
Hoofdstuk 8 Ecosysteem en evenwicht 

DVD Earth aflevering Rare Earth 

 

 

 

De aarde is een soort eiland in het heelal. 

Leven op aarde is mogelijk door: 

 aanwezigheid zuurstof, koolstofdioxide en andere stoffen 

 aanwezigheid van water in alle drie fasen (water, ijs, damp) 

 geschikte gemiddelde temperatuur (15 0C) 

 atmosfeer met ozonlaag 

o houdt warmte vast  

o voorkomt schadelijke UV straling 

o beschermt tegen meteorieten 

 aardmagnetisch veld houdt zonnewind tegen (noorderlicht) 

 aanwezigheid maan 

o zorgt voor stabiele draaibeweging, waardoor geen grote 

temperatuurschommelingen (dagelijks en jaarlijks 

o eb/vloed 

 

 

 

 

 

 

 



Paragraaf 8.1 Energiestromen 

Visserij 

 schaaldieren zoals garnalen 

 schelpdieren zoals mosselen 

 vissen zoals schelvis, kabeljauw, haring en schol 

Door overbevissing is de visstand van kabeljauw dramatisch laag 

 kabeljauw kweken in afgesloten gebieden op zee of in bakken op het land 

 voer bestaande uit kleine vissen is niet duurzaam, door overbevissing kleine 

soorten 

 voer met lijnzaadolie en soja is wat duurzamer (vegetarische kabeljauw) 

o bevat wel iets minder goede vetzuren 

o soja productie is ook niet echt duurzaam (bosontkapping/transport) 

Duurzame visserij 

 visstand blijft op peil 

 voedselketens en leefomgeving intact 

Verantwoord produceren 

 kleine boeren moeten aan het product verdienen 

 weinig schade aan het milieu 

Klassieke garnalenvisserij 

 sleepnet 

 leidt tot schade aan de bodem 

 bijvangst 

Meer duurzaam door  

 rubberen klossen onder de netten 

 zeeflap voor het net (houdt vis buiten garnalennet) 

 smalle openingen in de netten zodat minder bijvangst (brievenbussen) 

 koken en invriezen aan boord (o.a. energiebesparing) 

 hygiëne 

 toepassen conserveermiddelen 

Leidt tot MSC keurmerk. 

Alternatief is pulsvisserij (vooral voor platvissen). Echter, niet meer toegestaan door 

EC. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Pulskorvisserij  

https://www.youtube.com/watch?v=dWJifSzDNi8 Noordzee garnalen 

https://www.youtube.com/watch?v=PbARzZBe2SA Boomkorvisserij platvissen (bot, schol, schar etc.) 

https://www.youtube.com/watch?v=LTLlX5CTxMk Hollandse nieuwe (haringvisserij) 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Pulskorvisserij
https://www.youtube.com/watch?v=dWJifSzDNi8
https://www.youtube.com/watch?v=PbARzZBe2SA
https://www.youtube.com/watch?v=LTLlX5CTxMk


Garnaal 

 Hollandse garnaal in Noordzee en Waddenzee 

 leeft overdag in de bodem 

 eet ’s nachts organisch materiaal, en eencellige algen (fytoplankton) en kleine 

diertjes (zoöplankton)  

Voedselketen, voedselweb en energie 

Algen 

 producenten 

 zetten anorganische stoffen om in organische stoffen  

 energie die hiervoor nodig is komt van de zon (fotosynthese) 

 algen zijn foto autotroof. 

 bruto primaire productie (BPP): hoeveelheid energie uit zonlicht vastgelegd in 

organische stoffen 

o primair want eerste productie organische stoffen in voedselketen 

o bruto want het is totale productie 

 netto primaire productie (NPP): BPP min dissimilatie. 

o het deel dat na dissimilatie overblijft als bouwstof voor voortgezette 

assimilatie 

o een deel van de organische stoffen wordt als brandstof gebruikt 

Garnalen 

 consument eerste orde (herbivoor, soms tweede orde dan carnivoor) 

 bruto en netto secundaire productie 

o secundair want tweede schakel (of meer) in voedselketen 

Schollen 

 consument tweede orde (carnivoor) 

Kabeljauw 

 consument derde orde (carnivoor) 

Een voedselketen beschrijft de voedselrelaties tussen de verschillende soorten 

organismen in een ecosysteem. 

Een trofisch niveau is een schakel in een voedselketen. 

Sommige bacteriën zetten ook anorganische stoffen om in organische stoffen, maar 

halen de energie uit het uitvoeren van een chemische reactie. Dit zijn ook 

producenten, maar zijn chemo autotroof. 

 

 

 

 



Organismen hebben nodig: 

 energie 

o licht dan foto 

o uit chemische reactie dan chemo 

 koolstof 

o uit anorganische stof dan autotroof (o.a. koolstofdioxide) 

o uit organische stof dan heterotroof (o.a. glucose) 

 

Bruto primaire productie is de hoeveelheid energie die producenten vastleggen in 

hun organische stoffen (kJ/m3/dag) 

Netto primaire productie is de hoeveelheid energie die ze vastleggen in organische 

stoffen na dissimilatie (o.a. verbranding). Deze organische stoffen gebruiken de 

producenten als bouwstof voor hun cellen. 

Voedselconversie is het omzetten van organische stoffen van het ene organisme 

naar het andere.  

 is de hoeveelheid voer (in kg) die nodig is om 1 kg aan lichaamseigen 

organische stoffen bij een organisme te laten toenemen 

 bij in het wild levende dieren is de voedselconversie kleiner 

o voedsel zoeken 

o wegvluchten voor vijanden 

Reducenten (bacteriën en schimmels) zetten organische stoffen om in anorganische 

stoffen. 

Biomassa is het drooggewicht van een organisme. 

 merendeels organische stoffen (bevatten energie) 

 mineralen (bevatten bijna geen energie) 

In een piramide van biomassa wordt de biomassa weergegeven in de verschillende 

trofische niveaus. Het onderste niveau zijn de producenten, daarboven de 

consumenten eerste orde etc.. 

Naast een piramide van biomassa is er ook een piramide van energie en een 

piramide van aantallen. 

Een piramide van productiviteit werkt met jaargemiddelden van biomassa. 

Omdat er bij elk hoger trofische niveau energie- en biomassaverlies optreedt heeft de 

piramide ook werkelijk de vorm van een piramide. Dit hoeft bij aantallen niet altijd het 

geval te zijn. 

Voorbeeld piramide aantallen 

 1 eik 

 156 rupsen 

 1 merel 



De vorm van een piramide 

 niet al het voedsel dat geconsumeerd wordt ook in het lichaam terecht komt 

(ontlasting) 

 deel van de energie/biomassa verbruikt om te bewegen, op temperatuur te 

blijven etc. 

 slechts een deel van de energie die in de organische stoffen zit komt terecht in 

het organisme zelf. Dit zorgt ervoor dat de biomassa toeneemt. 

Bij een  voedsel web gaan de pijltjes altijd in de richting van he volgende trofische 

niveau. 

Een complex voedselweb is meer stabiel 

Een blijvende snelle verandering van een ecosysteem heet een verstoring. In het 

Victoriameer is door de introductie van nijlbaars het ecosysteem verstoord. Vele 

cichliden zijn verdwenen. Hierdoor worden minder muggenlarven opgegeten en 

ontstaat er een muggenplaag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hoofdstuk 8.2 Koolstofkringloop 

Eventueel dvd mens, dier en voedsel over de bio-industrie 

Leven op aarde is alleen mogelijk dankzij hergebruik van stoffen. Een kringloop is het 

proces van hergebruik  van stoffen. Voorbeelden van kringlopen: 

 waterkringloop 

 koolstofkringloop 

 stikstofkringloop 

Bevatten jullie een koolstofatoom van Albert Einstein? 

Voor een kringloop is het nodig dat er producenten (eventueel ook consumenten) en 

reducenten zijn. (zie bron 4) 

De door producenten gemaakte organische stoffen worden weer door reducenten 

omgezet in anorganische stoffen, die weer door producenten worden omgezet in 

organische stoffen. 

 

De koolstofkringloop is de route van het element C in een ecosysteem.(zie Binas 

93F) 

Koolstof komt voor in: 

 allerlei organische stoffen in biomassa zoals koolhydraten, vetten, eiwitten, 

nucleïnezuren etc. 

 in fossiele brandstoffen zoals olie, gas en steenkool 

 in gassen zoals CH4 en CO2 

 in gesteenten zoals kalk (calciumcarbonaat) 

 in water opgelost als HCO3
- 

De koolstofkringloop 

 lang (meer dan een paar honderd jaar) zoals bij de vorming en verbranding 

van fossiele brandstoffen 

 kort als koolstofdioxide door de plant wordt opgenomen en vervolgens weer 

vrij komt bij de verbranding van glucose na het eten van de plant. 

Kalksteen is afkomstig van schelpdieren en koralen. Zij nemen HCO3
- op en zetten 

het om in kalk. Uit een dikke laag dode schelpen kan door druk kalksteen ontstaan. 

Zuur regenwater lost een deel van het kalk weer uit, waardoor bijvoorbeeld enorme 

grotten kunnen ontstaan. 

Koolstofdioxide (maar ook waterdamp en methaan)  

 houden in de atmosfeer de warmte vast van het zonlicht dat de aarde bereikt. 

 door de toename van de koolstofdioxide concentratie door o.a. verbranding 

van fossiele brandstoffen ontstaat het versterkte broeikaseffect 



 hierdoor stijgt de gemiddelde temperatuur op aarde met een paar graden. De 

toename is van minder dan 0,3% tot meer dan 0,4%. Dit laatste komt overeen 

met 400 ppm. 

 

Gevolgen versterkte broeikaseffect 

 stijging van de gemiddelde temperatuur 

 verandering van het klimaat (extremer) 

 stijging waterspiegel (opwarmen zee en smelten landijs) 

 verandering biodiversiteit 

 verzuring oceanen (door het oplossen van CO2 in het zeewater) 

 oceaanstroming verandering 

Verlagen van CO2 is mogelijk door: 

 aanplanten van bomen 

 opnamen via algen in de zee 

 CO2 opslag in ondergrondse aardgas- of olievelden  

o Bedrijven Rotterdamse haven via ondergrondse opslag  in bodem 

Noordzee 20 km van de kust; CCS carbon capture storage 

o overbrugging, beter is productie CO2 te verminderen 

o ’CO2-opslag stap dichterbij door toekenning miljardensubsidie’ | 

Binnenland | Telegraaf.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.telegraaf.nl/nieuws/1023152907/co2-opslag-stap-dichterbij-door-toekenning-miljardensubsidie
https://www.telegraaf.nl/nieuws/1023152907/co2-opslag-stap-dichterbij-door-toekenning-miljardensubsidie


Hoofdstuk 8.3 Stikstofkringloop 

De term stikstof is de laatste tijd veel in het nieuws. Teveel stikstof is slecht voor het 

milieu. Het zorgt ervoor dat een voedselweb minder complex wordt, omdat soorten 

planten en als gevolg daarvan dieren verdwijnen. Stikstof minnende planten zijn 

bijvoorbeeld brandnetels en bramen. 

Het teveel aan stikstof is afkomstig van mest (Nitraat en NH3) en (uitlaat)gassen van 

auto’s en industrie (NOx) 

Organismen hebben mineralen nodig om allerlei organische stoffen te kunnen 

maken. 

Zo gebruiken planten fosfaat en nitraat om goed te kunnen groeien. De stikstof in 

nitraat wordt bijvoorbeeld gebruikt om aminozuren en DNA te kunnen maken. 

Als de bodem te weinig mineralen bevat dan zullen de planten niet goed groeien. 

Daarom moet de grond bemest worden. 

Vormen van mest 

 Kunstmest (anorganische verbindingen zoals stikstof (nitraat/ammonium) en 

fosfaatverbindingen 

 Stalmest (anorg plus org stoffen) 

 Vogelpoep (guano) (anorg plus org stoffen) 

 Groenbemesting (anorg plus org stoffen) 

Kunstmest: 

Voordeel 

 Mineralen snel beschikbaar voor de plant in de juiste verhouding 

Nadeel 

 Duur 

 Kans op uitspoelen waardoor het niet beschikbaar meer is voor de plant en in 

het milieu eutrofiering kan veroorzaken 

 Kans op verbranding van planten door overbemesting, waardoor de 

zoutconcentratie in de grond te hoog wordt, planten verwelken en dood gaan. 

Stalmest/Guano 

Voordeel 

 Mineralen komen langzaam vrij door afbraak van organische stoffen door 

reducenten in de grond, waardoor de kans op uitspoeling minder is. 

 Kleine kans op verbranding 

 De bodemstructuur wordt verbeterd door de grove delen in de mest. De grond 

bevat daardoor meer zuurstof wat nodig is voor dissimilatie in het wortelstelsel 

van de plant. 



Nadeel 

 Stinkt 

 Mineralen komen misschien niet in de juiste verhouding voor die de planten op 

dat moment nodig hebben 

Groenbemesting 

 Vlinderbloemige planten zoals klaver, lupine etc. leven in symbiose met 

stikstofbindende bacteriën. Deze bacteriën zitten in de wortelknolletjes en 

zetten stikstof uit de lucht om in ammoniak. Ammoniak lost op in de plant 

(ammonium). De plant gebruikt ammonium om o.a. eiwitten te maken. De 

bacterie krijgt glucose en aminozuren van de plant. 

 De vlinderbloemige planten worden na de oogst van een gewas geplant en na 

een aantal weken ondergeploegd. De stikstofverbindingen in de plant worden 

door bacteriën afgebroken tot ammonium en nitraat. Dit kan door de planten 

worden gebruikt. 

Voordeel zie Stalmest 

Nadeel zie Stalmest behalve dat het niet stinkt. 

 

Teveel fosfaat en nitraat is slecht voor de bodem, grondwater en oppervlaktewater. 

Er kan dan eutrofiering (voedselrijk worden) van het water optreden. 

Eutrofiering 

Als het water eutroof (voedselrijk) wordt bevat het veel organische en anorganische 

(o.a. nitraat/fosfaat). 

In een sloot met eutroof water kan het volgende optreden: 

 Door veel mineralen gaan algen buitensporig groeien. 

 Hierdoor dringt het zonlicht minder ver in het water door, waardoor vooral veel 

algen afsterven. 

 De algen worden afgebroken door vooral aerobe reducenten. Hierdoor wordt 

zuurstof aan het water onttrokken. Vooral ’s nachts leidt dit tot zuurstof gebrek, 

omdat planten dan geen zuurstof kunnen maken. 

 Door zuurstofgebrek sterven naast de planten ook dieren zoal vissen. 

 Er worden nog meer aerobe reducenten actief waar door er bijna geen 

zuurstof meer in de sloot is. 

 Hierdoor zijn alleen de anaerobe reducenten actief. Deze zetten organische 

stoffen om in o.a. H2S en CH4. 

 Het resultaat is een dode sloot waar geen leven mogelijk is. 

Ook in de zee en oceaan kunnen gebieden ontstaan zonder zuurstof (dead zones). 

Leven zoals vissen, mosselen etc. zullen sterven. Sommige vissen sterven niet maar 

raken gestresst en zullen vatbaarder zijn voor ziekten. 



https://www.epa.gov/nutrientpollution/issue     

https://www.youtube.com/watch?v=mLbDbmmV6Qc  

https://www.youtube.com/watch?v=0JnKkit5ocI Sick fisch Eutrophication (niet meer 

beschikbaar: jammer) 

 

Stikstofkringloop 

Anorganische stikstofverbindingen: NH3 is ammoniak, NH4
+ is ammonium, N2 is stikstofgas, NO3

- is nitraat, NO2
- 

is nitriet, NOx is oa stikstofmonoxide en stikstofdioxide, N2O is distikstofmonoxide of lachgas 

Organische stikstofverbindingen: aminozuren, DNA, RNA 

Processen in de stikstofkringloop 

 Stikstoffixatie 

 Ammonificatie 

 Nitrificatie 

 Denitrificatie 

 

 

Stikstoffixatie:  

 Biologisch: omzetting van N2 in NH3 door stikstofbindende bacteriën 

(anaeroob). Deze bacteriën zitten in wortelknolletjes van vlinderbloemige 

planten zoal lupine. Hier is sprake van symbiose (mutualisme).  

 Fotochemisch: omzetting van N2 in NOx door bliksem in combinatie met ozon; 

NOx lost op tot HNO3. HNO3 valt uiteen in H+ en NO3
- 

https://www.youtube.com/watch?v=4NKGS4bj7cc Stikstoffixatie 

Ammonificatie: 

 Afbraak van N-bevattende organische stoffen (oa aminozuren en DNA) in 

planten, dieren en bacteriën door rottingsbacteriën (anaeroob) tot NH3. NH3  

verdwijnt als gas of lost op tot NH4
+ 

Nitrificatie: 

 Omzetting van NH4
+ in NO2

- door nitrietbacteriën (aeroob) 

 Omzetting van NO2
- in NO3

- door nitraatbacteriën (aeroob) 

Denitrificatie: 

 Omzetting van NO3
- in N2 door anaerobe denitrificerende bacteriën. Nitraat is 

voor deze organismen een energiebron 

https://www.epa.gov/nutrientpollution/issue
https://www.youtube.com/watch?v=mLbDbmmV6Qc
https://www.youtube.com/watch?v=0JnKkit5ocI
https://www.youtube.com/watch?v=4NKGS4bj7cc


Nitrificerende bacteriën zetten ammonium en nitriet om, om energie te krijgen. Deze 

energie wordt gebruikt om koolstofdioxide om te zetten in glucose. Nitrificerende 

bacteriën zijn chemo-autotroof. 

Ook bacteriën die voorkomen in de diepzee bij black smokers zijn chemo-autotroof. 

Ze zetten H2S om in een zwavelverbinding. De energie die hierbij vrijkomt wordt 

gebruikt om HCO3
- om te zetten in glucose.  

https://www.youtube.com/watch?v=K4IY3dIwZdI Black smokers 

https://www.dnatube.com/video/5347/Hydrothermal-Vents--David-Attenborough  

 

Denitrificerende bacteriën kunnen nitraat uit de grond halen waardoor planten 

slechter groeien. 

Ploegen van een akker zorgt voor hogere zuurstofconcentratie in de grond. 

 zuurstof is nodig voor verbranding van glucose in wortelcellen 

 zuurstof vermindert de kans dat nitraat wordt afgebroken door denitrificerende 

bacteriën 

In een afvalwaterzuiveringsinstallatie kunnen denitrificerende bacteriën nuttig zijn. 

Onder anaerobe omstandigheden wordt een overmaat nitraat in het afvalwater 

afgebroken tot stikstofgas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=K4IY3dIwZdI
https://www.dnatube.com/video/5347/Hydrothermal-Vents--David-Attenborough


Toepassen Walvispomp 

Walvissen spelen een rol in de stikstofkringloop en de koolstofkringloop 

Krill zijn kleine garnaaltjes die als voedsel dienen voor walvissen, zeehonden, 

pinguïns en veel vissoorten. 

Walvissen 

 Stikstofkringloop 

o zoogdieren 

o vangen krill op wel 2000 meter diepte 

o moeten regelmatig naar wateroppervlakte om adem te halen 

o bij oppervlakte laten ze grote wolken ontlasting achter 

o ontlasting bevat veel stikstofverbindingen 

o algen maken hiervan organische stoffen 

o algen worden gegeten door krill 

o walvissen eten krill 

o zonder walvissen zakt het krill naar de bodem 

o en verdwijnt stikstof uit de voedselketen 

o het ecosysteem verarmt 

 Koolstofkringloop 

o algen in de bovenste waterlaag zetten o.i.v zonlicht CO2 om in glucose 

en O2 

o algen zinken naar bodem 

o op en neer zwemmen walvis brengt algen weer naar oppervlakte 

o geeft algen meer tijd om te groeien en vermenigvuldigen 

o meer algen betekent meer krill, maar ook meer CO2 opname 

o zonder walvissen meer algen op de bodem van de oceaan 

o en wordt er minder koolstofdioxide opgenomen 

o en wordt het broeikaseffect nog meer versterkt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hoofdstuk 8.4 Veranderingen in ecosystemen 

Veranderende factoren voor schelpdieren op het wad (o.a. door eb en vloed en 

jaargetijden) 

 abiotische factoren  

o temperatuur 

o watergehalte 

o zuurstofgehalte 

 

 biotische factoren 

o voedselaanbod 

o vijanden 

o menselijke invloeden (introductie Japanse oester) 

Mosselen en oesters (schelpdieren) groeien van algen en organisch materiaal. Dit 

wordt tijdens vloed aangevoerd. 

Scholeksters gaan met eb op zoek naar deze schelpdieren 

 

Aantallen van een populatie worden bepaald door: 

 geboorte 

 sterfte 

 emigratie 

 immigratie 

Aantallen nemen toe bij voldoende voedsel en leefruimte, maar ook spelen jacht, 

ziekten en aanwezigheid van roofdieren een rol. 

Competitie om voedsel en leefruimte 

 intraspecifiek (binnen het soort) 

 interspecifiek (tussen verschillende soorten) 

 

Soms is er een samenspel tussen menselijke en natuurlijke (a)biotische factoren 

 mechanische kokkelvisserij verstoort wadbodem 

 volwassen nonnetjes minder te eten 

 jonge nonnetjes minder goed vestigen 

 kanoet (wadden zijn overwinteringsgebied) heeft probleem omdat minder 

nonnetjes 

 aantal kanoeten daalt drastisch 

 stopzetten mechanische kokkelvisserij doet aantal nonnetjes en kanoeten 

weer stijgen 

 

 



Waarom is het soms nodig aantallen van een soort te bepalen? 

 Bij dreiging uitsterven 

 Bij plaag 

 Bij uitzetten van vis voor vissers 

Hoe bepaal je het aantal? 

 Tellen (broedparen lepelaar) 

 Een steekproef nemen (in een klein gebied aantal tellen en hiermee totale 

aantal van het hele gebied schatten) 

 Schatten via uitwerpselen, pootafdrukken en prooiresten 

 Vangen, merken en terugzetten 

Opdracht: stel je wilt het aantal padden in een bepaald gebied bepalen. Hoe ga je 

dan te werk? 

 

Merken van padden. Vang 50 padden en merk deze met wat verf. Laat ze los in de 

populatie. Een paar dagen later worden er 30 padden gevangen. Hiervan zijn er 10 

gemerkt. Wat is de totale populatie padden in het gebied? 

 

Een soort kan een plaag worden 

 bij gebrek aan natuurlijke vijanden 

 indien er genoeg voedsel en woonruimte is 

Voorbeelden van plagen: 

 muskusrat 

 processierups 

 Amerikaanse rivierkreeft 

Soorten die hier niet van nature thuishoren worden ook wel exoten genoemd. Deze 

soorten zijn uitheems. Een soort is inheems als het van nature hier vandaan komt. 

https://www.youtube.com/watch?v=CWMg9vTzGD0  Bedreigd door exoten 

https://www.youtube.com/watch?v=K1XnA2eiA7k Japanse oester: zegen of plaag 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CWMg9vTzGD0
https://www.youtube.com/watch?v=K1XnA2eiA7k


https://www.youtube.com/watch?v=PH7PcG8oge8 filmpje Schiermonnikoog 

Wat voor ecosystemen zijn te zien in het filmpje? 

 strand 

 duinen 

 weiland 

 bos 

 stad/dorp 

 estuarium 

 kwelder 

 slik 

*(Een estuarium is een verbrede veelal trechtervormige riviermonding met brak water 
en waar een getijde verschil waarneembaar is. De rivier zelf heeft de vorm van een 
delta. Soms is de rivier wel 10 km breed en heeft brak water. 
Voorbeeld in Nederland is Westerschelde en Eems-Dollard (Nieuwe waterweg was 
vroeger het estuarium van de Maas). In Frankrijk het estuarium van de Gironde. 

 
Een delta is een gebied waar een rivier als een stelsel van aftakkingen uitmondt in 

zee of een groot meer. Een delta is de landvorm die ontstaat door het uitmonden van 

de rivier in zee. Bij een delta is vaak een getijden loze zee. Bijvoorbeeld de Nijl)* 

*niet voor de toets 

Een kwelder (schor) is een begroeide buitendijkse landaanwas dat bij gemiddeld 
hoog water niet meer onderloopt. (voorbeeld Land van Saeftinghe in Zeeland en de 
Wadden) 
De laagste delen van een kwelder wordt gevormd door geulen, slenken en kreken. 
 
Een slik is een droogvallende plaat in een getijdegebied. Een slik valt droog bij 
laagwater en loopt onder bij hoog water. Slik wordt soms ook gezien als de 
modderige grondsoort. (voorbeeld Zeeuwse- en Zuid-Hollandse delta en de Wadden) 
 

Biotische factor behoort tot de levende natuur.  

Abiotische factor behoort tot de levenloze natuur 

Een ecosysteem is een begrensd gebied met eigen biotische en abiotische factoren. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PH7PcG8oge8


Afbeeldingen bij paragraaf successie 

 

De balg (Schiermonnikoog) 

 

De Balg 

 

 



 

Zeeraket 

 

 

Helmgras 



 

Wortelstok helmgras 

 

Nematode (aaltje) 



 

Duindoorn 

 

 

Meidoorn 

 



 

 

 

Heideveld

 

 

 

 



 

 

Zoutmelde 

 

Zeealsem 

 

 

Zeeaster 



 

Zeekraal 

 

Schiermonnikoog 

 wandelend eiland 

 westkant kalft af door wind en zee 

 oostkant groeit aan 

 dorpen in het westen afbreken en in het oosten opbouwen 

 meer dan 2 km per eeuw in de richting van het oosten (Duitsland) 

 soortensamenstelling van planten in het oosten anders dan in het westen 

Bovengrondse veranderingen 

 De Balg is een kale vlakte op het oostelijk deel Schiermonnikoog 

 abiotische factoren: zon, wind, regen, zout water, beetje organische stof 

afkomstig van aangewaaid zeewier 

 pionierssoorten 

o grote tolerantie voor sterk wisselende, soms extreme abiotische 

omstandigheden 

o groeien snel 

o leven kort 

o produceren veel zaden 

 pioniersstadium 

o weinig soorten planten,  

o veel aantallen per soort,  

o wisselende en meer extreme abiotische omstandigheden 

 voorbeelden zijn algen, biestarwegras, zeeraket 

 pioniersplanten zorgen voor meer organisch materiaal in de bodem (doordat 

ze bijvoorbeeld dood gaan) 

 zand blijft hangen tussen de planten, er vormt zich een heuveltje (duintje) 

 regenwater hoopt zich op 

 helmgras krijgt een kans, wortelstokken (ondergrondse stengel) vormen 

netwerk wat duinvorming stimuleert 

 helmgras wint concurrentiestrijd van pioniersplanten 



 als helmgras dood gaat komt stikstof vrij waardoor kruiden en korstmossen 

kunnen groeien 

 duindoorn (struik) groeit ook op stikstof arme grond, omdat het in symbiose 

leeft met stikstofbindende bacteriën. Hierdoor komt ook extra stikstof in de 

grond. 

 brandnetel en braam maken gebruik van de extra stikstof 

 langzamerhand ontstaat een bos (climaxstadium) 

 climaxstadium 

o grote verscheidenheid aan soorten planten,  

o minder aantallen per soort,  

o weinig wisselende en extreme abiotische factoren,  

o soorten hebben een beperkte tolerantie voor schommelingen van 

abiotische factoren,  

o ingewikkeld netwerk van interspecifieke relaties 

Successie is de opeenvolging van plantengemeenschappen. 

 primaire successie: uitgangspunt is een compleet nieuwe leefomgeving, zoals 

een stuk drooggevallen land 

 secundaire successie: hier is een bestaande habitat dusdanig verstoord, 

bijvoorbeeld door een bosbrand, dat de successie opnieuw plaatsvindt. Het 

verloop van de secundaire successie wordt beïnvloed door de restanten van 

de vorige levensgemeenschap, zoals zaden in de overgebleven humuslaag of 

individuen die het hebben overleefd. 

 

 

 

Successie is niet alleen het gevolg van concurrentie bovengronds. 

 nematoden of aaltjes 

 minder dan 1 mm groot  

 voeden zich met organisch materiaal of plantenwortels 

 kan leiden tot de dood van planten; voorbeeld is ziekte “aardappelmoeheid” 

      
 



 wisselteelt (het afwisselen van de te telen gewassen op een stuk grond) 

voorkomt het ontstaan van plagen en ziekten. Ook voorkomt het uitputting van 

mineralen in de grond 

 in een zoute omgeving komen aaltjes (en schimmels) niet voor 

 hierdoor groeit helmgras (gevoelig voor aaltjes) alleen vlak langs het strand, 

meer naar de duinen toe raken de wortels door aaltjes aangetast en verdwijnt 

helmgras, andere planten nemen de plaats in. 

Beheer 

 subclimaxstadium gaat vooraf aan climaxstadium en bestaat vaak uit meer 

soorten 

 natuurbeheerders proberen vaak het subclimaxstadium in stand te houden 

 soms worden (grote) grazers zoals schapen en runderen ingezet (Schotse 

hooglanders, Gallowayrunderen, Heckrunderen) 

o Heide 

 heide groeit op voedselarme grond, daarom wordt heide 

aangeplant op grond waar de vruchtbare bovenlaag is 

verwijderd 

 wordt in stand gehouden door het grazen van schapen 

(voorkomt dat er een bos ontstaat) 

 

Erosie kust van Engeland https://www.youtube.com/watch?v=lW3dSWkhog0 

 

Erosie van eiland Canada  https://www.youtube.com/watch?v=iXkrS1u5fl8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lW3dSWkhog0
https://www.youtube.com/watch?v=iXkrS1u5fl8


Paragraaf 8.5 Duurzaamheid 

https://www.youtube.com/watch?v=LTLlX5CTxMk Hollandse nieuwe 

 

Na tweede wereldoorlog Nederland groot tekort aan oliën en vetten. 

Van 1945 tot 1964 walvisvaart 

 werd te duur 

 walvis dreigde uit te sterven 

In 1986 internationaal jachtverbod voor walvissen. Aantallen weer toegenomen. 

Atlantische oceaan niet overal gelijk 

 temperatuur 

 stroming 

 zoutgehalte 

 diepte 

In elk deel van de oceaan leven bepaalde soorten.  

Habitat is de specifieke leefomgeving van een bepaald soort. De kenmerken van de 

leefomgeving. 

 jaren 60: 2 miljoen ton haring 

o vangst voor de mens en vismeel (kippen en vee) 

 jaren 70: 500.000 ton haring gevolg 4 jaar lang geen haring meer vissen 

o levenscyclus haring 3 jaar 

o na vier jaar dus voldoende tijd om volwassen te worden en eitje te 

leggen 

o herstel 

 rond 1996: weer te lage aantallen 

o probleem te veel jonge haring gevangen 

o verbod op vangst kustgebieden waar jonge haring zwemt 

o haringstand neemt langzaam weer toe 

o aantal jonge haring blijft relatief klein 

 2005: vangstbeperking 15% per jaar 

 nu stellen de EU en Noorwegen elk jaar vast hoeveel haring gevangen kan 

worden 

Ecologisch evenwicht is de toestand waarin aantallen organismen in de zee min of 

meer constant blijven 

Duurzame vangst is vangst waarbij er een ecologisch evenwicht is. Vangst dus 

waarbij de haring niet verdwijnt en een manier van vangen die niet slecht is voor het 

milieu. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LTLlX5CTxMk


Biologen verzamelen veel informatie 

 tellen eitjes 

 tellen jonge aanwas (het aantal nieuwe dieren) 

 tellen de paaistand (haringen die voor nakomelingen kunnen zorgen; totale 

biomassa van alle geslachtsrijpe vissen in de populatie) 

 bestuderen oorzaken waardoor groot aantal haringen al jong sterft 

o o.a. afname dierlijk plankton door stijgende temperatuur water 

Draagkracht is de maximale grootte van een populatie in een bepaald gebied 

 

Vroeger  

 veel soorten vis 

 grote populaties vis 

 o.a. door genoeg algen. 

Nu  

 populaties van schol en tong kleiner 

 kabeljauw bijna uitgestorven 

 gebrek aan kabeljauw (roofvis) zorgt voor 

o toename makreel 

o toename kwallen (toename ook door het warmere water) 

Hierdoor is er een ander ecologisch evenwicht in de Noordzee 

 andere biotische factoren (vissen etc.) 

 andere abiotische factoren 

o verhoging temperatuur van het water 

o toename nitraat- en fosfaatgehalte (zuurstofloze gebieden door 

eutrofiering) 

o verhoogde zuurgraad 

o toename mens gemaakte chemische stoffen (bestrijdingsmiddelen, 

hormonen etc., plastic) 

Goed nieuws:  

 eutrofiering is in de Noordzee een halt toe geroepen waardoor zuurstofloze 

gebieden niet meer voor komen 

 toestroom giftige stoffen sterk verminderd 

Sommige chemische stoffen zijn niet of slecht biologisch afbreekbaar. Ze zijn 

persistent. 

Heel veel van de chemische stoffen worden opgenomen door algen of andere 

organismen en komen zo in de voedselketen terecht. Vaak blijven deze stoffen in het 

vet zitten. De concentratie van de stoffen neemt dus toe doordat de stoffen zich 

ophopen. 



De biologische term voor het ophopen van chemische stoffen in de voedselketen is 

accumulatie. De organismen hoog in de voedselketen (roofdieren/mensen) hebben 

hier het meest last van. 

 

 

“Duurzaam duurt het langst” 

In ons handelen het effect op de toekomst laten meewegen. Wereld moet voor 

toekomstige generaties net zo leefbaar zijn als nu 

 niet meer hout kappen dan er hetzelfde jaar bij groeit 

 grondstoffen zoveel mogelijk recyclen (metalen, glas, fosfaat) 

o fosfaat komt alleen mijnen voor en dreigt op te raken 

o gebruikte fosfaat weer terugwinnen (gesloten kringloop) 

 voor producten van niet afbreekbare kunststoffen is geen plaats 

o vanaf 2016 verbod op plastic tasjes 

 minder verbruik fossiele brandstoffen en overgaan op duurzame energie 

 zonne-energie 

 zonnepanelen 

 zonnecollectoren 

 windenenergie 

 molens op het land of op zee 

 bio-energie (ontstaan door persen, verbranden, vergassen of vergisten van 

biomassa zoals snoeiafval, tuinafval, sloophout, mest, visresten, algen).  

 bio-ethanol 

 biodiesel 

 methaan 

 plantaardige olie 

o de hoeveelheid CO2 die vrijkomt is gelijk aan de hoeveelheid 

CO2 die door de plant/boom is opgenomen. 

o echter veel landgebruik, gebruik water, kunstmest, 

bestrijdingsmiddelen, verlies biodiversiteit, vrijkomen 

koolstofdioxide en fijnstof 

 geothermische energie 

 aardwarmte (warm/heet water diep in de bodem) 

 koude-warmte opslag (warm water opslaan in de bodem voor in de 

winter, koud water opslaan in de bodem voor in de zomer) 

 energie uit water 

 golfslagenergie 

 getijdenenergie 

 blauwe energie (verschil zout en zoet water) 

 waterkracht (stuwmeer) 

 energie besparen 

 isolatie huis 

o spouwmuur 



o vloer (kruipruimte met polystyreen korrels of schelpen (houdt kou en 

vocht tegen van de grond) 

o dak 

o ramen (dubbelglas) 

o tochtstrippen bij de deuren 

 gebruik van warmtepomp (warmte uit lucht, bodem of water) voor 

verwarming of warm water. 

 

 

Animatie vergisting 

https://www.youtube.com/watch?v=5RswjCWaR6I EnviTecBiogas How does a 

biogas plant work? 

https://www.youtube.com/watch?v=3UafRz3QeO8 Duitse bedrijf Bioconstruct 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5RswjCWaR6I
https://www.youtube.com/watch?v=3UafRz3QeO8

