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Macro– en micro schaal 
Wanneer er gesproken wordt over de zaken die we 
kunnen zien, dingen die we kunnen meten en we-
gen noemen we dit de macro schaal. Je ziet dat 
kaarsvet smelt als je het verwarmd, dat suiker op-
lost in water en dat gassen ontstaan bij de elektro-
lyse van water. 
 
Maar in de scheikunde is ook de micro schaal heel 
erg belangrijk. Dat is de schaal van de atomen en 
de moleculen, van de kleinste deeltjes. Deeltjes die 
we niet goed kunnen zien, zelfs niet met de sterk-
ste microscoop: de elektronenmicroscoop. Van 
deze deeltjes kunnen we ons  alleen maar een 
voorstelling maken: een model. Bijvoorbeeld een 
molecuul- of atoommodel.  

 
Op micro schaal zeggen we dat de kaarsvet mole-
culen in de vaste fase niet kunnen verplaatsen, 
maar bij een hogere temperatuur sneller gaan be-
wegen en zich wel kunnen verplaatsen. We zien 
dat op macroschaal als ‘smelten’. Als suiker oplost 
in water komen de suikermoleculen los van elkaar 
en mengen zich met de watermoleculen. Dat is een 
verklaring op micro schaal, je praat dan over de  
deeltjes, moleculen. Tenslotte de elektrolyse van 
water: op micro schaal vallen de H2O moleculen uit 
elkaar in nieuwe moleculen, H2 en O2 moleculen.  
 
Denken vanuit deeltjes (micro schaal) is wezenlijk 
voor  de scheikunde,  we snappen dankzij dat deel-
tjesmodel zoveel meer van de eigenschappen van 
stoffen. Maar pas op, het deeltjesmodel blijft een 
model en perfecte modellen bestaan niet.  
 
Over hoe moleculen en zeker hoe atomen in elkaar 
zitten is nog veel onduidelijk.  Het deeltjesmodel is 
nog lang niet af.   

Hoe klein is klein? 
De micro schaal is heel klein, kleiner dan een mil-
joenste millimeter (=  1 nanometer), ver  buiten het 
bereik van waarneming met onze zintuigen. In de 
nanotechnologie proberen onderzoekers via heel 
slimme technieken afzonderlijke atomen te meten 
en te manipuleren. Belangrijk is dat je probeert 
goed uit elkaar te houden of je over de macro- of 
micro schaal praat. Bij het verhitten van suiker zon-
der dat er (veel) lucht bij kan, komt  waterdamp  
vrij en ontstaat koolstof. Dat is macro schaal.  De 
uitspraak dat in een molecuul  suiker koolstof-, 
zuurstof- en waterstofatomen aanwezig zijn, is 
micro schaal.  
 
Meso schaal 
De macro schaal eindigt waar onze ogen het opge-
ven: rond de millimeter. Maar de microschaal be-
gint pas bij een miljardste millimeter. Er zit een 
groot gebied tussen: de meso schaal. Daar valt ook 
veel te ontdekken en te onderzoeken.  Denk aan 
hoe veel biologen dankzij de microscoop te weten 
zijn gekomen.  
 
Maar ook chemici doen er hun voordeel mee. Met 
microscopen kun je wel veel meer structuren zien 
dan met het blote oog. Meer zien betekent ook dat 
je beter kunt  begrijpen wat de oorzaak is van een 
bepaalde eigenschap van een stof. Verder maakt 
een elektronenmicroscoop veel sterkere vergrotin-
gen mogelijk dan de licht microscoop. Een nadeel 
van deze techniek is dat het voorwerp niet levend 
bekeken kan worden en dat het beeld een zwart-
wit weergave is.  
 
 

§ 3.9 - Macro, meso en micro  

Kijken op macroniveau en denken op microniveau 

Een bioloog onderzoekt blad van een boom 

onder elektronenmicroscoop voor infectie  
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 Het grote voordeel is dat voorwerpen tot meer dan 
1.000.000 maal kunnen worden vergroot. Struc-
turen met een grootte van 1 nanometer zijn met 
een elektronenmicroscoop goed zichtbaar te ma-
ken. 

Nanotechnologie 
Nanotechnologie is de techniek die het mogelijk 
maakt te werken met deeltjes in de grootteorde 
van nanometers. Dit is een schaal van grootte die 
net boven die van atomen (0,060 tot 0,275 nano-
meter) en eenvoudige moleculen ligt.  
 
Veel gebruikte toepassingen van nanotechnologie 
zijn de emulsie van 'nanodeeltjes' titaniumoxide in 
verf- en vernissoorten, deeltjes in zonnebrandcrè-
me, Cosmetica en koolstof in Gekko tape. Dit laat-
ste is een heel sterk plakband en bevindt zich nog 
in de ontwikkelingsfase. De grote opslagcapaciteit 
van computergeheugens is tevens een toepassing 
van nanotechnologie. Het woord nano komt overi-
gens van het Griekse νανος (nanos), ‘dwerg’. 
 
Bacteriën zijn eencellige, soms in kolonies levende 
micro-organismen. Bacteriën zijn bijna overal te 
vinden. De meeste bacteriën zijn niet schadelijk 
voor de gezondheid. Veel bacteriën doen bijzonder 
nuttig werk, bijvoorbeeld in onze darmen.  
 
Ook worden ze ingezet in de industrie om bijvoor-
beeld bepaalde soorten afval af te breken of om 
medicijnen te maken.  
 
De grootte van een bacterie kan per soort nogal 
variëren. In onderstaande figuur staat de gemid-
delde grootte van een bacterie weergegeven.  
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Een opname van een vlo gemaakt 

met een elektronenmicroscoop 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/66/Scanning_Electron_Micrograph_of_a_Flea.jpg
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 Vragen 
 
Beschrijf op microniveau: 
 
1. Een molecuul glucose. 
2. Het verdampen van water. 
3. Het scheiden van een zand/zout mengsel door 

middel van extractie. 
4. De fotolyse van zilverchloride. 
5. De koperkringloop (§3.4) 
 
Bekijk nog eens de informatie over bacteriën op de 
vorige bladzijde. 
 
6. Hoeveel nanometer is de afmeting van een bac-

terie? Reken dit om in millimeters. 
7. Leg uit hoe je bacteriën kunt waarnemen en of 

je dit doet op macro, meso of micro niveau. 
8. Beantwoord vraag 6 en 7 ook voor een virus. 
 
Lees het onderstaande artikel uit dagblad Trouw. 
 

9. Wat is een Gekko? Raadpleeg eventueel internet 
bronnen. 

10. Wat is het geheim van de kleefpootjes van een 
Gekko? Geef een verklaring op microschaal.  

11. Leg uit waarom de technici het pas lukte om echt 
sterke Gekko tape maken toen ze op microschaal 
gingen werken. 

 

Tape dat plakt als een gekko 

Van onze redactie wetenschap − 02/06/03, 00:00  

AMSTERDAM - Met één hand aan het plafond han-

gen? Gekko's redden het zelfs met één teen en 

daarom proberen wetenschappers al jaren het ge-

heim van hun kleefpootjes te ontmaskeren. Een 

kleefband is het niet. Gekko's kleven ook niet echt 

aan muur of plafond, maar de miljoenen haartjes 

op hun teenzolen maken zo'n innig contact met het 

oppervlak dat ze er aan blijven hangen.  

De tape bestaat uit een buitengewoon dicht net van 

plastic zuiltjes, waarvan er vele tegelijkertijd con-

tact maken met de ondergrond. Daar lag aanvanke-

lijk het probleem: het lukte de technici wel om vol-

doende napjes op tape te krijgen, maar doordat 

zelfs de gladste oppervlakken, zoals glas, op mole-

culair niveau een hobbelend landschap vormen, 

was het contact niet hecht genoeg. Dat lukte pas 

nadat de zuignapjes én het materiaal waarop ze 

waren bevestigd soepeler waren gemaakt. 

De technici becijferen dat de tape zo sterk is dat één 

hand met gekko-tape voldoende is om aan het pla-

fond te blijven hangen. Iets voor de schilder mis-

schien, al moet die nog even wachten: het blijkt 

moeilijk om het spul in grote hoeveelheden te pro-

duceren. 


