samen in elkaar gezet. Toen die klaar 
was hebben we wormen gekocht en zijn  we met het 
experiment begonnen. Al spoedig moest de 
opstelling aangepast worden, omdat de wormen 
eruit konden ontsnappen. Toen de gaatjes tussen 
het tape waren opgevuld met lijm, ontsnapten er 
geen wormen meer. 

Wormen verzorgen 
en meten. 

19 uur en 
20 minuten 

Ik heb gedurende 5/6 weken metingen gedaan aan 
de wormen en ze ook verzorgd. Het gewicht meten 
ging aanvankelijk moeilijk omdat mijn weegschaal 
niet nauwkeurig genoeg was. Later heb ik een 
nauwkeurigere aangeschaft en daarmee kon ik tot 
op twee decimalen nauwkeurig het gewicht meten. 
Ook werd de werklast minder toen nylon en 
plasticfolie werden verwijderd; de wormen aten het 
simpelweg niet. In het begin gingen ook veel 
wormen dood bij de controle. Dit werd opgelost door 
een vochtig wc-papiertje in de controlebak te doen 
en dat een paar keer per week te vervangen. 

Hoofdstuk 1:  
1.1, 1.2, 1.3.2 

10 uur en 
20 minuten 

Aanvankelijk kon ik niet zoveel relevante bronnen 
vinden, vooral voor paragraaf 1.1.3 (inwendige 
anatomie). Ik heb contact opgenomen met EIS 
(European Invertebrate Survey)kenniscentrum om 
een keverexpert te interviewen, maar dat verzoek 
werd niet gehonoreerd.  
Hoofdstuk 1 is een soort introductie geweest op de 
biologie van de meelworm. Het was een goed begin 
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om me voor te bereiden op hoofdstuk 3. Hier heb ik 
geleerd waar ik goede relevante bronnen kon vinden 
over meelwormen. 

Hoofdstuk 2:  
2.1, 2.3 

4 uur en 10 
minuten 

Paragraaf 2.1 heb ik redelijk snel in elkaar kunnen 
zetten, omdat ik de informatie die daarin staat al op 
school geleerd had. Bij paragraaf 2.3 heb ik een 
aantal alinea's toegevoegd aan de tekst van Doris. 
Ik heb vooral bijgedragen aan het stukje over 
"oplossingen" waar ik de suggesties van mevrouw 
Does over de plasticverwerkingscentrale verder heb 
uitgewerkt. 

Hoofdstuk 3:  
3.1, (3.2), 3.3 
 

20 uur en 
50 minuten 

Dit hoofdstuk nam de meeste tijd, omdat er heel 
specifieke informatie nodig was. Ook waren de 
bronnen ingewikkeld waardoor de verwerking ervan 
lang duurde. Veel van de informatie was nuttig om 
de onderzoeksvraag te beantwoorden. 

Hoofdstuk 4: 
4.1, 4.2.2, 4.2.4, 4.3, 
4.4, 4.5, 4.6 

6 uur Ook dit hoofdstuk ging redelijk snel, omdat er vooral 
cijfers moesten worden genoteerd en grafieken 
worden gemaakt. Eerst had ik een lijngrafiek 
gemaakt voor de groei van de meelwormen, maar ik 
ben toen overgestapt naar een staafdiagram waarin 
de maximale gewichtstoename staat. Dit deed ik 
omdat dan in één oogopslag het effect van de 
verschillende soorten voedsel te zien is. De 
lijngrafiek was te chaotisch. 

Conclusie 7 uur en 20 
minuten 

Om de conclusie goed te schrijven, moesten de 
oorspronkelijke deelvragen worden aangepast zodat 
ze beter aansloten op de onderzoeksvraag. Daarna 
was het simpelweg het verwerken van de informatie 
van de vorige hoofdstukken met een groot deel 
originele informatie/eigen uitleg. 

Illustraties maken  6 uur Ik heb de voorkant, de kop van de meelworm en de 
plasticverwerkingscentrale zelf getekend. Ik heb 
geprobeerd duidelijke/overzichtelijke tekeningen te 
maken. 

Overleggen met 
Doris, puntjes op de i 
zetten. 

7 uur Samen met Doris heb ik overlegd over de 
bronvermelding, presentatie, logboek en ook over 
verbeterpunten in elkaars geschreven stukken. 

Totale tijd:  94 uur en 
40 minuten  
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Doris Steijger 

Begeleider: S.A.Y. Does-Bernabela 

Vak: Biologie 

Tijdsbestek: 10-19 t/m 02-20 

Activiteit Aantal 
uren 

Opmerkingen 

Bedenken 
onderzoeksvraag en 
plan van aanpak. 

5 uur en 40 
minuten 

Helene en ik hebben samen bedacht wat we precies 
wilden onderzoeken en hierbij een onderzoeksvraag 
en deelvragen bedacht. Deze deelvragen hebben 
we later omgezet in hoofdstukken en paragrafen, 
omdat we dan gericht onderzoek kunnen doen naar 
bepaalde deelonderwerpen. Toen de hoofdstukken 
klaar waren hebben we de taken verdeeld en 
deadlines afgesproken. 

Onderzoeksopstelling 
maken. 

8 uur Helene en ik zijn naar de Action geweest om 
materialen te kopen voor de wormenopstelling. Deze 
hebben we samen in elkaar gezet. Toen die klaar 
waren hebben we wormen gekocht en hebben we 
het experiment gestart. Al spoedig moest de 
opstelling aangepast worden, omdat de wormen 
eruit konden ontsnappen. Toen de gaatjes tussen 
het tape waren opgevuld met lijm, ontsnapten er 
geen wormen meer. 

Voorwoord en 
inleiding 

2 uur en 30 
minuten 

Het voorwoord heb ik pas geschreven toen de rest 
van het profielwerkstuk al klaar was. Het schrijven 
van het voorwoord en de inleiding was niet erg 
lastig. Ik heb uitvoerig nagedacht over hoe ik in de 
inleiding ons profielwerkstuk kon promoten, zodat 
mensen het echt leuk vinden om het te lezen. 

Insecten museum 
 
Micropolis Frankrijk 

2 uur en 15 
minuten 

Het bezoek aan dit insectenmuseum was zeer 
interessant. Er was niet veel informatie te vinden 
over de meelworm, maar wel heel veel informatie 
over kevers in het algemeen. Het was jammer dat 
vrijwel alles in het Frans stond; gelukkig was dit 
makkelijk te vertalen via mijn telefoon. 

Hoofdstuk 1:  
1.3.1, 1.3.3 1.4 

10 uur en 
50 minuten 

Het schrijven over de fysieke verandering (1.3.1) 
was soms wel lastig omdat er niet veel specifieke 
bronnen over meelwormen te vinden zijn. Ik heb 
voor het schrijven van deze paragraaf vooral 
gekeken naar de fysieke verandering van 
torren/kevers in het algemeen en heb dit zo 
goedmogelijk op de meelworm toegepast. Paragraaf 
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1.3.3 heb ik wat sneller kunnen schrijven, omdat er 
bij dit onderwerp meer informatie te vinden was. 
Bij paragraaf 1.4 heb ik lang gezocht naar de 
plaats/streek waar meelwormen vandaan komen, 
maar uiteindelijk heb ik moeten concluderen dat 
niemand dit zeker weet. 

Hoofdstuk 2:  
2.2, 2.3 

6 uur en 10 
minuten 

Er is veel meer informatie te vinden over plastic dan 
over meelwormen, waardoor het schrijven van 
paragraaf 2.2 een stuk sneller ging. Ik heb vooral  
gekeken naar voor ons profielwerkstuk relevante 
informatie. Bij het schrijven van paragraaf 2.3 heb ik 
nagedacht over welke rol meelwormen (en hun 
bacteriën) in de toekomst kunnen spelen. 

Hoofdstuk 3:  
3.2 
 

14 uur en 
50 minuten 

Dit hoofdstuk was het lastigste om te schrijven. Het 
vergde veel denkwerk om overeenkomsten en 
verschillen te vinden tussen het natuurlijke voedsel 
van meelwormen en verschillende soorten plastics. 
Het leek mij het verstandigst om de plastics te 
vergelijken met zetmeel, omdat heel veel natuurlijk 
voedsel van meelwormen zetmeel bevat. Toch bleef 
dit een lastig hoofdstuk omdat plastic simpelweg 
geen natuurlijke voedingsbron is; daarbij wijken 
sommige plasticsoorten ook nog erg van elkaar af. 

Hoofdstuk 4: 
4.1, 4.2.1, 4.6 

5 uur en 
10 minuten 

Het schrijven van dit hoofdstuk ging een stuk sneller. 
Ik heb precies opgeschreven wat we allemaal 
gedaan hebben tijdens en na het maken van onze 
onderzoeksopstelling. Ook heb ik een aantal dingen 
aan de discussie die Helene had geschreven 
toegevoegd. 

Conclusie 1 uur en 30 
minuten 

Ik heb met Helene overlegd over het aanpassen van 
de oorspronkelijke deelvragen opdat ze beter 
aansloten op de onderzoeksvraag. We hebben 
samen nieuwe deelvragen bedacht 

Presentatie maken  21 uur en 
20 minuten 

Ik heb tussen het maken van de hoofdstukken door 
nagedacht over wat leuk zou zijn voor onze 
presentatie. Zo heb ik allerlei ideetjes uitgewerkt en 
heb ik later de poster gemaakt voor de presentatie. 
Verder heb ik nog leuke spulletjes voor de 
presentatie bij de Action en Albert Heijn gekocht. 

Overleggen met 
Helene, puntjes op 
de i zetten. 

7 uur Samen met Helene heb ik overlegd over de 
bronvermelding, presentatie, logboek en ook over 
verbeterpunten in elkaars geschreven stukken. 

Totale tijd:  85 uur en 
15 minuten  
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BIJLAGE 

Posters en flyer voor de Profielwerkstukavond (18-02-20): 

Informatieve poster 1 (informatie over de meelworm en plastic): 

 

Informatieve poster 2 (informatie over het verloop van het onderzoek): 
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        Flyer “Pws de meelworm”:     Poster “Adopteer een meelworm”: 
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