
Lessen 6VWO schooljaar 2020-2021 

Les 1 

 Introductie schooljaar 

 2050 meer dan helft wereldbevolking leeft in steden 

o nodig huis, voedsel, grondstoffen 

 Organisatie stad 

o openbaar vervoer 

o wegennet 

o zakencentra 

o winkelketens 

o restaurants 

o woonwijken 

o parken 

o sportfaciliteiten etc. 

Hoeveel inwoners heeft een stad als Tokyo? 

Waarom is er een verschil in ontwerp tussen oude steden als Tokyo, New York 

(gestructureerd volgens een ontwerp) en meer nieuwe steden als Mexico en Delhi 

(sloppenwijken met een slechte infrastructuur, vrijwel geen sanitaire voorzieningen of 

elektriciteit)? 

 Tokio 37 miljoen, Londen 8 miljoen, New York 20 miljoen redelijk of goed 

georganiseerd. Mexico City 19 miljoen, Delhi 22 miljoen, Manilla 20 miljoen 

chaotisch door grote aanvoer mensen platteland 

 Ecosysteem stad 

o begrenst gebied met biotische en abiotische factoren 

 Organische stoffen hebben energierijke C-H verbindingen 

 Organisme heeft nodig: 

o energie: als via licht foto, als via chemische reactie chemo 

o C-bron: als CO2 dan autotroof, als organische verbinding dan 

heterotroof 

 Organische stof bevat zowel C, H als O 

 Bij chemosynthese komt energie vrij bij oxidatie van anorganische stoffen 

zoals H2S, NH4
+ of NO2

- 

 Bacteriën in de grond of op bodem oceaan bij black smokers.  

 Bij black smokers zetten bacteriën H2S om in zwavelzuur. De energie die 

hierbij vrijkomt gebruiken ze om CO2 om te zetten in glucose. De bacteriën 

leven in symbiose met kokerwormen. Hemoglobine in de kokerworm vervoert 

de stoffen naar de bacteriën toe. De organische stoffen worden door de 

kokerwormen gebruikt. Rondom de bacteriën is een heel ecosysteem 

ontstaan.  

 De bacteriën zijn de producenten (leggen energie in organische stoffen vast, 

zetten anorganische stof om in organische stof, kunnen dus eigen organische 

stof maken). De consumenten zetten organische stof om in organische stof, 

De reducenten organische stof in anorganische stof. 



 Consument gebruikt deel organische stof als brandstof en een deel als 

bouwstof 

 Energie in de stad komt van: 

o chemische energie uit voedsel 

o zon 

o aardgas 

o elektriciteit 

 Hierbij ontstaat warmte dat zorgt voor een micro klimaat waarbij de temp soms 

wel 7 graden hoger is dan op het nabijgelegen platteland 

 Microklimaat 

o temp hoger door vele asfalt 

o huizen breken wind 

o meer afvalstoffen zoals CO2, NOx, fijnstof etc. 

o luchtstuwing bij flats, waardoor wind rondom flats 

o bestrating en snelle afvoer via riool van regenwouter zorgt voor droge 

grond 

 aparte abiotische factoren zorgen voor andere biotische factoren (fauna/flora) 

o.a. bijensoorten, koolmezen die anders fluiten etc. 

 DVD blue planet/deep sea/black smokers 

https://www.youtube.com/watch?v=EJVoLe5DhvE Het ontstaan van een nieuw 

ecosystem: de stad 

https://www.youtube.com/watch?v=NLyctfxakQs Bomen en groen in de stad. 

 

Bomen zorgen voor schaduw, een koelere temperatuur, hogere vochtigheidsgraad. 

Groen zorgt voor een aantrekkelijker woonklimaat, gelegenheid tot recreëren, grotere 

biodiversiteit, opvang overtollig regenwater.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EJVoLe5DhvE
https://www.youtube.com/watch?v=NLyctfxakQs


Les 2 

Bespreek alle begrippen die in paragraaf 2 worden genoemd. Ook document over 

ecologie 

Begrippen ecologie 

Biotisch: behoort tot de levende natuur. 

Abiotisch: 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. 

De biosfeer is het leefgebied van alle aardse organismen; in de vaste aardbodem is 
de biosfeer met uitzondering voor bacteriën enkele meters diep, in de lucht is hij een 
achttal kilometer 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). 

Biomen (vegetatiegordels): Grote gebieden waarin het klimaat bepalend is voor de 

soorten organismen die er kunnen leven Er zijn 6 biomen te onderscheiden, namelijk: 

1. tropische bossen (bijvoorbeeld tropisch regenwoud)  
2. loofbossen  
3. naaldbossen  
4. grasland  
5. woestijn  
6. toendra's  

Ecosysteem: verzameling van populaties en abiotische factoren in een natuurlijk 

begrensd gebied, bv. een sloot, meer of bos. Een ecosysteem is een deel van de 

biosfeer. Het bestaat uit 2 delen. 1: uit het biotische gedeelte (de 

levensgemeenschap) en 2: uit de abiotische gedeelte (de biotoop) 

Levensgemeenschap: alle organismen die in het ecosysteem leven 

Biotoop:  

 het geheel van abiotische factoren in een ecosysteem  

 Een biotoop (Gr: bios - leven, topos - plaats) is een gebied met een uniform 
landschapstype waarin bepaalde planten of dieren kunnen gedijen.  

 Een biotoop is de kleinst mogelijke onderverdeling van de habitat en moet 
worden onderscheiden van het bioom, de niche en het verspreidingsgebied.  

 Sommige biologen gebruiken het als min of meer synoniem met ecosysteem. 
 

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

met abiotische en biotische factoren. Een synoniem is leefgebied of leefomgeving. 

Niche: specifieke functie van een soort in een ecosysteem 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Aarde_%28planeet%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Leven
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hydrosfeer
http://nl.wikipedia.org/wiki/Aardatmosfeer
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lithosfeer
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Tropisch_bos&action=edit
http://nl.wikipedia.org/wiki/Tropisch_regenwoud
http://nl.wikipedia.org/wiki/Loofbos
http://nl.wikipedia.org/wiki/Naaldbos
http://nl.wikipedia.org/wiki/Grasland
http://nl.wikipedia.org/wiki/Woestijn
http://nl.wikipedia.org/wiki/Toendra
http://nl.wikipedia.org/wiki/Grieks
http://nl.wikipedia.org/wiki/Habitat
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bioom
http://nl.wikipedia.org/wiki/Niche
http://nl.wikipedia.org/wiki/Verspreidingsgebied
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ecosysteem


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

tezamen eenzelfde omgeving bewonen en er zich voortplanten 

Het verspreidingsgebied of areaal is het geografische gebied waarin een bepaalde 

soort aangetroffen kan worden. 

Gradiëntecosysteem is een ecosysteem waarvan de abiotische factoren vanaf de 

ene kant het ecosysteem naar de andere kant geleidelijk aan veranderen. 

Fitness is de mate waarin een dier/plant etc. zijn genen/allelen kan doorgeven aan het 

nageslacht. 

Afhankelijk wat de drijvende kracht is achter de evolutie noemen we het natuurlijke 

selectie (overleving), seksuele selectie (voorplanting), kunstmatige selectie (fokken, 

kweken door de mens) en genetische drift (toeval) 

Reproductieve isolatie is elk mechanisme dat voorkomt dat twee soorten vruchtbare 

nakomelingen kunnen produceren 

 Genetische drift (evolutie door toeval) 

o flessenhals effect (bottleneck effect) als de grootte van een populatie 

wordt gereduceerd door een natuurlijke ramp of door menselijk 

handelen, waardoor de overgebleven populatie genetisch niet meer 

representatief is voor de oorspronkelijke populatie 

o stichter effect (founder effect) als een klein deel van een populatie  

geïsoleerd raakt en een nieuwe populatie vormt waarbij de nieuwe 

populatie genetische gezien niet meer representatief is voor de oude 

populatie. Voorbeeld polydactylie bij Amish 

 

exoot of uitheems organisme (komt oorspronkelijk niet uit het gebied) vs inheems 

organisme. 

de eilandtheorie voorspelt de grootte van de biodiversiteit van een eiland zien bron 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Geografie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Soort


Les 3 

Paragraaf 3 Voedsel 

 Gezondheidsproblemen in de stad 

o te weinig voedsel door distributieproblemen naar armere delen van de 

stad 

o slecht watervoorziening 

o slechte hygiëne 

 Bij voedsel spelen transport en koeling een belangrijke rol 

 Nederland exporteert groente en melk, importeert koffie, thee, vis, vlees , 

granen etc. 

 Transport niet duurzaam 

 Monocultuur geeft hogere productie echter ook meer ziekten en plagen 

waardoor meer bestrijdingsmiddelen gebruikt moeten worden 

 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. 

 Rotatieteelt voorkomt uitputting van specifieke mineralen uit de grond en helpt 

bij het voorkomen van ziekten en plagen. Ook strokenteelt wordt steeds 

belangrijker! 

https://www.google.com/search?q=strokenteelt&sxsrf=ALeKk03PUHj8Bwy9hg

0X_KWAFsuPLF2bdg:1598951961484&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2

ahUKEwj-

8LSd0MfrAhVDKewKHRCEBzUQ_AUoAXoECAwQAw&biw=958&bih=952  

 Duurzame voedselproductie  

o zonder schade aan het milieu 

o zorgt ervoor dat er ook op lange termijn voedsel is 

 Mensen letten op: 

o voedselveiligheid 

o manier van produceren 

o milieu 

o welzijn vee 

o transport 

o bewerking en prijs van voedsel 

o hoeveel voedsel wordt weggegooid 

 Stadslandbouw 

o op daken 

o in fabrieken (vertical farming, hydrocultuur, aquaponics etc.) 

https://www.google.com/search?q=strokenteelt&sxsrf=ALeKk03PUHj8Bwy9hg0X_KWAFsuPLF2bdg:1598951961484&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj-8LSd0MfrAhVDKewKHRCEBzUQ_AUoAXoECAwQAw&biw=958&bih=952
https://www.google.com/search?q=strokenteelt&sxsrf=ALeKk03PUHj8Bwy9hg0X_KWAFsuPLF2bdg:1598951961484&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj-8LSd0MfrAhVDKewKHRCEBzUQ_AUoAXoECAwQAw&biw=958&bih=952
https://www.google.com/search?q=strokenteelt&sxsrf=ALeKk03PUHj8Bwy9hg0X_KWAFsuPLF2bdg:1598951961484&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj-8LSd0MfrAhVDKewKHRCEBzUQ_AUoAXoECAwQAw&biw=958&bih=952
https://www.google.com/search?q=strokenteelt&sxsrf=ALeKk03PUHj8Bwy9hg0X_KWAFsuPLF2bdg:1598951961484&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj-8LSd0MfrAhVDKewKHRCEBzUQ_AUoAXoECAwQAw&biw=958&bih=952


 Voedselweb in de stad zijn anders.  

o weinig predatoren 

o weinig producenten (wel veel afval) 

o totaal aantal soorten is beperkt 

 Normaal wordt er in een voedselweb geen abiotische factoren genoemd. Vaak 

ook geen dood materiaal 

 Invloed mens stad 

o huizen 

o riolen  

 hierdoor effect op bodemstructuur en waterhuishouding 

waardoor effect op planten en uiteindelijk dieren 

o rechtstreeks invloed op plantensoorten (tuinen) 

o invloed op herbivoren als slakken en bladluizen (dood), vlinders lokken 

en koolmezen 

o vernietigen van nesten wespen/hommels 

o katten/honden/apen 

o toename van minder bevreesde soorten als grijze eekhoorn t.o.v. van 

bruine eekhoorn 

https://nortonsafe.search.ask.com/search?chn=1000&cmpgn=zeus&ctype=videos&d

oi=2019-03-03&enc=0&geo=nl&guid=45bcf15a-c379-40a9-9f33-

196f5a21080e&locale=nl_nl&o=APN12174&p2=%5EEQ%5Ezeus%5E&page=1&prt=

ngc&q=vertical+farming&tpr=10&trackId=&ver=3.7.0.12 Vertical farming 

https://youtu.be/QT4TWbPLrN8 Vertical farming beter 

https://www.youtube.com/watch?v=F_WuJ9P1u-k Hydroponics 

https://www.youtube.com/watch?v=ILzWmw53Wwo TedX Plantlab  

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nortonsafe.search.ask.com/search?chn=1000&cmpgn=zeus&ctype=videos&doi=2019-03-03&enc=0&geo=nl&guid=45bcf15a-c379-40a9-9f33-196f5a21080e&locale=nl_nl&o=APN12174&p2=%5EEQ%5Ezeus%5E&page=1&prt=ngc&q=vertical+farming&tpr=10&trackId=&ver=3.7.0.12
https://nortonsafe.search.ask.com/search?chn=1000&cmpgn=zeus&ctype=videos&doi=2019-03-03&enc=0&geo=nl&guid=45bcf15a-c379-40a9-9f33-196f5a21080e&locale=nl_nl&o=APN12174&p2=%5EEQ%5Ezeus%5E&page=1&prt=ngc&q=vertical+farming&tpr=10&trackId=&ver=3.7.0.12
https://nortonsafe.search.ask.com/search?chn=1000&cmpgn=zeus&ctype=videos&doi=2019-03-03&enc=0&geo=nl&guid=45bcf15a-c379-40a9-9f33-196f5a21080e&locale=nl_nl&o=APN12174&p2=%5EEQ%5Ezeus%5E&page=1&prt=ngc&q=vertical+farming&tpr=10&trackId=&ver=3.7.0.12
https://nortonsafe.search.ask.com/search?chn=1000&cmpgn=zeus&ctype=videos&doi=2019-03-03&enc=0&geo=nl&guid=45bcf15a-c379-40a9-9f33-196f5a21080e&locale=nl_nl&o=APN12174&p2=%5EEQ%5Ezeus%5E&page=1&prt=ngc&q=vertical+farming&tpr=10&trackId=&ver=3.7.0.12
https://youtu.be/QT4TWbPLrN8
https://www.youtube.com/watch?v=F_WuJ9P1u-k
https://www.youtube.com/watch?v=ILzWmw53Wwo


Les 4 

 Herhalen deel les 3 

 Water op aarde komt voor in alle drie fasen (ijs, water, waterdamp) 

 Groot deel van de aarde bestaat uit water (meer dan 60%) 

 Het merendeel hiervan is zout water 

Onderstaande tekst tot en met waterkwaliteit is achtergrondinformatie en wordt 

niet op de toets gevraagd!!! 

 

 Ongeveer 3% van het water op aarde is zoet, dat wil zeggen dat het veel 

minder opgeloste mineralen bevat dan zout water. Bijna vier vijfde van dit 

zoete water ligt als gletsjerijs opgesloten in de poolstreken en een vijfde deel 

zit als grondwater in gesteenten onder het oppervlak. Slechts 0,3% van het 

zoete water bevindt zich in rivieren, meren en moerassen; toch is dit de vorm 

die het meest bruikbaar is voor landdieren, vele waterdieren en planten. 

 



 

 

Elk jaar verdampt ongeveer 40.000 km3 oceaanwater, dat op het land terugvalt. Deze 
jaarlijkse stroom is ongeveer tienmaal die van de Amazone en theoretisch voldoende 
om zijn minst vijf maal de huidige wereldbevolking van water te voorzien. Het grootste 
deel van dit zoete water is echter moeilijk bereikbaar en de rest is ongelijk verdeeld. 
Naarmate de vraag naar water toeneemt, komen de wereldvoorraden onder steeds 
grotere druk te staan. 
 
Oppervlakte water 
Het beschikbare water komt uit twee belangrijke bronnen. Een deel wordt gehaald uit 
rivieren en meren (oppervlaktewater), een deel uit watervoerende lagen: natuurlijke 
waterreservoirs in poreus gesteente (grondwater). Een klein deel wordt ook 
geproduceerd door ontzilting, maar dit is een kostbare procedure die betrekkelijk 
weinig landen zich kunnen veroorloven. Oppervlakte water heeft het voordeel dat het 
gemakkelijk bereikbaar is en als een hernieuwbare bron kan worden beschouwd. 
Helaas wordt het ook gemakkelijk vervuild: een toenemend probleem in dichtbevolkte 
gebieden. 
Mondiaal gezien is minder dan 10% van het beschikbare water bestemd voor 
huishoudelijk gebruik en gaat ongeveer een kwart naar de industrie. Veruit de grootste 
waterconsument is de landbouw, die 60% voor haar rekening neemt. Na verbruik 
verdampt het meestal, in plaats van terug te vloeien naar de natuurlijke waterlopen. In 
aride (droge) delen van de wereld, zoals in het westen van de VS en in China, vallen 
door irrigatie af en toe complete rivieren droog. 



Waterbesparing staat of valt met een vermindering van het gebruik in de landbouw. 
Door planten via druppelirrigatie van water te voorzien, kan het waterverbruik tot 40% 
worden teruggebracht. Dit is financieel echter alleen haalbaar bij de duurdere 
gewassen. Voor grootschalige teelt, zoals die van granen, kan de aanplant van 
variëteiten (groepen binnen een soort) die aan de droogte zijn aangepast, veel grotere 
besparingen opleveren. 
 
Grondwater: 
Het leven in vele drogen delen van de wereld is afhankelijk van grondwater. 
Grondwater is moeilijker te bereiken dan oppervlaktewater, maar minder vatbaar voor 
vervuiling, en men vindt het ook in gebieden waar oppervlaktewater schaars is. Het 
nadeel is dat het slechts heel langzaam wordt aangevuld. Wordt er te veel grondwater 
verbruikt, dan daalt de grondwaterstand en vallen bronnen droog. In het zuiden van 
India zijn binnen een jaar dalingen van meer dan 25 m geregistreerd. 
In de Amerikaanse Great Plains bedreigen dalende grondwaterstanden enkele van de 
meest productieve landbouwgebieden ter wereld. De landbouw is hier afhankelijk van 
de Ogallala Aquifer, een immens reservoir van fossiel smeltwater dat uit de laatste 
ijstijd dateert. Grootschalig gebruik van dit water begon in de jaren ’70 en als hier niets 
aan wordt gedaan, zal het binnen 50 jaar op zijn. Australische boeren zouden 
soortgelijke problemen kunnen krijgen met het Great Artesian Basin, een omvangrijke 
watervoerende laag waaruit momenteel ongeveer 1,3 miljard liter per dag wordt 
afgetapt. 
 
Waterkwaliteit 
Sinds mensenheugenis speelt water een dubbelrol als onmisbaar levensvocht en als 
was- en spoelmiddel. Dat kan gevaarlijk botsen, als men niet uitkijkt. In de ontwikkelde 
landen nam de watervervuiling rond het midden van de 20e eeuw alarmerende 
proporties aan. Men begint de zaken daar nu onder controle te krijgen, maar in de 
meeste ontwikkelingslanden is de slechte waterkwaliteit nog steeds hoofdoorzaak van 
ziekten. 
 
Onderstaande informatie kan wel op de toets gevraagd worden!! 
 
Zelfreiniging 
Zuiver zoet water is van nature zeldzaam. Grondwater is vaak zuiverder dan 
oppervlaktewater, want het wordt gefilterd in poreus gesteente. Het bevat wel 
opgeloste mineralen, maar zeer weinig organische stof. Oppervlaktewater bevat ook 
mineralen, maar bovendien krioelt het meestal van micro-organismen en hun dode 
resten, ook als het er helder uitziet. Het talrijkst zijn bacteriën. De meeste daarvan 
verbruiken zuurstof bij de afbraak van organische stof in het water, dat ze zo zuiveren. 
Dat proces loopt beter als er veel zuurstof in het water is opgelost. Dit zelfreinigende 
vermogen wordt mede bevorderd door beweging in het water, waardoor sediment 
wordt omgewoeld en meer zuurstof in oplossing gaat. Alleen als het water wordt 
overbelast met organische stoffen kan het mechanisme van zelfreiniging bezwijken.  
 
Eutrofiering 
In zoet water zitten twee minerale voedingsstoffen, stikstof (nitraat) en fosfor (fosfaat), 
die (micro) organismen voor hun groei nodig hebben. Deze twee voedingsstoffen zijn 
vaak schaars, waardoor de groei van micro-organismen stopt zodra ze verbruikt zijn. 
Wanneer echter ongezuiverd rioolwater of mest het water in spoelt, neemt het stikstof- 



en fosforgehalte sterk toe en bloeien de populaties van micro-organismen zoals algen 
op. Planten op de bodem van een sloot krijgen door de overmatige algengroei niet 
genoeg licht en sterven af. Ook grote aantallen algen sterven. Andere micro-
organismen zoals bacteriën gebruiken bij het afbreken van de dode algen en planten 
veel zuurstof. Door zuurstofgebrek gaan vervolgens nog meer organismen dood zoals 
vissen. De dode vissen worden weer afgebroken door bacteriën, wat nog meer 
zuurstof kost etc. etc. Zo ontstaat water waarin veel organische afvalstoffen 
voorkomen en waarin weinig of geen leven mogelijk is. Dit proces heet eutrofiering. 
Men voorkomt eutrofiering door het afvalwater voor lozing te zuiveren en spaarzaam 
om te gaan met mest. 
 
Vervuiling 
Ongezuiverd afvalwater is tevens gevaarlijk omdat er vaak ziekteverwekkende micro-
organismen in leven. Bij verantwoord waterbeheer houdt men schoon en vuil water 
goed gescheiden; treedt echter vermenging op, bijvoorbeeld door het ontbreken van 
riolering, dan kunnen ziekten zich snel verspreiden. Om dat laatste te voorkomen 
worden gedurig watermonsters genomen en onderzocht op de aanwezigheid van 
indicatororganismen als Escherichia coli, een algemene bacterie in de menselijke 
darm. Vindt men E. coli in het drinkwater, dan is snelle actie nodig om de bron daarvan 
op te sporen. 
 
Watervervuiling ontstaat niet alleen door micro-organismen maar ook door industriële 
lozingen, die de waterkwaliteit op diverse manieren beïnvloeden. Synthetische 
organische stoffen kunnen worden opgenomen in de voedselketens in het water en 
via deze ook in het drinkwater terechtkomen. Tot die groep behoren pesticiden, veel 
geneesmiddelen alsook allerlei stoffen die in de industrie gebruikt worden. De industrie 
loost ook anorganisch afval zoals zuren, zink, lood en andere, veelal giftige stoffen.  

 Drinkwatervoorziening 

o Spaarbekkens zoals Biesbosch 

o Filteren in duinen door zandlagen 

 Mineraalrijk, zuurstofarm, vieze smaak 

o Naar waterleidingbedrijven (verwijderen van organische stoffen, micro-

organismen, zware metalen, hormonen etc.) 

 Beluchting 

 Reiniging met natronloog en actieve kool 

 In grote steden lastig voldoende schoon drinkwater te krijgen 

o Verspilling door lekkage verouderd waterleidingnet 

o Periodes van droogte 

o Kans op ziektes (cholera) 

 Afvalwaterzuivering 

o Mechanische zuivering (via rooster grof vuil verwijderen) 

o Biologische zuivering 

 Voorbezinktank (hier wordt zand, vet, haren verwijderd. Dit 

materiaal wordt later vergist in de anaerobe vergister 

 Contacttank (hier worden bacteriën toegevoegd) 

 Beluchtingstank (in gebieden zonder zuurstof wordt door 

denitrificatie nitraat omgezet in stikstofgas, in gebieden met veel 

zuurstof worden organische stoffen verbrand tot koolstofdioxide 



en water). Bepaalde bacteriën verzamelen fosfaat onder 

zuurstofarme en nitraatarme omstandigheden. Uit deze 

bacteriën wordt later fosfaat teruggewonnen om te gebruiken als 

meststof. 

 Nabezinktank (hier stroomt het schone water over de rand van 

het bassin. Het actieve slib (slib met bacteriën) wordt verzameld. 

Een deel wordt hergebruikt en een deel wordt samen met het 

afval uit de voorbezinktank onder anaerobe omstandigheden 

vergist waarbij methaan ontstaat 

o Methaan wordt omgezet tot elektriciteit 

o Restslib wordt verbrand 

 Filmpje afvalwaterzuivering in Rotterdam 

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

 https://www.youtube.com/watch?v=0JnKkit5ocI Sick fish Eutrophication 

 

 

 

 Zuivering rioolwater in India zie bron 12 op pagina 24 

o Moerasgebied met ondiepe vijvers waarin door UV meeste 

ziekteverwekkers worden gedood 

 Water vervolgens naar andere vijvers waar algen en 

zoetwaterplankton snel groeien door nitraat en fosfaat 

 Algen en zoetwaterplankton is vervolgens voedsel voor vissen 

(13000 ton vis) 

 Water bevloeit ook moestuinen 

 Water gaat naar rijstvelden en daarna naar de rivier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=99WW9ALModY%20
https://www.youtube.com/watch?v=0JnKkit5ocI


Les 5 

 Fijnstof en smog leiden tot gezondheidsklachten 

o Smog is luchtverontreiniging door uitlaatgas en rook. 

o Fijnstof (deeltjes met maximale grootte van 10 um) komt vrij bij 

verbranding van fossielen brandstof. Rotterdam met jaargemiddelde 

van ongeveer 40 ug/m3 lucht. Hoge concentraties vooral bij windstil 

weer en hoge verkeersdichtheid. 

 Parkeren in stad duur maken 

 Snelheidsbeperking op randwegen 

 Oude auto’s weren (diesel) 

 Bussen op waterstof of elektriciteit 

 Scholen uit de buurt van grote wegen 

 Roetfilters op auto’s 

 Even en oneven nummers toelaten 

 Duurzame energie raakt niet op en vervuilt het milieu niet 

o Zonne-energie 

o Windenergie 

o Geothermische energie 

 Geothermische energie of aardwarmte Het winnen van warmte 

uit de aardbodem. 

 Koude- warmte opslag 

o Energie uit water  

 Golfslagenergie 

 Getijdenenergie 

 Waterkracht etc. 

o Bio-energie 

 Biobrandstoffen zijn brandstoffen gewonnen uit plantaardig of 

dierlijk materiaal. 

 Voor fossiele brandstoffen werd al gebruik gemaakt van 

biobrandstof in de vorm van hout, houtskool, gedroogde 

uitwerpselen, plantaardige olie of vet. 

 Er kan onderscheid worden gemaakt in verschillende generaties: 

 De eerste generatie zijn vooral voedingsgewassen die 

worden omgezet in brandstof. Er wordt vooral gebruik 

gemaakt van suiker, zetmeel en olie. Deze onderdelen 

van de plant hadden in veel gevallen ook voor menselijke 

consumptie gebruikt kunnen worden en deze generatie 

wordt vaak als een van de oorzaken van stijgende 

voedselprijzen genoemd. 

o v.b. mais, koolzaad, palmolie, soja voor biodiesel 

o v.b. suikerbiet/riet en graan voor ethanol 

 De tweede generatie maakt gebruik van een groter scala 

aan biomassa, zoals plantenresten en ontlasting. Er is 

hiervoor meer geavanceerde techniek benodigd dan voor 

de eerste generatie. Tweede generatie biobrandstoffen 

zijn niet voedsel gerelateerd, maar gemaakt van 



bijvoorbeeld houtsnippers, stro of oneetbare gedeelte van 

voedselgewassen (houtachtige bestanddelen). 

Verwachting is een grotere CO2 reductie en grotere 

opbrengst. 

o v.b. bioFTdiesel, pyrolyseolie, biowaterstof etc. 

 Als derde generatie wordt vaak energie uit algen bedoeld. 

Aangezien algen niet op land verbouwd worden, kan dit 

schaarse goed voor andere doeleinden gebruikt worden. 

Algen kunnen zowel voor energie als voor voeding 

gebruikt worden. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ca_D-594Szs 

AlgaeParc Bonaire Wageningen Universiteit (animatie) 

https://www.youtube.com/watch?v=tAdrNQNP8ew Is 

algae the food of the future? 

Fossiele brandstoffen zijn eindig; ze raken op en het kost miljoenen jaren voordat ze 

opnieuw gevormd zijn. 

Biobrandstof is duurzaam (?), de hoeveelheid CO2 die vrijkomt bij het verbranden is 

gelijk aan de hoeveelheid CO2 die gewassen tijdens het leven hebben opgenomen. 

 

Bioenergie is energie uit energiedragers die rechtstreeks dan wel via een chemische 

omweg zijn gewonnen uit organisch materiaal (biomassa) 

 

Verwerking biomassa: 

1. Thermochemisch 

a. Verbranden (volledig)  geeft warmte geeft elektriciteit 

b. Vergassing (gedeeltelijke verbranding) geeft H2, CO, CH4 

c. Pyrolyse (zonder zuurstof) geeft kool, olie en gassen 

2. Biologisch (anaerobe vergisting) geeft methaan geeft elektriciteit of kan 

worden bijgemengd bij aardgas. V.b. biogas, bioethanol 

3. Fysisch v.b. persen (extractie) van koolzaad geeft pure plantaardige olie 

(PPO) 

4. Chemische verwerking  v.b. verestering van olie PPO geeft biodiesel 

 

Voordeel biodiesel t.o.v. van PPO is dat geen aanpassing van de motor nodig is. 

 

 

 

Voordelen biobrandstof 

 CO2 uitstoot wordt beperkt 

 50% minder uitstoot fijnstof 

 Braakliggende terreinen benut 

 Grond kan worden gebruikt voor voedselmarkt en energiemarkt 

 Meer energieonafhankelijkheid 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ca_D-594Szs
https://www.youtube.com/watch?v=tAdrNQNP8ew


 

Nadelen biobrandstof 

 Gebruik van veel ruimte 

 Concurrentie tussen landbouw voor voedsel en energie leidt tot hogere prijzen 

 Planten gebruiken water, kunstmest, bestrijdingsmiddelen 

 Biodiversiteit wordt lager doordat bijvoorbeeld tropisch oerwoud verdwijnt en 

wordt vervangen door palmolieplantages 

Specifiek: niet overal bioenergie verkrijgbaar, automotoren moeten worden 

omgebouwd, omdat olie te stroperig als het koud is, aparte tank met gewone diesel 

 

Cradle to cradle (C2C) wieg tot wieg is de gedachte dat alle gebruikte materialen na 

hun leven in het ene product, nuttig kan worden ingezet in een ander product 

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

 

 

Les 6 

 Afval 

o Glas, papier, kleding, plastic, KCA, GFT 

 

 Afval wordt gerecycled, verbrand, komt op vuilnisbelt of er wordt compost van 

gemaakt 

 Recycling wordt soms ook veel energie gebruikt en het milieu verontreinigd 

o.a. bij het strippen van oude schepen 

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


Les 7 

 Geschiedenis Bushmen 

 20.000 jaar in Zuid Afrika, oudste inwoners, nomaden 

 Bantu stammen hielden vee en bouwde dorpen 1500-2000 jaar geleden 

maakte het leven voor Bushmen moeilijker 

 Zeventiende eeuw Europeanen vochten met Bushman om land te verwerven. 

Aantallen reduceerde van paar miljoen naar 100.000 

 Van enkele Bushmen stammen rechten op land vastgelegd, andere stammen 

nog rechteloos 

 Levensstijl 

 rondtrekkende jagers en verzamelaars in Kalahari woestijn 

 rondtrekken kent jaarritme, noten voor de winter, voorjaar planten, bij droogte 

in de buurt waterbronnen, vangen daar dieren voor het vlees 

 Voedsel 

 80% planten, noten, vruchten, insecten en struisvogeleieren (taak vrouwen 3 

tot 4 dagen werk) 

 20% vlees, antilopen gevangen met speren of pijl en boog. 

 Gif op speer van planten of kevers 

o uit de grond larven en poppen gif wordt er uit geknepen 

 gif twee aangrijpingspunten 

o zorgt voor contractie spieren glad spierweefsel 

o verhoging permeabiliteit membraan rode bloedcellen, Ca2+ naar 

binnen gevolgd door hemolyse, anemie en dood door zuurstofgebrek 

o de dieren die een langzame dood sterven worden uren tot soms 

dagenlang gevolgd 

 Gezondheid 

 Levensverwachting 45 tot 50 jaar, 10% ouder dan 60 jaar 

 20% kinderen sterven in het eerst levensjaar 

 Soms beëindiging leven kind voor eerst levensjaar als omstandigheden met 

weinig voedsel en water en nog andere kinderen 

 Ziektes genezen door medicinale planten en dans 

 Afstamming 

 Langs afzonderlijk levende populatie mensen (tropisch oerwoud?) 

 Genetisch onderzoek m.b.v. HLA-systeem 

 Vergelijking met oude populatie Zuid-Afrikaanse negers 

 Gemeenschappelijke voorouder buiten Zuid Afrika. Gemeenschappelijke 

voorouder want beide HLA Aw43. 

 HLA Aw42 niet bij Bushmen, maar wel bij negers en andere Zuid Afrikaanse 

populaties. Conclusie lijkt dat Bushmen eerder naar Zuid Afrika trokken dan 

negers en in afzondering hebben geleefd 

https://www.youtube.com/watch?v=826HMLoiE_o Human mammal hunter Life of mammals BBC 

https://www.youtube.com/watch?v=UeRq3CkFm-A Bushman, once we were hunters  

https://www.youtube.com/watch?v=HFoRGZ8W2Po Kalahari killers 

https://www.youtube.com/watch?v=826HMLoiE_o
https://www.youtube.com/watch?v=UeRq3CkFm-A
https://www.youtube.com/watch?v=HFoRGZ8W2Po


!Maak lastige vragen op pagina 31! 

 

Les 8 

 Herhalen en zelf werken 

 Eventueel nog stukjes film voer Bushmen of life of mammals over 

opportunisten stuk over de stad met vossen en ratten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


