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Les 9 

H18 wereldwijde kringlopen 

Laat dvd rare earth zien 

 Leven op aarde mogelijk dankzij 

o water (drie fasen) 

 waterdamp 

 water 

 ijs (drijft op water, maakt leven op de bodem mogelijk) 

o zuurstof/koolstofdioxide 

o gemiddelde temperatuur van 15oC (fluctuatie niet te groot) 

o atmosfeer met ozonlaag 

 bescherming tegen ruimtepuin 

 bescherming tegen straling 

 houdt warmte vast 

o aanwezigheid maan voorkomt dat aarde niet te veel wiebelt waardoor 

het klimaat stabieler is, zorgt voor eb en vloed 

o aanwezigheid Jupiter vangt ruimtepuin weg 

o energie in de vorm van licht en warmte door de zon en energie uit het 

binnenste van de aarde (restwarmte, radioactiviteit, beweging 

tektonische platen) 

o aanwezigheid van kringlopen zoals die van water, N, C etc. 

 CO2 concentratie varieert gedurende het jaar over de wereld 

 Noordelijk halfrond meer land en meer bossen en dus zomers meer CO2 

opname, terwijl in de winter minder opname, bovendien in de winter meer 

verbranding 

 Concentratie CO2 gemeten in de lucht en in ijs (belletjes lucht) laat zien 

toename vooral vanaf industriële revolutie van 310 ppm naar 440 ppm 

(0,044%). 

 Broeikaseffect door CO2, waterdamp en methaan. Nu versterkt broeikaseffect 

door verbranden fossiele brandstoffen en productie methaan 

 Door opwarmen aarde 

o smelten landijs 

o uitzetten zeewater 

o gevolg stijging zeespiegel en overstromingen 

o warmer water leidt tot meer wolken en meer regen, grotere orkanen, 

meer extreem klimaat, waardoor meer rampen, droogte of 

overstromingen, voedseltekort, doden etc. 

o smelten landijs zorgt ook voor minder zout water bij de polen, waardoor 

verplaatsing water van de evenaar naar de polen stagneert. Hierdoor 

minder verdeling warmte over de aarde 

o verandering biodiversiteit, uitsterven van dieren 

 



 Toename methaan in de atmosfeer (houdt 25x beter warmte vast dan CO2) 

o ontdooien permafrost, waardoor in vochtige omgeving anaerobe 

afbraak van organisch materiaal, bovendien komt CH4 gas vrij uit de 

bevroren grond 

o methaanbacteriën behoren tot de archaeabacteriën (enkelvoudig 

celmembraan, zie schema, spreek uit als argea) 

o leven in extreme omstandigheden (koud en zout) 

o deel CH4 oxideert tot CO2 

o herkauwers produceren door vergisting in de pens veel methaan, 

dragen 14% bij aan toename van de broeikassen 

 Reductie CO2 

o bosaanplant, waardoor CO2 wordt omgezet in glucose, andere 

koolhydraten, aminozuren, vetzuren, houtstof 

o deel organisch materiaal wordt verbrand of gegeten door andere 

organismen. 

o detriforen (afvaleters zoals regenwormen) en reducenten zetten de 

organische stoffen om in anorganische stoffen 

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

snelle C kringloop en duurt een paar honderd jaar (snelle 

koolstofkringloop) 

o als koolstof terecht komt in aardgas, aardolie en steenkool is er sprake 

van de langzame koolstofkringloop. 

o CO2 is aanwezig als gas, opgelost in water als HCO3-, in de vorm van 

organisch materiaal of in de vorm van kalk (in schelpen) of in kalksteen 

(kalkrotsen/kalkgebergten) 
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Film rare earth 

https://www.khanacademy.org/science/biology/ecology/biogeochemical-

cycles/v/carbon-cycle  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.khanacademy.org/science/biology/ecology/biogeochemical-cycles/v/carbon-cycle
https://www.khanacademy.org/science/biology/ecology/biogeochemical-cycles/v/carbon-cycle
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 stuk dvd rare earth  

Vormen van mest 

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

fosfaatverbindingen, kalium plus sporenelementen. Onder hoge druk en 

temperatuur wordt N2 en H2 ontstaat NH3 en HNO3 waarna NO3- ontstaat 

 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 (zie ook bij stikstofkringloop) 

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. 

 

Stikstofkringloop 

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 (sterk broeikasgas; 300 x CO2), HNO3, ATP, eiwit, 

chlorofyl, DNA en RNA 

https://www.youtube.com/watch?v=qVc5gAGxwpY Uitleg Binas N kringloop 93G 

 Mens produceert per jaar 100 miljoen ton kunstmest. 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 

 Stikstof is aanwezig in ATP, aminozuren (en dus in eiwitten), in nucleotiden 

(en dus in DNA/RNA) en in chlorofyl 

 

Stikstoffixatie:  

 Biologisch: omzetting van N2 in NH3 door stikstofbindende bacteriën 

(anaeroob).  

o Rhizobium leeft in symbiose met vlinderbloemige planten (bonen, soja, 

lupinen). Mutualisme omdat plant glucose levert aan de bacterie voor 

energie en om m.b.v. NH4
+ aminozuren te maken. De plant krijgt 

aminozuren en NH4
+ terug 

o wortelknolletjes zijn anaeroob doordat het pigment leghemoglobine 

zuurstof bindt 

o enzym nitrogenase in Rhizobium zet N2 om in NH3 (lost op tot NH4
+) 

o na oogst onderploegen. Reducenten breken N bevattende organische 

stoffen af tot ammonium ionen en nitraat. Groenbemesting 

 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 

https://www.youtube.com/watch?v=qVc5gAGxwpY
https://www.youtube.com/watch?v=4NKGS4bj7cc
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 stukje van wortel klaver onder stereomicroscoop bekijken 

Ammonificatie: 

 Afbraak van N-bevattende organische stoffen (o.a. aminozuren en DNA) in 

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

 Afbraak van ureum/urinezuur door urobacteriën (anaeroob) tot NH3 

 Omzetting van NO3
- in NH4

+ (anaeroob) 

Deammonificatie: 

 Omzetting van NH3 in N2 door anaerobe Ammonox bacteriën. Deze bacteriën 

zijn chemo autotroof en koppelen NH4
+ aan NO2

- 

Nitrificatie (door chemo autotrofe organismen, omzettingen leveren energie op): 

 Omzetting van NH4
+ in NO2

- door nitrietbacteriën (aeroob) 

 Omzetting van NO2
- in NO3

- door nitraatbacteriën (aeroob) 

 Toepassing bij aquaponics 

Denitrificatie (door autotrofe of heterotrofe organismen): 

 Omzetting van NO3
- in N2, NO, N2O door anaerobe denitrificerende bacteriën 

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

anaerobe plaatsen in een afvalwaterzuiveringsinstallatie  

 

https://www.khanacademy.org/science/biology/ecology/biogeochemical-

cycles/v/nitrogen-cycle 

 

Vertical farming https://www.youtube.com/watch?v=cJH3tyc9Sxk o.a. aeroponics, 

hydroponics, aquaponics (aquacultuur en hydroponics)(ponics means work) 

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

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

https://www.youtube.com/watch?v=26xpMCXP9bw  

https://aquaponics.com/learn/aquaponics-information/ 

https://www.youtube.com/watch?v=EJjAWF2DfWY Home made vertical farm 

hydroponics 

 

 

 

https://www.khanacademy.org/science/biology/ecology/biogeochemical-cycles/v/nitrogen-cycle
https://www.khanacademy.org/science/biology/ecology/biogeochemical-cycles/v/nitrogen-cycle
https://www.youtube.com/watch?v=cJH3tyc9Sxk
https://www.youtube.com/watch?v=qJMZRIRkZWs
https://www.youtube.com/watch?v=AGcYApKfHuY
https://www.youtube.com/watch?v=26xpMCXP9bw
https://aquaponics.com/learn/aquaponics-information/
https://www.youtube.com/watch?v=EJjAWF2DfWY
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 Gebieden met hypoxie in de zeeën zijn gebieden met geen of weinig zuurstof. 

Dit ontstaat door eutrofiering zie vorig hoofdstuk 

https://www.khanacademy.org/science/biology/ecology/biogeochemical-

cycles/v/eutrophication-and-dead-zones  

 zure regen door  

o natuurlijk proces of door de mens? 

o kalksteen, bossen raken aangetast 

o verkeer, stikstofrijke gassen door koeien en varkens, industrie 

o NOx lost op tot HNO3  

o SO2 lost op tot H2SO4, ook chemoautotrofe zwavel bacteriën maken 

H2SO4 

o productie mierenzuur door dennenaalden 

 Zure regen kan een direct of een indirect effect hebben: 

o direct effect op gebouwen, beelden, bij de vorming van grotten en een 

direct effect op de bladeren van planten 

o indirect doordat H+ ionen de pH van het oppervlaktewater verlaagt 

o indirect doordat H+ ionen bijvoorbeeld Al3+ ionen vrijmaken uit de 

bodem (klei), waardoor planten en andere organismen ziek worden. 

 Wortelknolletjes onder de stereomiscroscoop 

 DVD rare earth afkijken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.khanacademy.org/science/biology/ecology/biogeochemical-cycles/v/eutrophication-and-dead-zones
https://www.khanacademy.org/science/biology/ecology/biogeochemical-cycles/v/eutrophication-and-dead-zones
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Fytoplankton is plankton dat voor de energievoorziening afhankelijk is van 
fotosynthese. Hiertoe behoren zowel algen als bacteriën (blauwalgen). Fytoplankton 
is de grootste primaire producent van zuurstof op aarde. Het is de voedselbron van 
zoöplankton en van veel hogere dieren. 

De fytoplankton is op grond van samenstelling van de chloroplasten in te delen in 
drie groepen: 

 fytoplankton met chlorofyllen (groenwieren) 
 fytoplankton met carotenoïden (bruinwieren) 
 fytoplankton met fycobilinen (blauwwieren).  

o Blauwalgen, blauwwieren, cyanobacteriën of Cyanobacteria zijn een 
stam binnen het domein van de bacteriën. Blauwwieren zijn, net als 
planten, in staat tot fotosynthese. Volgens de endosymbiose theorie zijn 
de plastiden zoals de chloroplasten in de evolutie ontstaan uit 
endosymbiotische blauwwieren. 

o De naam voor deze groep is Cyanobacteria, afgeleid van de blauw-
groene kleur cyaan omdat de blauwe kleurstof fycocyanine deze groep 
kenmerkt. De naam blauwalgen is misleidend omdat de blauwalgen niet 
behoren tot de 'echte', eukaryotische algen, maar tot de bacteriën. De 
meeste soorten hebben een blauwgroene kleur, maar er zijn er ook met 
een roodbruine kleur gevormd door de kleurstof fycoërytrine, zoals in 
de Rode Zee. De kleurstoffen zijn niet zoals bij de planten gebonden 
aan bladgroenkorrels, maar zitten in de buitenste plasmalagen van de 
cel. 

 Fytoplankton groeit door nitraat en fosfaat. De fosfaat kan afkomstig zijn van: 

o het koude diepzeewater (met fosfaat) dat gemengd wordt met 

oppervlaktewater zoals voor de kust van Namibië. 

o zand afkomstig uit de Sahara dat via de wind in de zee terecht komt 

zoals langs de kust van West Afrika 

o vervuiling door mest of wasmiddelen zoals bij vele zeeën zoals de 

Noordzee 

 in de atmosfeer komen geen stabiele gasvormige fosfor verbindingen voor. 

organismen nemen fosfaat niet op uit de atmosfeer maar uit de bodem 

 fosfaationen (PO4
3- of Pi) zijn opgelost in water of gebonden aan zand- en 

kleideeltjes 

 fosfaat is voor planten lastig op te nemen, daarom vaak symbiose met 

bacteriën of schimmels. Bacteriën maken zuren die helpen bij het oplossen 

van fosfaat. Hiervoor krijgen de bacteriën organische stoffen terug van de 

plant. De schimmel (mycorrhiza) helpt met het opnemen. De schimmeldraden 

groeien sneller dan wortelharen. 

 Veel planten maken gebruik van mycorrhiza’s. Ook voor het ontkiemen van 

zaden zijn ze soms nodig 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Plankton
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fotosynthese
https://nl.wikipedia.org/wiki/Algen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bacterie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Blauwalgen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Producent_(ecologie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dizuurstof
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zo%C3%B6plankton
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dierenrijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Chloroplast
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bladgroen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Groenwieren
https://nl.wikipedia.org/wiki/Caroteno%C3%AFde
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bruinwieren
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Fycobiline&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Blauwalgen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stam_(biologie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Domein_(biologie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bacterie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fotosynthese
https://nl.wikipedia.org/wiki/Endosymbiontentheorie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Plastide
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bladgroenkorrel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Evolutie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Endosymbiose
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cyaan
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fycocyanine
https://nl.wikipedia.org/wiki/Algen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bacteri%C3%ABn
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fyco%C3%ABrytrine
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rode_Zee
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cel_(biologie)


 Transport van fosfaat door het celmembraan gaat lastig omdat het elektrisch 

geladen is. De schimmel pompt H+ ionen naar buiten en neemt ze dan samen 

met fosfaat via cotransport (symport) weer op 

 Onderzoek naar de rhizosfeer (omgeving van de wortel) helpt de opname van 

fosfaat door planten te verbeteren. Het toevoegen van schimmels en bacteriën 

aan de grond zorgt ervoor dat er minder fosfaat nodig is. Ook genetisch 

gemodificeerde planten met extra transporteiwitten hebben een hogere 

productie 

 fosfaat is nodig voor DNA, ATP en fosfolipiden 

 Meeste fosfaat in gesteente, dit komt vrij door verwering (regen en wind) 

 Fosfaaterts wordt vooral gewonnen in Marokko, China, VS en Zuid Afrika 

 80% gaat naar de landbouw 

 Over 100 jaar onvoldoende fosfaat 

 Ontbossing en braak laten liggen zorgen voor meer verwering van de bodem, 

en deel kan later door planten worden gebruikt, echter een deel spoelt weg of 

waait weg en komt bijvoorbeeld in de oceaan terecht 

 Indicatorsoorten laten een bepaalde milieufactor van het ecosysteem zien 

o kokerjuffer (larve schietmot) en de purperslak zeggen iets over 

waterkwaliteit 

o waterviolier (plant) groeit in fosfaatarm water 

o brandnetel groeit op N rijke grond 

 Afvalwaterzuivering verwijderen van fosfaat 

o vroeger door toevoegen van FeCl2, waardoor IJzerfosfaat neerslaat en 

kan worden verwijderd 

o tegenwoordig gebruikt men bacteriën die fosfaat opnemen. Later wordt 

hier in verbrandingsovens fosfaat uit teruggewonnen 

 fosfaat accumulerende organismen (PAO) nemen veel fosfaat op 

 afvalslib wordt onder zuurstofarme en nitraatarme 

omstandigheden gebracht 

 PAO raakt in stress, waarin ze energie gebruiken (hongerfase) 

 Daarna zuurstofrijke omgeving 

 Door afbraak organisch materiaal komt nitraat vrij  

 Gevolg is dat POA meer fosfaat opnemen dan nodig 

(feestmaalfase) 

 Het fosfaat wordt opgeslagen in polyfosfaatketens. 

 Bacteriën kunnen als mest dienen. Of de fosfaat wordt er eerst 

uitgehaald 

 Andere verbindingen naast koolstof, stikstof en fosfor zijn zwavel, kalium en 

ijzer 

o zwavel is belangrijk voor de bouw van eiwitten (zwavelbruggen) zoals in 

insuline 

o Kalium is voor planten belangrijk om osmotische waarde van 

vacuolevocht in stand te houden. (Kalimijnen) Turgor 

o IJzer is belangrijk voor hemoglobine en voor de enzymen die bladgroen 

maken. 

https://vimeo.com/113292866 fosfaat kringloop 

https://vimeo.com/113292866


https://www.youtube.com/watch?v=vP3KHmXBKPc SNB slibverwerking 

https://www.khanacademy.org/science/biology/ecology/biogeochemical-

cycles/v/phosphorous-cycle  
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Een oceaan van plastic paragraaf 4 

Plastic soep 

 Overeenkomst plastic zak en tandpasta? 

 Sinds januari 2016 mogen plastic zakken niet meer gratis worden 

weggegeven 

 Olieprijs en plasticrecycling 

 Veel afval via straten, kanalen, rivieren, havens in zee en oceaan 

 100 miljard kilo plastic drijft in de zeeën en oceanen 

 Per jaar komt er 4,7 miljoen ton plastic bij wereldwijd (12000 ton per dag) 

(80% van het totale afval dat in zee terecht komt) 

Waar komt het plastic vandaan? 

 o.a. plastic tasjes  

o wereldwijd worden er ongeveer 1 triljard plastic tasjes per jaar gebruikt. 

In Nederland worden er ongeveer 1 miljard tasjes gratis weggeven en 

bijna een half miljard tasjes in de supermarkten verkocht. Alleen al in 

Amsterdam worden er dagelijks 1 miljoen tasjes weggegeven in de 

winkelstraten. 

o een plastic tasje heeft een gemiddelde levensduur (gebruiksduur) van 

ongeveer 15 minuten. 

o gemiddeld gebruikt iedere Nederlander 300 plastic tasjes per jaar. 

o plastic tassen hebben tot wel 1000 jaar nodig om af te breken.  

 andere plastic verpakkingsmaterialen (koekjes!) 

 ballonnen 

 kunstgrasvelden 

 microbeads  

o scrubs 

o tandpasta 

o zonnebeschermingsproducten 

o make up 

o deodorant 

Plastic is niet biologisch afbreekbaar.  

Zonlicht en verwering zorgt ervoor dat grote stukken uiteenvallen in kleine deeltjes. 

Het plastic verbrokkelt. Hierdoor ontstaan microplastics.  

Plastic bevat ook extra stoffen zoals vlamvertragers of weekmakers. Deze stoffen 

beïnvloeden de hormoonhuishouding en kunnen kankerverwekkend zijn. 

https://www.youtube.com/watch?v=vP3KHmXBKPc
https://www.khanacademy.org/science/biology/ecology/biogeochemical-cycles/v/phosphorous-cycle
https://www.khanacademy.org/science/biology/ecology/biogeochemical-cycles/v/phosphorous-cycle


 

 

 

Waar komt het plastic terecht? 

 Strand 

o delen strand Hawaï voor 30% uit microplastics 

o korrels houden water slecht vast en zijn snel droog 

o de onderlaag van het strand warmt langzaam op en bereikt lagere 

maximum temperaturen (schildpadeieren!) 

 Plastic eilanden ter grootte van Frankrijk en Spanje samen in de oceanen (5 

draaikolken of gyres die zichtbaar zijn met satelliet) 

o dichtheden van 1 miljoen stukjes plastic per km2 

o 70% zinkt naar de bodem 

 

 
 

 Dieren raken er in verstrikt en het komt in de voedselketen terecht (plankton, 

mosselen, vissen, schildpadden, vogels, zeezoogdieren, mensen etc.) 

o beknelling 

o uithongeren (plastic in de maag) 

o accumulatie (ophoping) 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

http://www.p-plus.nl/nieuws/microplastics-microbeads  

 

Wat te doen? 

 recyclen 

 alternatieven voor verpakking 

 opruimen 

 ? 

http://www.p-plus.nl/nieuws/microplastics-microbeads
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://plasticsoupfoundationjunior.org/wordpress/wp-content/uploads/2013/10/Schildpad.png&imgrefurl=http://plasticsoupfoundationjunior.org/plastic-soep/plastic-soep-in-feiten/&h=553&w=698&tbnid=_mC0KBiGOQxqwM:&docid=pQt1m_q4l8C86M&ei=4YDeVoqNIMX2UNbrutAC&tbm=isch&ved=0ahUKEwjKgcWQyrDLAhVFOxQKHda1DioQMwgnKAYwBg
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.ecomare.nl/fileadmin/ecomare/data/images/zeehond-zwerfvuil.jpg&imgrefurl=http://www.ecomare.nl/fileadmin/ecomare/encyclopedie-nieuw/content-vleet.php?id%3D3140%26language%3D0&h=292&w=515&tbnid=wn9ViXJmrYxJHM:&docid=tYYaeKUGLTQmzM&ei=4YDeVoqNIMX2UNbrutAC&tbm=isch&ved=0ahUKEwjKgcWQyrDLAhVFOxQKHda1DioQMwgyKBEwEQ


  

https://www.youtube.com/watch?v=5M4vIPr98gM Boyan Slat interview 

https://www.youtube.com/watch?v=6IjaZ2g-21E Boyan Slat hoe werkt het apparaat 

https://www.youtube.com/watch?v=eM2GAQEaed0 Plastic soup 

https://www.youtube.com/watch?v=pEKohTXF4Xw 

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

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

https://www.youtube.com/watch?v=OUpVrkDtPQ0 sept 2018 nos 

https://www.youtube.com/watch?v=x472LSRIEg8 rtl late night jun 2018 

https://www.businessinsider.nl/zo-werkt-de-gigantisch-buis-waarmee-de-24-jarige-

boyan-slat-de-oceaan-wil-opruimen-bekijk-de-fotos-vanuit-san-francisco/  

https://www.youtube.com/watch?v=pUM58LIU2Lo midway 

 

Normaal gesproken kent elk ecosysteem een paar evenwichtsfasen, waarbij 

biotische en abiotische factoren in balans zijn. 

 Het systeem gaat veranderingen tegen door negatieve terugkoppeling 

 Een kleine verandering leidt niet direct tot een nieuwe fase 

 Veranderingen stapelen zich op, waardoor het ecosysteem instabieler wordt 

 Omslagpunt of kantelpunt is het punt waarbij een ecosysteem snel van de ene 

toestand verandert in de andere 

o Opwarming oceaanwater zorgt ervoor dat koraal (poliep met alg) 

verandert in een algenbed 

o Jagen op zeeotters zorgt voor toename zee-egels en het verdwijnen 

van kelp 

o Ontbossing door kap zorgt ervoor dat minder water verdampt en het 

minder regent, waardoor het bos droger wordt en gevoeliger voor 

bosbrand. Bij bosbrand nog minder bomen etc. etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5M4vIPr98gM
https://www.youtube.com/watch?v=6IjaZ2g-21E
https://www.youtube.com/watch?v=eM2GAQEaed0
https://www.youtube.com/watch?v=pEKohTXF4Xw
https://www.youtube.com/watch?v=IbGDNpRTKxg
https://nl.wikipedia.org/wiki/Plasticsoep
https://www.youtube.com/watch?v=OUpVrkDtPQ0
https://www.youtube.com/watch?v=x472LSRIEg8
https://www.businessinsider.nl/zo-werkt-de-gigantisch-buis-waarmee-de-24-jarige-boyan-slat-de-oceaan-wil-opruimen-bekijk-de-fotos-vanuit-san-francisco/
https://www.businessinsider.nl/zo-werkt-de-gigantisch-buis-waarmee-de-24-jarige-boyan-slat-de-oceaan-wil-opruimen-bekijk-de-fotos-vanuit-san-francisco/
https://www.youtube.com/watch?v=pUM58LIU2Lo


 

Les 16 

Mangrovebos 

 aan de kust 

 breken de golven 

 houden grond vast met wortels 

 bij de evenaar, temperatuur hoger dan 25 graden 

 hoog zout gehalte zeewater remt groei planten 

o non-secreters, ultrafiltratie in de wortel, 99% zout wordt 

tegengehouden, de rest verlaat de plant via afgestorven bladeren en 

zout uitscheiden dat opgelost is in water 

o secreters, via zoutklieren gaan de zouten naar buiten zie bron 20, veel 

mitochondriën in excretiecellen, wateropname voor fotosynthese wordt 

geremd om te voorkomen dat zoutconcentratie te hoog wordt 

 bodem is zuurstofarm, bomen hebben poriën (lenticellen) in de wortels om 

zuurstof uit de lucht op te nemen. Het wortelstelsel komt deels boven het 

water of land uit. 

 olieverontreiniging verstopt de poriën, bomen gaan dood, grond wordt niet 

meer vastgehouden en verdwijnt, waardoor nieuwe bomen slecht kunnen 

wortelen 

 complex ecosysteem 

 garnalenboerderij 

o afval van garnalenpoelen 

 dode algen 

 bacteriën 

 uitwerpselen van garnalen 

 antibiotica 

 overgebleven voedsel en stikstof 

o maatregelen om afval te verminderen 

 oesters filteren het water in afvalwater en garnalenpoelen 

 nemen organische stoffen op 

 verpakken deel organische stoffen in slijmpakketjes 

(pseudofeces); pseudofeces is makkelijk uit het water te 

filteren. 

 aanpassen voer (minder eiwit in het voer geeft minder stikstof 

afvalwater) 

 https://www.youtube.com/watch?v=4mSDrAQp4dQ into the mangrove forest 

 https://www.youtube.com/watch?v=4SY7X9zdZ-U&feature=youtu.be 

mangrove bos bbc 

 https://www.youtube.com/watch?v=vS_Iufw477I shrimp farming 

https://www.youtube.com/watch?v=4mSDrAQp4dQ
https://www.youtube.com/watch?v=4SY7X9zdZ-U&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=vS_Iufw477I

