
Onzichtbaar 
leven

Bovenbouw primair onderwijs



Als je de wereld van héél dichtbij bekijkt, 
gaat er een nieuwe voor je open. 

Mooier en bijzonderder dan je je ooit 
hebt kunnen voorstellen.

Welkom in Micropia.
Het enige microbenmuseum ter wereld, 

midden in Amsterdam.



Microben zitten overal. Ze waren er eerder dan de mens, 
doen nuttig werk en zijn met heel veel! Maar helaas zijn deze 
wezentjes onzichtbaar met het blote oog. 

In Micropia ga je de onbekende wereld van de 
microben ontdekken. 

Naam 

Leeftijd 

School

  Ik heb wel ooit een echte microbe gezien.

  Ik heb niet ooit een echte microbe gezien.

Vergeet 
deze niet

Elke vraag heeft een icoontje dat je kunt vinden op 
de plattegrond op de laatste pagina. Gebruik de 
icoontjes om je weg door Micropia te vinden. Elk 
groepje begint bij een ander icoontje en bepaalt 
zelf de volgorde.



Kijk bij de opstelling schimmels zijn overal naar beneden. 
Hier zie je schimmels en paddenstoelen groeien. Schimmels 
maken lange vertakte draden onder de grond. Hieruit groeien 
paddenstoelen.

Welke  paddenstoel vind je er mooi uitzien en welke vind 
je er vies uitzien? Teken ze hieronder.

Schimmels en 
paddenstoelen

Mooi Vies



Bekijk het filmpje bij ‘verhaal’ op het scherm en ontdek 
welk werk schimmels doen. Waarom maakt een 
schimmel paddenstoelen?

  Als parasol tegen de zon
  Om zich voort te planten
  Om zich mooier te maken
 Om andere schimmels te laten zien dat dit zijn plek is

Tip

Schimmels groeien niet alleen onder de grond. Waar nog 
meer? Bedenk met elkaar voorbeelden.

Onder de hoed van 
de paddenstoel 

zitten sporen, een 
soort zaadjes. De 

sporen zijn zo klein 
dat ze met de wind 

meewaaien.



       Beerdiertjes

Beerdiertjes zijn echte overlevingsexperts. Ze kunnen tegen 
extreme hitte en vrieskou, zonder dat ze doodgaan.  
Hierdoor vind je ze overal in de natuur terug. Ga naar de 
opstelling ultieme overlever, naast het grote beeld van een 
beerdiertje. 

Bekijk het filmpje bij 'verhaal' op het scherm. Hoe kan het 
beerdiertje zo goed overleven?

  Het beerdiertje kan zich goed verstoppen
  Het beerdiertje heeft een heel dik pantser
  Het beerdiertje graaft zich in
  Het beerdiertje maakt een beschermend tonnetje  

 van zichzelf

Het beerdiertje 
kan zelfs overleven op 

de bevroren top van de 
Mount Everest. 



Kijk door de microscoop en teken het beerdiertje zo 
precies mogelijk na.

In een glas 
slootwater leven 

wel 4.000 
beerdiertjes.



       Blauwalgen

Ga naar de opstelling klein leven, grote impact en bekijk de 
fles met groene vloeistof erin. De kleur in het water komt van 
de blauwalgen die in het water zweven. Deze blauwalgen, 
ook wel cyanobacteriën  genoemd, zijn heel klein, maar 
onmisbaar op aarde. 

In 
de 

zomer
 groeien soms 

zoveel blauwalgen
 in het water dat je er niet 
in mag zwemmen. Als de 

blauwalgen massaal afsterven, 
geven ze giftige stoffen af.



Lees het linkertekstje bij de fles en bekijk daarna het 
filmpje bij ‘verhaal’ op het scherm.

Cyanobacteriën maken een groot deel van de zuurstof op 
onze planeet 

  Waar    Niet waar

In één druppel water leven soms wel duizend cyanobacteriën 
  Waar    Niet waar

Zonder deze cyanobacteriën zou er nooit zuurstof op aarde 
zijn geweest 

  Waar    Niet waar



       Parasolmieren

Ga op zoek naar
de opstelling 

tuinierende mieren 
en bekijk ze.  

Hoeveel mieren zie je?



Bekijk het filmpje bij  ‘verhaal’ op het scherm 
en zet deze zinnen in de juiste volgorde. 

 
De mieren maken bladermoes en poepen erop.

   
Mierenlarven krijgen de voedingsrijke druppels te eten 
die de schimmel maakt.

   
De mieren sjouwen met stukjes blad alsof het 
parasols zijn.

  
De schimmels krijgen te eten. 

De schimmel en de 
parasolmier hebben elkaar 

dus nodig om te kunnen 
leven. Zo’n samenwerking 

heet een symbiose. 

Er zijn meer dan 
40 soorten parasolmieren, 

en iedere soort gebruikt weer 
een andere schimmel.



       Op en in jezelf
Ga op zoek naar de opstelling scan jezelf. Jouw lichaam zit 
vol microben. Het grootste deel van deze microben heeft 
je lichaam hard nodig en de microben hebben op hun beurt 
jouw lichaam nodig. 

Ga in duo’s voor de scanner staan en scan jezelf. 
Wie van jullie heeft de meeste microben?

Er zitten meer dan honderd
duizend miljard bacteriën op en 
in je lichaam. Als je naar de wc 
bent geweest, heb je er minder. In 
een milliliter poep zitten honderd 
miljard bacteriën.



Waar in je lichaam denk je dat de meeste microben zitten? 
Ontdek het door alle lichaamsdelen te bekijken via de scan.

Verbaasd?

Noem nu drie belangrijke taken van de microben in en op 
jouw lichaam.

Op elke vierkante centimeter 
huid leven duizenden 

bacteriën en schimmels.



Dus, blij met de microben in en op je lichaam?  
Leg uit waarom je dit vindt.

Voetschimmel leeft het liefst tussen 
je vierde en vijfde teen. Daar zijn de 
vochtigheid en temperatuur namelijk 
het hoogst.



       Verrot en               
       beschimmeld               
       voedsel
Ga op de begane grond op zoek naar de opstelling microben 
op je bord. Microben spelen een rol bij het bederven van 
voedsel. Bekijk het bedorven voedsel en de filmpjes. 
Waar zou je nog een hap uit durven nemen?

Lees het tekstbordje 
naast de geurpunten 
en schrijf op 
waarom het nuttig 
is dat de microben 
jouw voedsel laten 
beschimmelen en 
verrotten.



Klaar met alle vragen? 
Ga dan eens naar de opstelling onmisbare opruimers op de eerste 

verdieping en bekijk de ontbinding van een dood dier. Het ontbinden 
van dode dieren kun je vergelijken met het bederven van voedsel.

Welk onderdeel van het lichaam blijft het langst liggen denk je? 

Bonusvraag



Ontdek 
microleven  
bij jou thuis

Ga in huis of in de tuin op zoek naar 
zichtbare sporen van microben. (Denk 
aan paddenstoelen en beschimmeld 

voedsel.) Maak daar foto’s van en neem 
die foto’s mee naar school.

Voor 
thuis



Wist je dat het grootste levende wezen 
op aarde ook een microbe is? Wil je 

weten wat voor microbe dit is? Ga naar 
www.micropia.nl/scholen.

Blijf op de hoogte van het onzichtbare leven.

www.micropia.nl

twitter.com/micropia

facebook.com/micropia



Beneden

Boven

Entree

Lift

De icoontjes leiden je naar het antwoord 
op de bijbehorende vraag.

Plattegrond Laboratorium

LiftLift
Lift Lift



ARTISMicropia toont het machtigste, meest succesvolle en 
tegelijk kleinste leven op aarde: microben. Na een bezoek aan 
Micropia kijk je nooit meer hetzelfde naar jezelf en naar de wereld.

Wil je de onzichtbare wereld nog verder ontdekken? Kom dan ook 
eens langs met je familie! Micropia is elke dag van het jaar open.

Ga naar www.micropia.nl voor meer informatie en het laatste 
nieuws over microben. Of schrijf je in voor de nieuwsbrief.


