
Hoofdstuk 8 Kenmerken van ecosystemen 

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 

 

 

 

 

 

 



8.1 Populatiedynamiek in ecosystemen 

https://www.youtube.com/watch?v=n00y9UhuIFA Texel 
https://www.youtube.com/watch?v=uOkWyh13pqg Texel drone 
https://www.youtube.com/watch?v=q-SGlsvT11Q Beautiful island of Texel drone 
 
Welke ecosystemen zijn te zien in het filmpje? 
 

Biotische factor behoort tot de levende natuur.  

Abiotische factor behoort tot de levenloze natuur 

De biosfeer is het gedeelte van de aarde waar leven mogelijk is en bevindt zich in de hydrosfeer, de 

atmosfeer en de lithosfeer. In de vaste aardbodem is de biosfeer met uitzondering voor bacteriën 

enkele meters diep, in de lucht is hij een achttal kilometers hoog tot waar er voldoende zuurstof is, en 

in het water strekt hij zich uit tot op zeer grote diepten van soms 11 km (in diepzeetroggen) 

Een ecosysteem is een begrensd gebied waarin een complex samenspel is tussen biotische en 

abiotische factoren.  

Levensgemeenschap: alle organismen die in het ecosysteem leven 

Biotoop is het geheel van abiotische factoren in een ecosysteem 

Habitat (standplaats voor planten): specifieke leefomgeving van een bepaald soort met abiotische en 

biotische factoren. Een synoniem voor habitat is leefgebied of leefomgeving. Sommige dieren hebben 

meerdere biotopen. Een vos jaagt in het biotoop weiland, maar heeft een nest in het biotoop bos. 

Niche: specifieke functie van een soort in een ecosysteem 

Populatie: een groep organismen van één soort, bestaande uit individuen die tezamen eenzelfde 

omgeving bewonen en er zich voortplanten 

Een voedselketen beschrijft de voedselrelaties tussen de verschillende soorten organismen in een 
gegeven ecosysteem. (Het toont  de overdracht van voedsel (voedingsstoffen) van de ene naar de 
andere soort) 
 
Een voedselweb bestaat uit meerdere voedselketens. In een voedselweb vindt een stroom van stoffen 
en energie plaats. De energie verlaat het systeem uiteindelijk in de vorm van warmte. 
 
Organische stoffen zijn energierijke stoffen die uit een C, H en O atoom bestaan (o.a. vetten, eiwitten, 
koolhydraten etc.) 
 
Anorganische stoffen zijn kleine energiearme stoffen. 
 
Dode resten van planten en dieren is detritus. Detrifoor is een afvaleter (wormen, kevers, 
pissebedden) 
 
Producent zet anorganische stof om in organische stoffen en is dus zelfvoorzienend 
 
Een consument zet organische stoffen om in andere organische stoffen 
 
Een reducent zet organische stoffen om in anorganische stoffen 
 
Draagkracht is de maximale populatiegrootte die een gebied kan onderhouden. Bepalend voor de 
draagkracht is de beperkende factor zoals voedsel of nestgelegenheid. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=n00y9UhuIFA
https://www.youtube.com/watch?v=uOkWyh13pqg
https://www.youtube.com/watch?v=q-SGlsvT11Q


Populatiedynamiek is als de samenstelling van een populatie in een ecosysteem voortdurend 
veranderd. De samenstelling wordt beïnvloed door biotische en abiotische factoren. 
 
Verstoringen zijn blijvende, snel optredende veranderingen in ecosystemen. 

 

Lepelaar 

 bodemnesten in rietvelden met ondiep water en in wilgen 

 eet kleine visjes en garnalen 

 in het voorjaar driedoornige stekelbaarsjes 

o stekelbaarsjes leven in de zee, maar leggen eitjes in sloten 

o Staatsbosbeheer  heeft speciale passages om dijken te passeren 

gebouwd 

o groter voedselaanbod voor lepelaar echter nestgelegenheid 

beperkende factor 

Konijn 

 eten gras en kruiden 

o hierdoor ontstaan geen struiken en bomen 

o dus open gebieden met grote variatie aan plantensoorten mogelijk 

 konijnenholen (abiotische factor) zijn nestgelegenheid voor holenbroeders 

zoals bergeenden en holenduiven 

Schotse Hooglanders 

 deel niche van konijnen overgenomen (terrein openhouden) 

 geen natuurlijke vijand dus aantal streng in de gaten houden 

 

Voorbeeld van verstoringen (oorzaak biotische of abiotische factoren) 

 invloed vos op kolonie lepelaars/ Zuid-Amerikaanse reuzenpad in Australië 

https://www.schooltv.nl/video/reuzenpad-wat-een-grote-dikkerd/  

 overstroming 

 brand/vulkaanuitbarsting 

 kappen van bos 

 plastic in de oceaan https://www.youtube.com/watch?v=ju_2NuK5O-E  

 

 

 

 

https://www.schooltv.nl/video/reuzenpad-wat-een-grote-dikkerd/
https://www.youtube.com/watch?v=ju_2NuK5O-E


Paragraaf 8.2 Energie in ecosystemen 

Zon 

 stralingsenergie van de zon die aarde bereikt is genoeg voor 9000 maal 

energiebehoefte van alle 7 miljard aardbewoners 

 0,5 biljoenste (0,5 x 10-12) deel van zonlicht bereikt aarde 

o merendeel door atmosfeer en aardoppervlak gereflecteerd en 

geabsorbeerd 

o ongeveer 2,5% bereikt planten 

o 1% van door planten bereikte lichtenergie wordt door fotosynthese 

omgezet in chemische bindingsenergie (glucose) 

o zonnepanelen zetten 20% van licht om in elektrische energie 

Elk organisme heeft energie en een koolstofbron nodig 

 energie 

o licht (foto) 

o chemische reactie (chemo) 

 koolstofbron 

o anorganisch (bijvoorbeeld CO2; autotroof zet anorganische stoffen om 

in organische stoffen) 

o organisch (bijvoorbeeld glucose; heterotroof zet organische stoffen om 

in andere organische stoffen) 

Planten en sommige bacteriën (cyanobacteriën) zijn foto autotroof. Mensen zijn 

chemo heterotroof. Sommige bacteriën die in de buurt van black smokers leven zijn 

chemo autotroof. Door H2S om te zetten krijgen ze energie om glucose te maken 

In een voedselpiramide zijn de trofische niveaus van het ecosysteem weergegeven. 

De oppervlakte van de staaf geeft de biomassa, energie of aantallen op dat niveau 

weer. 

Het onderste eerste trofische niveau is van de producenten, de volgende trofische 

niveaus van de consumenten eerste orde, tweede orde etc.. 

In Waddenzee: alg (producent), garnaal (consument: herbivoor en soms carnivoor 

dus omnivoor), drieteenstrandloper (consument: carnivoor) 

Biomassa is de massa aan energierijke organische stoffen. 

Het drooggewicht is het versgewicht min het gewicht aan water. Het drooggewicht 

bevat zowel organische als anorganische stoffen (mineralen). 

Piramide van biomassa, energie en aantallen. 

Een piramide van productiviteit is het berekende jaargemiddelde van een piramide 

van biomassa. 



Bij elke overgang van trofisch niveau gaat energie verloren 

 een deel van het voedsel in onverteerbaar en wordt dus niet opgenomen en 

verlaat het lichaam als uitwerpselen (ontlasting/feces) 

 de rest van de organische stoffen (brandstof) wordt voor een deel gebruikt als 

energiebron voor de levensprocessen (ook om warm te blijven) 

 ongeveer 10% wordt gebruikt als bouwstof 

In een energiestroomschema (zie bron 8) geeft de breedte van de bundels weer 

hoeveel energie er in de bundel zit.  

 I is intake, de energie in de hoeveelheid voedsel dat wordt opgenomen;  

 F is feces, de energie in de uitwerpselen;  

 A is assimilatie, de energie die in het lichaam komt;  

 R is respiratie en is de energie die gebruikt wordt voor dissimilatie;  

 P is productie de hoeveelheid energie die overblijft en in de organische stof zit 

van nieuw celmateriaal. Dit is beschikbaar voor het volgende trofische niveau) 

 A=I-F 

 P=A-R 

 P=I-F-R 

Primaire productie is de hoeveelheid (g/opp/jaar of g/volume/jaar) organische stoffen 

die producenten maken. 

Zooplankton is de verzameling van in water zwevende of drijvende heterotrofe organismen. Sommige 

kunnen zich actief voortbewegen. 

Fytoplankton is de verzameling van in water zwevende of drijvende autotrofe organismen. Deze 

organismen doen aan fotosynthese. Het zijn algen of cyanobacterien.  

Eutrofiering is het proces waarbij water (of land) voedselrijk wordt (vooral nitraat en 

fosfaat).  

 Uitspoelen van mest of kunstmest via het grondwater in het oppervlakte water 

kan leiden tot een dode sloot.  

 Door overtollige algengroei krijgt een deel van de algen en onderwaterplanten 

geen zonlicht en sterven.  

 Bacteriën breken dit materiaal aeroob af, waardoor er zuurstofgebrek ontstaat.  

 Hierdoor gaan er ook dieren (vissen) dood en wordt er nog meer zuurstof aan 

het water onttrokken.  

 Later zijn er alleen nog anaerobe bacteriën over die H2S en CH4 produceren.  

 Er is geen leven meer mogelijk.  

 Dit proces vindt ook plaats in bepaalde gebieden in de zee.  

 Ook land kan voedselrijker worden waardoor bepaalde plantensoorten goed 

groeien en andere soorten verdwijnen. 

https://www.youtube.com/watch?v=tzdxsaaz9Z4 Waddenacademie film (6 min) 

https://www.youtube.com/watch?v=tzdxsaaz9Z4


Paragraaf 8.3 Kringlopen in ecosystemen 

Detrifoor is een afvaleter. Voorbeelden zijn springstaarten en wormen. Ze breken 

organisch materiaal af en vergroten het oppervlakte waardoor reducenten 

(schimmels en bacteriën) gemakkelijker de organische stoffen omzetten in 

anorganische stoffen. 

Strooisellaag is dat deel van de bodem waar bladeren en naalden nog herkenbaar 

aanwezig zijn. In de strooisellaag zijn de verteringsprocessen gaande van organisch 

materiaal. 

Humuslaag is de laag onder de strooisellaag en bevat de uitwerpselen van de 

detriforen en het halfverteerde en verteerde organisch materiaal. Humus heeft een 

homogeen karakter. 

Compost is een humusproduct dat dus naast organische stoffen organismen bevat 

en gemineraliseerde elementen die voedsel zijn voor planten. Compost verbetert de 

bodemstructuur. Compost wordt gemaakt in een compostbak.  

De volgende factoren spelen een rol bij de compostering: 

 temperatuur 

 soorten reducenten (aeroob/anaeroob) 

 samenstelling van het afval  

o veel of weinig (complexe) koolstofverbindingen. Veel 

koolstofverbindingen worden als brandstof gebruikt. 

o veel of weinig vocht.  

o veel of weinig stikstof. Stikstof is belangrijk voor het maken van 

bouwstoffen 

o verhouding C/N  

https://www.vlaco.be/compost-gebruiken/wat-is-compost/het-professionele-

composteringsproces  

 

 

Kringlopen 

 Kringloop van elementen (koolstof, stikstof) 

 Kringloop van water 

 

 

 

 

 

 

https://www.vlaco.be/compost-gebruiken/wat-is-compost/het-professionele-composteringsproces
https://www.vlaco.be/compost-gebruiken/wat-is-compost/het-professionele-composteringsproces


 Koolstofkringloop 

o C is aanwezig in de volgende vormen:  

 gas (CO2, CH4),  

 opgelost in water als HCO3
-,  

 organisch materiaal (in vetten, eiwitten, etc.) 

 kalk (in schelpen)  

 kalksteen (kalkrotsen/kalkgebergten) 

o aeroob (productie van water en koolstofdioxide) 

o anaeroob (zonder zuurstof bijvoorbeeld in natte omgeving) 

 productie van methaan,  

 anaerobe afbraak van eiwitten is rotting 

o snelle C kringloop (maximaal een paar honderd jaar) 

 de route die koolstof neemt door planten, dieren en reducenten is de 

snelle C kringloop en duurt een paar honderd jaar  

o langzame C kringloop (miljoenen jaren) 

 onverteerde planten en dieren veranderen na lange tijd door hoge 

druk in fossiele brandstoffen 

 aardgas, aardolie en steenkool  

 

 

 Stikstofkringloop 

o N komt voor in de volgende anorganische stoffen: 

 NH3 (ammoniak),  

 NH4
+ (ammonium),  

 N2 (stikstofgas),  

 NO3
- (nitraat),  

 NO2
- (nitriet),  

 NOx (o.a. stikstofmonoxide en stikstofdioxide),  

 N2O (distikstofmonoxide of lachgas; sterk broeikasgas; 300 x CO2),  

 HNO3 (salpeterzuur) 

o Mens produceert per jaar 100 miljoen ton kunstmest per jaar. Daarnaast 

productie van gassen uit fossiele brandstoffen zoals N2O en NOx. NOx lost 

op in de atmosfeer geeft salpeterzuur, dit levert nitraat en H+ ionen. Zure 

regen 

o Stikstof is onder andere aanwezig in de volgende organische stoffen: 

 ATP,  

 aminozuren (en dus in eiwitten), 

 nucleotiden (en dus in DNA/RNA), 

 chlorofyl 

 

 

 



Processen in de stikstofkringloop 

 Stikstoffixatie:  

o Biologisch: omzetting van N2 in NH3 door stikstofbindende bacteriën 

(anaeroob). NH3 lost op tot NH4
+. 

o Fotochemisch: omzetting van N2 in NOx door bliksem in combinatie met 

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

 Ammonificatie: 

o Afbraak van N-bevattende organische stoffen (o.a. eiwitten, aminozuren en 

ureum) in planten, dieren en bacteriën door rottingsbacteriën (anaeroob) 

tot NH4
+. 

 Nitrificatie (door chemoautotrofe organismen, omzettingen leveren energie op): 

o Omzetting van NH4
+ in NO2

- door nitrietbacteriën (aeroob); Nitrosomonas 

o Omzetting van NO2
- in NO3

- door nitraatbacteriën (aeroob); Nitrobacter 

 Denitrificatie (door autotrofe of heterotrofe organismen): 

o Omzetting van NO3
- in N2 door anaerobe denitrificerende bacteriën 

o Dit proces vindt plaats in aangestampte grond met weinig zuurstof, ook in 

de anaerobe plaatsen in een afvalwaterzuiveringsinstallatie 

Afvalwaterzuiveringsinstallatie (afvalwater bevat organische en anorganische stoffen, 

vooral veel nitraat en fosfaat) 

o mechanische zuivering (het verwijderen van materiaal m.b.v. roosters, 

schuivers, vet- en zandvangers) 

o biologische zuivering (bacteriën) 

o afvalwater 

 anaeroob (omzetting van nitraat in N2 (denitrificatie) binnenin 

grote vlokken en anaerobe delen van de afvalwaterzuivering 

 aeroob (afbraak van organische stoffen tot CO2, water en 

mineralen 

o slib 

 anaeroob (CH4) 

Het restant slib wordt ontwaterd en afgevoerd om verbrand te worden. Tegenwoordig 

wordt er eerst nog fosfaat uit het slib gewonnen. 

DVD Afvalwaterzuivering Nieuwerkerk of 

https://www.youtube.com/watch?v=99WW9ALModY Afvalwaterzuivering in 

Rotterdam 

 

Denitrificatie wordt ook gebruikt in het aquaponicssysteem. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=99WW9ALModY%20


Paragraaf 8.4 Veranderende ecosystemen 

Voor afbeeldingen zie Afbeeldingen bij successie biologie website 

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,  

http://www.biologieijsselcollege.nl/Hand-outs/Nectar%204VWO/4VWO%20H3%20Ecosystemen/Afbeeldingen%20bij%20paragraaf%20successie.docx


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 dood 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 

 hazen en konijnen spelen hierbij een belangrijke rol 

o hazen eten grote planten zoals zoutmelde en zoutalsem op de 

kwelders, waardoor populaties van kleinere plantensoorten op peil 

blijven. Een climaxstadium met zeekweek komt niet tot ontwikkeling 



o konijnen houden het gras kort en houden stukken duin open door 

graafactiviteiten 

 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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Toepassen Duiktoerist 

 25% van alle zeedieren leeft in en van koraalriffen 

 koraalrif is “tropisch regenwoud van de zee” 

 vooral rond evenaar tot diepte van 50 meter 

 bekendste rif is Great Barrier Reef aan noordoost kust van Australië 

o 3000 km lang en 65 km breed 

o beschermt het vasteland tegen zware golfslag en tsunami’s 

o bestaat uit  

 steile rifwand,  

 voorrif, 

 lagune  

 rotsten 

 mangrovebossen 

 koraalpoliepen vermeerderen zich en vormen kolonie 

 uitwendig skelet van calciumcarbonaat 

 in tentakels zoöxanthellen (eencellige algensoort) en netelcellen 

 algen leveren koolhydraten en zuurstof 

 koraaldiertjes vangen plankton en detritus voor zwavel-, stikstof- en 

fosforbehoefte 

 door lichtgebrek sterven koraaldiertjes aan onderzijde 

 kalkskelet dient als ondergrond voor nieuwekoraaldiertjes 

 koraaldiertjes vormen gameten 

 na bevruchting ontstaan zygoten 

 zygoten delen zich en er ontstaan vrijzwemmende larven (planktonfase) 

 larven vestigen zich en ondergaan metamorfose tot een poliep met mond en 

tentakels 

 poliep vermeerdert zich tot volwassen kolonie 

 

Aflevering 3 Coral Reefs Blue Planet II BBC Earth DVD  

 

 

 

 


