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Examentrainer 

Vragen 
  

Witlof en winterpeen, populaire wintergroenten 
 
 
Vroeger was witlof (zie afbeelding 1) een echte wintergroente, die vanaf oktober werd geoogst. Nu 
is deze, dankzij moderne teelttechnieken, het hele jaar door verkrijgbaar. Witlof is gezond (zie 
tabel 1). 
In de zomer eten we witlof als salade, terwijl in de winter vaak de klassieker op tafel komt: witlof 
met ham en kaas uit de oven. 
 
Afbeelding 1 
 

 
 
Tabel 1 
 
De voedingswaarde van 100 gram verse witlof is: 

energetische waarde 71 kJ 
koolhydraten 3 g 
eiwit 1 g 
vet 0,1 g 
vitamine C 5 mg 
vitamine B1 0,04 mg 
vitamine B2 0,03 mg 
calcium 20 mg 
ijzer 0,5 mg 
natrium 5 mg 
 

1p 1 Noteer de namen van de voedingsstoffen uit de tabel die niet door de witlofplant zelf zijn 
geproduceerd, maar door de plant uit de bodem zijn opgenomen. 
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Afbeelding 2 
 

 
 
Witlof is een tweejarige plant. Witlof wordt gezaaid en vormt in het eerste jaar een wortel met 
reservestoffen, de zogenaamde pen (zie afbeelding 2 links). Na de oogst worden de groene 
bladeren verwijderd en de pennen vervoerd naar een witlofteler. Hij teelt in een systeem van 
koelcellen, in het donker, mooie stronken witlof die als groente vrijwel direct na de oogst naar de 
winkel worden gebracht. De witlofstronk is dan mooi wit en heeft een gesloten top (zie afbeelding 2 
rechts). Het bovenste deel van de bladeren kan wat geel zijn. Witlof kan op een koele donkere 
plaats gemakkelijk een week worden bewaard; op een lichte plaats worden de gele delen snel 
groen. 
 

1p 2 Noteer de abiotische factor die de teler varieert om niet al zijn witlofstronken tegelijkertijd te 
hoeven oogsten. 

In de Nederlandse tuinbouw wordt gezocht naar manieren om het assortiment aan witlofproducten 
te vergroten. Daarvoor worden twee onderzoeken opgezet: 
1 In het natuurlijke verspreidingsgebied van de witlofplanten worden zaden van de witlofplanten 

verzameld en de daaruit opgekweekte planten worden gekruist met exemplaren van de huidige 
gekweekte witlofrassen. 

2 In het laboratorium worden experimenten uitgevoerd om de teelt van de witlofstronken onder 
verschillende omstandigheden te onderzoeken. 

 
2p 3 Welke van de bovengenoemde onderzoeken kan, of welke kunnen gegevens opleveren voor het 

realiseren van de variatie in uiterlijk en smaak van de witlofstronken? 
A Geen van beide onderzoeken. 
B Alleen onderzoek 1. 
C Alleen onderzoek 2. 
D Zowel onderzoek 1 als 2. 

 
Een andere traditionele Hollandse wintergroente is de winterpeen (Daucus carota). Evenals 
witlofplanten zijn winterpenen tweejarig. Ze komen het tweede jaar pas in bloei en vormen dan 
zaden en vruchten. De meeste planten halen het bloeistadium niet: ze worden het eerste jaar al 
geoogst omdat dan de meeste reservestoffen in de wortel zijn opgeslagen. 
Winterpenen herken je aan hun feloranje wortels van stevig formaat. Oranje penen zijn er relatief 
nog maar kort. Enkele eeuwen geleden teelde men geen oranje, maar witte winterpeen. Af en toe 
vond men een oranje exemplaar tussen de witte penen (zie afbeelding 3), ontstaan door een 
toevallige verandering in erfelijk materiaal. Ongeveer driehonderd jaar geleden zag een teler zo’n 
zeldzaam oranje exemplaar en vanuit deze ontstond door selectie het oranje ras. 
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Afbeelding 3 
 

 
 

1p 4 Hoe wordt zo’n toevallige verandering in erfelijk materiaal genoemd? 
 
Tabel 2 
 
De voedingswaarde van 100 gram verse peen is: 

energetische waarde 125 kJ 
koolhydraten 6 g 
eiwit 1 g 
vet 0,2 g 
vitamine A 6 mg 
vitamine B1 0,07 mg 
vitamine B2 0,03 mg 
calcium 40 mg 
ijzer 0,5 mg 
 

2p 5 Vergelijk de tabellen 1 en 2 met elkaar. Welke gebrekziekte zal bij een menu met veel winterpeen 
minder voorkomen in vergelijking met een menu met witlof? 
A Beriberi. 
B Engelse ziekte. 
C Nachtblindheid. 
D Scheurbuik. 

 
Winterpenen kun je in een niet te warme voorraadkast of in een kelder wekenlang bewaren. Leg de 
winterpenen niet bij rijpend fruit dat veel ethyleen produceert, zoals appels en peren. Het gas 
ethyleen stuurt in de peen allerlei processen aan waardoor deze sneller oud wordt. 
 

2p 6 Welk effect van ethyleen op de winterpeen blijkt uit deze waarneming? 
A Ethyleen werkt als een antigeen. 
B Ethyleen werkt als een enzym. 
C Ethyleen werkt als een hormoon. 
D Ethyleen werkt als een vitamine. 

 
Naast witlof zijn er verschillende groenten die gekweekt worden in het donker. 
Het zogenoemd etioleren leidt tot eigenschappen van de groente, die erg gewaardeerd worden door 
de consument, zoals kleur en een zachte smaak door het ontbreken van steunweefsel. Dit kennen 
we bij bijvoorbeeld taugé, alfalfa en asperges (zie afbeelding 4). 
Alfalfa is de Nederlandse naam van de ontkiemde zaden van de luzerne (Medicago sativa). Alfalfa 
kan het hele jaar ontkiemen, en is het hele jaar verkrijgbaar. Alfalfa kan in salades gebruikt 
worden. 
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Afbeelding 4 
 

 
Alfalfa              Taugé      Asperge 
 
Het effect van licht op de groei en ontwikkeling van taugé en alfalfa kan op school onderzocht 
worden. De zaden kiemen gemakkelijk op natte watten. 
Je beschikt over: 
− kweekbakjes 
− watten 
− water 
− luzernezaden 
− geodriehoek/meetlatje 
− groeilampen 
− donkere ruimte/deksels/aluminiumfolie/zilverpapier 
 

4p 7 Maak een proefopzet om de volgende hypothese te testen: 
 Naarmate de lichtintensiteit toeneemt, neemt de lengtegroei van alfalfa af. 
 
Bron: examen havo 2012-1. 
 

Het witte goud 
 
 

Mei en juni zijn de maanden van de asperge. Vooral op de zandgronden in het noorden van 
Limburg worden grote hoeveelheden gekweekt. De aspergeplant behoort tot de leliefamilie. Het is 
een meerjarige plant met een wortelstok waaraan wortels en knoppen zitten. In het voorjaar lopen 
de knoppen uit om stengels te vormen: asperges. Voordat deze witte stengels boven de grond 
komen worden ze geoogst. De asperge wordt met de hand uitgegraven en net boven de wortelstok 
doorgestoken. Er wordt geoogst tot 24 juni (feestdag van Sint Jan). Na deze datum mogen de 
asperges doorgroeien en worden de tot dan kale bedden snel groen. 

Afbeelding 5 
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De reden dat er na 24 juni niet meer wordt geoogst, is dat de oogst anders het volgende jaar veel 
slechter is. 
 

2p 8 Hoe komt het dat in het volgende jaar de oogst dan slechter is? 
A De asperges zijn dan niet meer in bloei gekomen. 
B De kans dat planten verdrogen is dan groter. 
C De planten hebben dan te weinig reservevoedsel op kunnen bouwen. 
D Er is dan onvoldoende tijd geweest om zaad te vormen. 

 
Na het eten van asperges kan de urine een heel typische geur hebben. Sommige mensen 
omschrijven de geur als die van rotte kool, anderen als die van zwavelachtige damp of 
groentesoep. 
Aangetoond is dat 'aspergeplas' zijn geur dankt aan een groep van zes zwavelverbindingen. Deze 
zwavelverbindingen ontstaan uit asparagusinezuur dat in asperges voorkomt en zelf reukloos is. 
Het is nog niet bekend wanneer deze zwavelverbindingen ontstaan, vóór of na het bereiken van de 
blaas. 
 
Niet iedereen blijkt 'aspergeplas' te kunnen produceren. Uit onderzoeken is gebleken dat ongeveer 
75% van de mensen hiertoe in staat is en 25% niet. Voor dit verschijnsel gelden twee hypotheses: 
1 Niet-producenten missen de enzymen om asparagusinezuur om te zetten; de geurstoffen 

worden door hen niet gemaakt. 
2 Bij niet-producenten wordt het asparagusinezuur niet door de dunne darmwand in het bloed 

opgenomen. 
 
Bij de tweede hypothese wordt verondersteld dat het asparagusinezuur bij producenten van de 
aspergeplas op een bepaalde manier vanuit de dunne darm in het bloed wordt opgenomen. 
 

2p 9 Via welk transportmechanisme gaat dat? 
A Actief transport. 
B Diffusie. 
C Osmose. 

 
Het blijkt dat vrouwen die geen aspergeplas kunnen produceren, dit soms wel doen tijdens een 
zwangerschap, als hun ongeboren kind de benodigde zwavelverbindingen produceert. 
 

1p 10 Leg uit welke van de twee voorgaande hypotheses door dit gegeven afvalt. 
 
Onderzoekers denken dat slechts 25% van de mensen tot het betrouwbaar herkennen van de geur 
in staat is. Twee leerlingen willen voor hun profielwerkstuk onderzoeken wie in hun klas in staat is 
om aspergeplas te produceren en wie in staat is om dit te ruiken. Ze beginnen de proef door 
iedereen een kop aspergesoep en vervolgens 400 gram asperges te laten eten. Na enige tijd 
produceert iedereen een urinemonster in een afsluitbaar potje. Alle leerlingen moeten vervolgens 
ieder urinemonster beoordelen op geur: wel of geen aspergeplas. De klas bestaat uit 28 leerlingen. 
Er wordt dus 28 × 28 = 784 keer een test uitgevoerd. 
 

3p 11 − Bij hoeveel van deze 784 tests wordt naar verwachting een aspergeplas geconstateerd? 
 − Leg je antwoord uit. 
 
Omdat de vraag rees of het produceren van aspergeplas leeftijdsgebonden is, willen de leerlingen 
het proefje uitvoeren voor de hele school (1700 leerlingen). De proefopzet die ze voor de klas 
hebben gebruikt, is nogal omslachtig voor de hele school. 
 

3p 12 Beschrijf een proef die de leerlingen kunnen uitvoeren om snel een beeld van de leerlingen per 
leeftijdscategorie te krijgen met betrekking tot het produceren van aspergeplas. 

 
Bron: examen havo 2008-1 / 2008-1 (pilot). 
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Hormonen in vlees 
 
 
Het toedienen van hormonen aan dieren om de vleesproductie te bevorderen, is in de Europese 
Unie verboden. Vrees voor mogelijke gezondheidsrisico's voor de mens ligt ten grondslag aan dit 
verbod. Van deze gezondheidsrisico's probeert men een inschatting te maken. Hiertoe vergelijkt 
men de eigen hormoonproductie bij de mens met de extra opname die plaatsvindt door het eten 
van vlees van slachtdieren die met hormonen zijn behandeld. 
 
Bij een onderzoek van kalfsvlees werd gelet op de concentratie van oestradiol. Oestradiol wordt niet 
in het verteringskanaal verteerd. 
In spierweefsel van niet met hormonen behandelde slachtdieren was 0,11 microgram oestradiol per 
kilogram weefsel aanwezig. In behandelde dieren bedroeg de concentratie 0,18 microgram per 
kilogram. 
 

2p 13 Bereken hoeveel microgram oestradiol iemand per dag extra binnenkrijgt door het eten van vlees 
van behandelde kalveren ten opzichte van het eten van onbehandeld kalfsvlees. Ga uit van een 
dagconsumptie van 200 gram kalfsvlees. 

 
Bron: examen havo 1998-2. 
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Antwoorden en uitleg 
 

Witlof en winterpeen, populaire wintergroenten 
 
 
1 Calcium, ijzer en natrium (1 punt). 
Opmerking: Wanneer één stof ontbreekt of te veel genoemd wordt, geen scorepunt toekennen. 
 

 
THEMA 4 BASISSTOF 2 
 
2 Temperatuur (1 punt). 
 

 
THEMA 1 BASISSTOF 5 
 
3 Bij onderzoek 1 kunnen nieuwe genotypen ontstaan en dus ook nieuwe fenotypen. Bij onderzoek 
2 wordt onderzocht welke milieuomstandigheden van invloed zijn op het fenotype. Ook hier kunnen 
gegevens uitkomen die gebruikt kunnen worden om de variatie onder de witlofstronken te 
vergroten. 
Het juiste antwoord is dus: D (2 punten). 
 

 
4H THEMA 4 BASISSTOF 2 
 
4 Mutatie (1 punt). 
 

 
4H THEMA 4 BASISSTOF 9 
 
5 Een menu met veel winterpeen levert voldoende vitamine A op. Bij witlof ontbreekt deze 

vitamine. Een gebrek aan vitamine A veroorzaakt nachtblindheid. 
 Het juiste antwoord is dus: C (2 punten). 
 

 
THEMA 4 BASISSTOF 3 
 
6 Stoffen die processen aansturen, zijn hormonen. Enzymen versnellen scheikundige processen. 

Antigenen wekken de vorming van antistoffen op en vitaminen zijn nodig voor de stofwisseling, 
vaak als onderdeel van een enzym. 

 Het juiste antwoord is dus: C (2 punten). 
 

 
THEMA 4 BASISSTOF 2 
 
7 In de proefopzet worden de volgende aspecten genoemd: 
 − Alle kweekbakjes worden voorzien van evenveel watten, water en zaden (1 punt). 
 − Een bakje wordt (lichtdicht) ingepakt in zilverpapier / Een bakje krijgt een deksel / 

Een bakje wordt in het donker geplaatst (1 punt). 
 − De bakjes worden afzonderlijk geplaatst onder een verschillend aantal (1, 2, 3 en 

4) groeilampen / lampen die op verschillende hoogte worden gehangen (1 punt). 
 − Na enige tijd wordt de gemiddelde lengte van de kiemplanten per lichtintensiteit 

gemeten en vergeleken (1 punt).  
 

 
4H THEMA 1 BASISSTOF 7 
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Het witte goud 
 
 
8 De aspergeplanten kunnen nu via de fotosynthese in de bovengrondse delen voldoende 

voedingsstoffen maken voor het volgende jaar. 
 Het juiste antwoord is dus: C (2 punten). 
 

 
THEMA 1 BASISSTOF 5 
 
9 De opname van een organisch molecuul door de darmwand gaat via actief transport. 
 Het juiste antwoord is dus: A (2 punten). 
 

 
THEMA 4 BASISSTOF 7 
 
10 Hypothese 2 valt af met als uitleg dat om in het ongeboren kind te komen, het 

asparagusinezuur in het bloed opgenomen moet worden vanuit de dunne darm van de 
vrouw (1 punt). 

 
 

THEMA 4 BASISSTOF 7 
 
11 Het antwoord bevat de volgende elementen: 
 − Alleen de combinatie ruiker en producent levert de waarneming aspergeplas op (1 punt). 
 − Er zijn in de klas naar verwachting 7 ruikers (25% van 28) en 21 producenten (75% van 

28) (1 punt). 
 − Dus bij 7 × 21 = 147 tests wordt een aspergeplas geconstateerd (1 punt). 
 

 
4H THEMA 1 BASISSTOF 7 
 
12 Het antwoord bevat de volgende elementen: 
 − Er worden urinemonsters verzameld van een aantal leerlingen die allen asperges te 

eten kregen, per leeftijdscategorie (van elke jaargang een aantal leerlingen) (1 punt). 
 − Er moet een geurpanel worden gemaakt om de urinemonsters te beoordelen op het 

vermogen tot produceren (1 punt). 
 − Het geurpanel moet geheel bestaan uit ruikers (1 punt). 
 

 
4H THEMA 1 BASISSTOF 7 
 

Hormonen in vlees 
 
 
13 − Het extra aantal milligram oestradiol in behandeld kalfsvlees per kilogram is  

0,18 − 0,11 = 0,07 (1 punt). 
 − Omrekening van kilogram naar 200 g: delen door 5 met als uitkomst 0,01 mg (1 punt). 
 

 
4H THEMA 3 BASISSTOF 4 
 


