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5 BIOTOOPSTUDIE EN ECOSYSTEMEN 
 

Leerplan: GO! 2010/004  

Leerplandoelstellingen:  

26. in een biotoop gerichte waarnemingen uitvoeren en enkele 

abiotische factoren bepalen en weergeven. 

27 met voorbeelden illustreren dat de abiotische factoren het 

voorkomen van planten en dieren beïnvloedt en omgekeerd. 

28 met concrete voorbeelden aangeven hoe bloemplanten op 

verschillende manieren aangepast zijn aan hun omgeving. 

29 in een concreet voorbeeld aantonen dat de mens natuur en 

milieu beïnvloedt en dat hierdoor het ecologische evenwicht kan 

gewijzigd worden 

30. met voorbeelden aantonen dat organismen in een biotoop een 

levensgemeenschap vormen waarin voedselrelaties voorkomen 

(producenten, consumenten, reducenten). 

31. voedselketens, voedselwebben en voedselpiramides opstellen 

aan de hand van gegevens waargenomen op het terrein en in de 

literatuur opgezocht. 

32. met voorbeelden illustreren dat variatie binnen een soort en 

tussen verschillende soorten belangrijk is. 

33. in een concreet voorbeeld aantonen dat de mens natuur en 

milieu positief en negatief beïnvloedt en dat hierdoor ecologische 

evenwichten kunnen gewijzigd worden. 

Leerplan: OVSG O/2/2010/008 

Leerplandoelstellingen: 

16. Met concrete voorbeelden kunnen aangeven dat organismen op 

verschillende manieren aangepast zijn aan hun omgeving. 

28. In concrete voorbeelden kunnen aantonen dat de omgeving het 

voorkomen van levende wezens beïnvloedt en omgekeerd. 

29. In concrete voorbeelden van een biotoop kunnen aantonen dat 

organismen een levensgemeenschap vormen waarin 

voedselrelaties voorkomen. 

30. In een concreet voorbeeld kunnen aantonen dat de mens het 

milieu beïnvloedt en dat hierdoor het ecologisch evenwicht kan 

gewijzigd worden. 
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IDEEËN VAN LEERLINGEN 

Leerlingen komen dikwijls al naar de les met duidelijke ideeën hoe de natuur werkt en in elkaar zit.  Een ecosysteem met al zijn 
componenten en hun complexe interactie kunnen echter een grote bron zijn van misconcepties. We geven een aantal van de veel 
voorkomende leerlingendenkbeelden waar je als leerkracht mee rekening moet houden: 

 Leerlingen geven dikwijls menselijke kenmerken aan planten en dieren, zoals planten die bewust op zoek gaan naar zonrijke 
plaatsen.  

 De mens wordt vaak los gezien van de natuur en zijn ecosysteem, alsof de mens “erboven” staat.   

 Ze denken dat alle organismen in een systeem “overeenkomen", dat er een aantal stilzwijgende afspraken gelden.   

 Ze geven bepaalde kenmerken aan grote groepen organismen zoals carnivoren gebaseerd op een beperkt aantal voorbeelden. Maar 
een carnivoor hoeft niet groot en sterk te zijn als een leeuw, noch aan de top van de voedselpiramide te staan.   

 De complexe interactie in een voedselweb wordt dikwijls vereenvoudigd tot een eenvoudige “voedselketen”. Onvoldoende inzicht in 
de complexe interacties versterkt ook het idee dat een verstoring enkel impact heeft op de populaties die in rechtstreeks lineair 
verband staan met de verstoorde populatie 

 Concurrentie tussen organismen wordt gekoppeld aan geweld en agressieve interacties, waardoor leerlingen niet altijd ervan bewust 
zijn dat bv. ook planten onderling concurreren om materie en energie.  

  Ze zien dikwijls onvoldoende in dat ecosystemen dynamische systemen zijn die continu in verandering zijn door allerhande externe 
invloeden.  

 

Ook de aanpassingen van organismen aan de leefomgeving zijn een grote bron van misconcepties. Leerlingen (en ook veel volwassenen…) 
interpreteren dit vaak verkeerd als een bewuste aanpassing van een organisme aan wijzigingen in zijn omgeving, zoals bv. konijnen die 
besluiten een dikkere vacht te groeien als de temperatuur daalt, of planten die plots hardere bladeren laten groeien als gevolg van minder 
neerslag. De werking van variatie en natuurlijke selectie wordt onvoldoende onderkend.  

Het idee van  “survival of the fittest” wordt dikwijls geïnterpreteerd als “de sterkste komt aan de top”, en niet als “de best aangepaste 
overleeft”.  

 

Behalve specifieke denkbeelden rond ecosystemen, spelen ook grotere “meta”-ideeën” mee. Leerlingen hebben de nodige moeilijkheden 
met in te zien dat er niet altijd een eenvoudig lineair verband is tussen oorzaak en gevolg. Er kan, zeker in complexe omgevingen als 
ecosystemen, een aaneenschakeling van gebeurtenissen plaatsvinden, waardoor een kleine wijziging hier en nu grote gevolgen kan hebben 
op andere plaatsen en na langere tijd. De context van ecosystemen biedt zeer veel mogelijkheden om nuancering in het denken van 
leerlingen te brengen, en hun kritisch vermogen aanmerkelijk aan te scherpen.  
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KERNIDEEËN 

 

IN EEN ECOSYSTEEM CONCURREREN ORGANISMEN OM MATERIE EN ENERGIE 

Alle organismen hebben energie en materie nodig voor te overleven, om te groeien, om voort te planten, … Die materie en 
energie halen ze uit hun directe omgeving. Verschillende organismen hebben hiervoor verschillende strategieën: planten halen 
wat ze nodig hebben uit de grond (water, mineralen, …), uit de lucht (CO2) en maken hieruit zelf hun voedsel met behulp van 

zonlicht. Er kan een duidelijke concurrentie tussen planten waargenomen worden om zoveel mogelijk materie en energie te pakken te 
krijgen (breed wortelstelsel, hoge bomen, oriëntatie van de bladschijf, …). Een mooie illustratie van deze concurrentie is terug te vinden in het 
filmpje van Veritasium : https://www.youtube.com/watch?v=-zShHRkwSoI.  

Maar planten zijn niet de enige organismen. Doordat planten zelf hun voedsel maken, worden ze zelf gebruikt als energie- en materiebron 
door een veelheid van dieren, maar ook door parasieten zoals schimmels, zwammen, … Plantenetende dieren worden op hun beurt dan 
weer gebruikt als voedselbron door vleesetende dieren.  

Organismen zijn dus zeer sterk afhankelijk van de omgeving en van elkaar om te kunnen voorzien in hun noodzakelijke energie en 
materie. Hierdoor ontstaat een zeer dynamische wisselwerking tussen de organismen onderling en hun omgeving: het ecosysteem.  

De wisselwerking tussen organismen onderling en organismen en omgeving gaat verder dan enkel voedselrelaties. Bijvoorbeeld:  

 Planten gebruiken dieren die hun vruchten opeten om hun zaden over grote afstand te verspreiden.  

 Bestuivers halen voedsel bij bloemenplanten, die daardoor stuifmeel kunnen verspreiden en bevruchting helpen. 

Een tweede kernidee dat in dit thema naar voor kan komen is “organismen evolueren door overerving, variatie en selectie 
van kenmerken”. Het verband tussen dit kernidee en het vorige is, dat concurrentie om bestaansmiddelen een voorwaarde is 
van evolutie. 

Observatie maakt vrij snel duidelijk dat organismen in een bepaalde biotoop vrij goed aangepast zijn aan hun omgeving. 
Voorbeelden daarvan zijn vrij gemakkelijk te vinden en talrijk: 

 Planten in een droge en warme omgeving hebben harde en dikke bladeren om te snelle verdamping tegen te gaan.  

 De snavel van vogels die aangepast is aan hun voornaamste voedselbron. 

 Camouflagekleuren van prooidieren. 

Het lijkt wel alsof organismen een vermogen hebben om zich aan te passen aan de omgeving. Dit is echter geen “bewuste” strategie van 
organismen, maar een gevolg van evolutie: random variatie van kenmerken, selectie door omgeving (de best aangepaste overleven, “survival 
of the fittest”) door de concurrentie om bestaansmiddelen, en het doorgeven van deze kenmerken aan de nakomelingen door die organismen 

https://www.youtube.com/watch?v=-zShHRkwSoI
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die erin slagen zich voort te planten.  

Hoewel dit niet expliciet in de leerplandoelen staat voor de eerste graad, is gezien de vele misconcepties en controverses rond evolutie het 
wenselijk om dit aspect toch aan bod te laten komen. Een aantal didactische tips hierrond zijn terug te vinden in wat verder komt.  

Een derde relevant kernidee is zeker de “interactie tussen wetenschap, technologie en samenleving”. Mensen zijn een deel 
van een ecosysteem, en zijn net als alle andere organismen sterk afhankelijk van de andere componenten van het ecoysteem. 
Maar door de explosieve bevolkingsgroei, een steeds grotere behoefte aan materie en energie en de technologische vooruitgang 
kan de impact van samenlevingen op hun ecosysteem vrij groot, tot zelfs dramatisch zijn. Voorbeelden zijn legio: 

 Lokaal kunnen ondoordachte bouwplannen en verregaande verstedelijking aanleiding geven tot overstromingen en 
grondverschuivingen.  

 Afvalproducten zoals plastics, toxische stoffen, … kunnen doorheen het hele voedselweb doordringen en impact hebben op hele 
populaties organismen. Denk aan hoe plastic korreltjes in douchegels via afvoer en riool in de zee terecht komen, hoe toxische stoffen 
zich kunnen hechten aan deze korrels, hoe deze opgegeten worden door en in lichamen van zeedieren terecht komen, en via 
visvangst dan weer door ons opgenomen kunnen worden.  

 Een stijging van de concentratie koolstofdioxide in onze atmosfeer door verbranding van fossiele brandstoffen kan een globale impact 
hebben op ecosystemen over de hele wereld.  
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Doordat verstoringen van de ecosystemen dramatische gevolgen kunnen hebben voor samenlevingen (voedselschaarste, droogte, met 
conflicten, migratiestromen, … tot gevolg), is het belangrijk dat samenlevingen investeren in onderzoek en ontwikkelingen van 
technologieën die de impact op ecologische evenwichten minimaliseren, en een bewustwording tot stand brengen die leidt tot een 
duurzamere manier van leven. Het inzicht dat de mens niet los staat van de natuur of erboven staat, maar deel uitmaakt van de natuur, 
invloed uitoefent op maar ook beïnvloed wordt door zijn ecosysteem, is hierbij cruciaal.  

PERSPECTIEVEN 

 

HET SYSTEEM 

In dit thema komen een aantal aspecten van systeemdenken expliciet aan bod.  

 Een systeem heeft een begrenzing. Als we het ecosysteem binnen een bepaalde biotoop willen bestuderen, dan is het belangrijk aan 
te geven dat er bv. gekeken wordt naar het bos, en niet naar de aanliggende weide. Of dat de vijver bestudeerd wordt, en niet het 
rondom liggende bos.  

 Een systeem bestaat uit componenten. In dit geval zijn de componenten de organismen, maar ook niet-levende elementen zoals de 
bodem, het water en de lucht zijn hier belangrijk en worden als componenten van het systeem beschouwd. Deze componenten 
kunnen op zich ook als systemen beschouwd worden.  

 De componenten beïnvloeden elkaar, en zijn onderling van elkaar afhankelijk.  

 Een ecosysteem is echter ook een open systeem.  Het wordt ook beïnvloed door elementen buiten zijn grenzen. Er kan materie in 
het systeem gebracht worden of uit verdwijnen (denk bv. aan overstromingen, aardverschuivingen, bosbranden, …). Er wordt energie 
toegevoerd (zonlicht), maar die toevoer kan variëren (klimaatwijziging…). Componenten kunnen hierdoor verdwijnen uit het systeem, 
of nieuwe componenten kunnen ingebracht worden. Denk bv. aan organismen die uitsterven, exoten die geïntroduceerd worden, 



 

112 

 

plassen en vijvers die ontstaan na overstromingen, … 

 
 

Het leren denken in systemen, het onderscheiden van componenten, de wisselwerking tussen componenten bepalen, de wisselwerking 
tussen systeem en omgeving in kaart brengen, zijn vaardigheden die in alle takken van de wetenschap van belang zijn. En niet alleen in 
wetenschap, ook in techniek en ingenieurswetenschappen is inzicht in systeemdenken een cruciale vaardigheid voor het ontwerpen van 
technologische oplossingen voor problemen.  

STROMEN EN BEHOUD 

Als je vertrekt vanuit het kernidee dat organismen concurreren om materie en energie, kan de complexe interactie en afhankelijkheid tussen 
de verschillende componenten in kaart gebracht worden door de stroom van materie en energie doorheen het systeem te volgen. En dit 
door de eenvoudige vraag: “wie eet wie of wat?”.  

Een model dat het patroon van die relatie tussen de componenten van het ecosysteem weergeeft is een voedselweb.  Hieronder zijn een 
aantal voorbeelden weergegeven.  
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Een dergelijk model heeft wel zijn beperkingen. Het geeft bv. geen indicatie hoeveel producenten er nodig zijn om consumenten van de 
derde orde van voldoende voedsel te voorzien. Niet alle beschikbare materie en energie (ook wel biomassa genoemd) komt in het volgende 
niveau terecht. Om ook deze relatie in kaart te brengen is een ander model nodig naast het voedselweb, de voedselpiramide. 

Leerlingen kunnen hier inzien dat je soms verschillende modellen nodig hebt om inzicht te verwerven in een systeem of fenomeen. 
Hoewel beide modellen hetzelfde aspect weergeven van het systeem, bevatten ze andere informatie.  

Om ook de invloeden (energie en materiestromen) van buitenaf erbij te betrekken, kunnen deze modellen nog verder uitgebreid worden, door 
bv. de toevoer van zonne-energie en water erbij te plaatsen. Om het idee van de onderlinge afhankelijkheid te versterken kunnen ook de 
stromen van bv. koolstofdioxide en zuurstofgas aangegeven worden.  
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STABILITEIT EN VERANDERING 

De onderlinge afhankelijkheid zorgt ervoor dat een kleine verandering aan één component een impact kan hebben doorheen heel het 
ecosysteem. Een wijziging in toevoer van water bv., kan een droogte (of overstroming) veroorzaken en organismen die daar onvoldoende 
aan zijn aangepast sterk in de problemen brengen, met dramatische afnames van populaties tot gevolg. Toch zien we dat, bij uitzondering 
van al bij al vrij zeldzame extreme omstandigheden zoals bosbranden, vulkaanuitbarstingen, stormen of overstromingen, de meeste 
ecoystemen een vrij grote stabiliteit bezitten, en de gemiddelde populaties over langere tijd vrij constant zijn. Het systeem is in (ecologisch) 
evenwicht.    

De onderlinge afhankelijkheid zorgt voor een dynamisch evenwicht. Zo kan een plotse toename aan koolmezen in een eikenbos een 
duidelijke afname van het aantal rupsen tot gevolg hebben (meer koolmezen eten meer rupsen). Hierdoor kunnen koolmezen dan niet meer 
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voldoende voedsel vinden, waardoor ze zich minder goed kunnen voortplanten, zullen migreren, … Kortom, de populatie aan koolmezen zal 
dan weer afnemen. Doordat er minder koolmezen zijn, zal de populatie aan rupsen dan weer kunnen toenemen, waardoor de overblijvende 
koolmezen weer meer voedsel ter beschikking hebben en zich gemakkelijker kunnen voortplanten, waardoor het aantal koolmezen weer zal 
toenemen, het aantal rupsen weer zal afnemen, enz… Een dergelijk mechanisme is een negatieve feedback lus, en kan voorgesteld 
worden via onderstaand model.  

 

Bij een negatieve feedback lus wordt het effect van een bepaalde wijziging tegengewerkt door een aantal interacties. Een dergelijk 
mechanisme zorgt voor regulatie in een grote verscheidenheid aan systemen. Zo zorgt negatieve feedback bij een thermostaat voor een 
quasi constante temperatuur in de huiskamer, geeft een buffer door negatieve feedback het bloed een quasi constante pH, en zorgt 
negatieve feedback dat het water in de toiletbak blijft stromen tot hij vol is.  

Door gebruik te maken van een dergelijk model, in combinatie met een voedselweb, kan aangetoond worden hoe het dynamisch evenwicht 
ernstig verstoord kan worden als de feedback lus onderbroken wordt. Als het aantal rupsen zodanig daalt, dat de populatie zich niet 
meer kan herstellen na de daling van het aantal koolmezen, dan zal ook de populatie van koolmezen blijven dalen. Een daling van het aantal 
koolmezen heeft ook een effect op de populatie haviken die de koolmezen als voedsel gebruiken. Blijft de populatie mezen dalen, dan zal 
ook de populatie haviken drastisch afnemen. Wat dan misschien een grote toename van de muizenpopulatie tot gevolg heeft, met een impact 
op de aanwezige eiken, enz…  
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OORZAKEN 

Inzicht in het mechanisme van negatieve feedback en het 
dynamisch evenwicht van een ecosysteem, maakt het 
gemakkelijker voor de leerlingen om de impact van de 
mens te kunnen inschatten, en in te zien dat kleine 
wijzigingen soms heel grote gevolgen kunnen hebben.  

Om bij het vorige voorbeeld te blijven: een insecticide kan 
een zodanig grote impact hebben op de rupsenpopulatie 
van een eikenbos, waardoor de populaties van koolmezen 
en spechten aanzienlijk afnemen, waardoor het aantal 
haviken sterk afneemt, waardoor de muizenpopulatie sterk 
kan groeien en de bestrijding van rupsen een muizenplaag 
tot gevolg kan hebben.  

 

Inzicht in de mechanismen van stabiliteit en verandering geven bijgevolg ook versterkt inzicht in oorzaak-gevolg relaties. 
Gebeurtenissen die op het eerste zicht geen verband lijken te houden met elkaar, kunnen toch gerelateerd zijn. Naar kritisch denken, 
argumentatie en evalueren van informatie toe, kan dit een sterk verrijkend inzicht zijn.  

Ook kan hier het belang van biodiversiteit naar voor gebracht worden. Door een grote biodiversiteit in een ecosysteem lopen meerdere 
feedbacklussen door elkaar, en kan de impact van een grote wijziging beter opgevangen worden. Indien er bij het voorgaande voorbeeld 
een grote diversiteit in rupsen aanwezig is, hoeft een plotse afname in de populatie van één soort geen dramatische afname in de populatie 
van koolmezen en spechten te betekenen. Daardoor is er amper invloed op de populatie van haviken, waardoor het evenwicht bewaard blijft.  

Ook op hogere niveaus is biodiversiteit belangrijk. Doordat muizen niet alleen door haviken, maar ook door boommarters gegeten worden, 
kan een mogelijke toename van de muizenpopulatie door afname in aantal haviken binnen de perken gehouden worden.  

Dergelijke modellen kunnen ook aantonen dat twee gebeurtenissen die ogenschijnlijk niks met elkaar te maken hebben, in combinatie toch 
onverwachte gevolgen kunnen hebben. Zo kan een toename van gebruik in insecticide en een ziekte onder eekhoorns een muizenplaag 
veroorzaken.  

Door dergelijke denkoefeningen verfijnen jongeren hun inzichten in causaal denken, en brengen zij nuancering in eenvoudig “lineair” 
denken.  

 Zij gaan inzien dat kleine wijzigingen grote gevolgen kunnen hebben.  
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 Het wordt duidelijk dat tussen oorzaak en gevolg soms een hele keten van gebeurtenissen zit, waardoor oorzaak en gevolg niet 
noodzakelijk direct op elkaar volgen, maar door een vrij lang tijdsverloop gescheiden kunnen zijn.  

 Gebeurtenissen die ogenschijnlijk niks met elkaar te maken hebben kunnen elkaar toch versterken en onverwachte gevolgen hebben.  
Dergelijke nuanceringen en verfijningen in kritisch denken zijn cruciaal voor inzicht in veel milieuthema’s. Inzicht in dergelijke mechanismen 
zorgt er voor dat jongeren inzien dat het belang van milieuzorg en investeren in biodiversiteit verder gaat dan emotionele factoren 
zoals het behoeden van “schattige” dieren, maar ondersteund wordt door stevig onderbouwde, rationele argumenten.   

STRUCTUUR EN FUNCTIE 

In het voorgaande hebben we sterk gefocust op de relaties tussen componenten. Nu nemen we de componenten zelf onder de loep.  

In een biotoop komt een zeer grote verscheidenheid aan organismen voor. Deze organismen zijn onderling sterk verschillend, maar ondanks 
al hun verschillen is er toch een duidelijk patroon te ontdekken bij alle organismen in één biotoop. Ze vertonen allemaal in zekere mate een 
aanpassing aan hun omgeving, die voor verschillende organismen vrij gelijkaardig kan zijn.  

Zo zullen in de woestijn alle planten harde bladeren hebben, 
ongeacht hun uiteindelijke bladvorm. In een compleet donkere 
biotoop (zoals de diepzee of grottencomplexen) zijn alle organismen 
kleurloos/wit. En in “lichtrijke” milieus kan de juiste kleur of 
kleurencombinatie voor camouflage zorgen en grotere 
overlevingskansen.  

Op onderstaande figuur zijn de gelijkaardige aanpassingen bij de 
saguaro en de dromedaris aangegeven om te overleven in de 
woestijn.  
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Door bv. de snavel van vogels te bekijken, wordt het patroon duidelijk dat de 
vorm van de snavel bepaald wordt door het type voedsel dat de vogel 
hoofdzakelijk inneemt. De structuur van de snavel is erop gericht zo efficiënt 
mogelijk een bepaald type voedsel (dat veel voorkomt in de omgeving van de 
vogel) op te nemen. De vorm van de snavel is dus optimaal afgestemd op de 
omgeving.  

OORZAKEN (2) 

Dat de vraag zich stelt hoe het komt dat organismen zo goed zijn aangepast 
aan de omgeving, is evident. Hoewel niet expliciet vermeld in het leerplan, is 
het zeker aan te bevelen hierbij kort stil te staan. Een eerste stap naar een 
antwoord hierop is vaststellen dat er zelfs binnen een populatie van 
éénzelfde soort, een grote variatie in kenmerken kan optreden. Net zoals 
geen twee mensen er identiek uitzien, is dit ook bij vele andere organismen het 
geval. Hieronder is een voorbeeld van de variatie in vleugelpatronen bij twee 
soorten vlinders (B. anynana en Heliconius).  
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Als er bepaalde overerfbare (door de genen bepaalde) kenmerken zijn die het organisme een grotere kans bieden op overleven en op 
reproduceren, is er een grotere kans dat die kenmerken worden doorgegeven naar de volgende generatie, waardoor die ook een 
grotere kans hebben op overleven en reproduceren vergeleken met die individuen die die kenmerken niet hebben. Hierdoor zal het aantal 
met die specifieke kenmerken die een grotere kans bieden op overleven in die omgeving sneller toenemen dan de aantallen zonder die 
specifieke kenmerken. Vermits diegenen mét dan ook nog eens concurreren om de energie en materie met diegenen zonder, wordt het 
steeds moeilijker voor diegenen zonder om te overleven en te reproduceren, waardoor zij uiteindelijk zullen verdwijnen.  

  

Beiden zijn voorbeelden van een positieve feedback-lus, waarbij het effect van een wijziging door de interactie met de omgeving 
versterkt wordt. Deze positieve feedback-lus is de natuurlijke selectie, die het overleven van de best aangepaste stimuleert (“survival of the 
fittest”). De spontane variaties gecombineerd met de natuurlijke selectie vormt de basis van de evolutietheorie.   

Vaardigheden 

 

ONDERZOEK OPZETTEN EN UITVOEREN 

In kader van het bestuderen van ecosystemen kan een biotoopstudie uitgevoerd worden. Bij een dergelijke studie proberen we gegevens te 
verzamelen rond biotische en abiotische factoren. Systematisch en methodisch werken met afbakening van terrein, afspraken rond 
methoden, metingen grondig documenteren (tijdstip van de dag, exacte positie, ...), het gebruik van diverse meetinstrumenten, 
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technieken van determineren,  zijn aspecten die expliciet aan bod kunnen komen.   

Interessant kan zijn om de opzet van het onderzoek te spreiden over verschillende jaren. Zo kan de evolutie van één specifieke biotoop in (de 
buurt van de school bv. ) over meerdere jaren in kaart gebracht worden. Belangrijk is dan wel dat de methodiek gedurende de verschillende 
opeenvolgende jaren niet wijzigt. Door leerlingen hun resultaten met die van de vorige jaren te laten vergelijken, en hen erop te wijzen dat hun 
resultaten doorheen  de volgende jaren nog gebruikt gaan worden, kan de motivatie om nauwgezet, systematisch en nauwkeurig te werken 
sterk verhoogd worden.  

Dit geeft ook leerlingen ook meer de indruk aan “échte” wetenschap te doen.  

Bekijk zeker ook verschillende mogelijkheden om aan “burgerwetenschap” te doen. Natuurpunt, de BBL, en verschillende universiteiten doen 
regelmatig beroep op de burger voor het verzamelen van data. Het tellen van mussen bv. tijdens het mussentelweekend kan de leerlingen 
écht laten bijdragen aan échte wetenschap.  

MODELLEN OPSTELLEN EN GEBRUIKEN 

Hoe de relaties tussen de verschillende componenten in een ecosysteem in kaart gebracht kunnen worden in voedselwebben en 
voedselpiramides, is hierboven al aangehaald. Belangrijk hierbij is dat leerlingen inzien dat elk model duidelijke voordelen biedt, maar ook 
beperkingen heeft. Het is dus belangrijk om het juiste model te gebruiken voor de juiste doelstelling.  

De modellen van het voedselweb vormen ook de basis voor redeneren om tot inzichten te komen hoe ecologisch evenwicht tot stand komt. 
Gelijkaardige oefeningen als in kaart brengen welke gevolgen het gebruik van een insecticide kan hebben, zoals uiteengezet in het deel rond 
perspectieven, kunnen gemaakt worden rond bv. de introductie van exoten in een ecosysteem. Wat als er een insect in een biotoop terecht 
komt dat wel bepaalde soorten planten eet, maar door geen enkele andere consument gegeten wordt? Aan de hand van het model van het 
voedselweb in die biotoop, kunnen voorspellingen gemaakt worden wat de impact zou kunnen zijn.  

Werken met casussen kan leerlingen helpen bij zowel verklaringen te geven van bepaalde gebeurtenissen, als bij het voorspellen van 
mogelijke gevolgen.  

 

Een voorbeeld van een dergelijke casus is bv. de invoer van de reuzenpad in Australië. Door het ontbreken van 
de natuurlijke vijanden van deze pad en het voorkomen van uitermate geschikte levensomstandigheden, 
overwoekert zij zo ongeveer alle leven in de Australische waterpoelen. Bovendien is deze pad zeer giftig (van de 
eitjes over het kikkervisje tot een volwassen exemplaar). Hierdoor komen ook landlevende predatoren, zoals de 
Australische varanen, in aantal onder druk te staan. Het gevolg hiervan is dat deze varanen minder eitjes van 
zeekrokodillen verorberen, waardoor deze laatste soort explosief in aantal toeneemt.  
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Het invoeren van de reuzenpad in Australië heeft ervoor gezorgd dat een nieuw ecologische evenwicht wordt bereikt, waarbij sommige 
soorten duidelijk in aantal verminderen (tot zelfs uitsterven), terwijl anderen sterk toenemen. Door verschillende bestrijdingstechnieken 
(virussen, parasitaire wormen, genetische manipulatie, het eenvoudig weg doodmeppen van de padden) probeert men nu de pad te 
bestrijden. Elk van deze technieken zorgt op hun beurt voor het ontstaan van een nieuw evenwicht in de aangetaste ecologische systemen 
(met al dan niet positieve impact). Ondertussen hebben deze padden ook al een plaag veroorzaakt in Oost-Timor, door mee te “liften” met een 
convooi van Australische militairen (http://vorige.nrc.nl//buitenland/article1978725.ece/Reuzenpad_een_plaag_in_Timor). 

 

ICT EN WISKUNDE GEBRUIKEN 

Om de impact van bepaalde wijzigingen te voorspellen kunnen ook computermodellen gebruikt worden. Software voor educatieve 
doeleinden zoals NetLogo (https://ccl.northwestern.edu/netlogo/) biedt verschillende mogelijkheden om eenvoudige ecosystemen te 
simuleren, en de impact van wijzigingen zoals gewijzigde voedselwaarde van een plant of kansen op voortplanting in kaart te brengen. Ook 
on-line simulaties zoals de PHET simulatie rond natuurlijke selectie (https://phet.colorado.edu/nl/simulation/legacy/natural-selection) kunnen 
zeer leerrijk zijn.  

https://ccl.northwestern.edu/netlogo/
https://phet.colorado.edu/nl/simulation/legacy/natural-selection
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Binnen dit thema kan ook exponentiële groei en logistische groei aangebracht 
worden op een intuïtieve manier door gebruik te maken van bv. EXCEL.  

Vraag aan leerlingen bv. hoe groot het verschil zal zijn tussen aantal planten van 
twee soorten na 10 jaar, als één plantje van soort A elk jaar twee nakomelingen 
voortbrengt, en een plantje van soort B elk jaar drie nakomelingen produceert. Dit kan 
gemakkelijk met een rekenblad gemodelleerd worden: 

Jaar Plant A Plant B 

0 1 1 

1 2 3 

2 4 9 

3 8 27 

4 16 81 

5 32 243 

6 64 729 

7 128 2187 
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8 256 6561 

9 512 19683 

10 1024 59049 
Het zal voor veel leerlingen verrassend zijn te zien dat één nakomeling meer op tien jaar tijd tot 60x meer planten leidt. Intuïtief wordt vrij 
sterk lineair gedacht, en zullen eerder factoren als 1,5 keer meer opkomen. Ook dit is naar kritisch denken toe een vrij goede oefening.  

Eventueel kan er dan een discussie volgen hoe realistisch dat dit model is. Wat kan er aan gewijzigd/toegevoegd worden om dit 
realistischer te maken (bv. fractie planten die afsterven, beperkte ruimte, beperkte energie en materie waardoor het aantal planten dat erbij 
komt minder wordt naarmate er meer planten zijn, en de sterftegraad toeneemt naarmate er meer planten zijn …)? Kan dit ook uitgerekend 
worden? Geeft dit een realistischer beeld? Dit zijn activiteiten waarbij zowel “ICT en wiskunde” als “modellen maken en gebruiken” naar voor 
komen. Je kan leerlingen zelf modellen laten opstellen, en laten experimenteren met bestaande modellen, zoals logistische groei. Door 
experimenteren met parameters als “aantal nakomelingen per plant”, “kans dat plant sterft” en “maximaal aantal planten dat biotoop kan 
ondersteunen” kunnen leerlingen zien dat kleine aanpassingen soms onverwachte gevolgen hebben. Waar bepaalde waarden aanleiding 
geven tot een stabiel evenwicht, kan een kleine aanpassing leiden tot een evenwicht waarbij continu afwisseling is tussen een beperkt aantal 
waarden, tot zelfs volledig chaotisch gedrag. Zo zien leerlingen dat achter op het eerste zicht grillig en willekeurig gedrag, toch een patroon 
kan zitten dat wiskundig kan uitgedrukt worden.  
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INFORMATIE BEKOMEN, EVALUEREN EN COMMUNICEREN 

Dit thema biedt ook voldoende mogelijkheden om informatie te verzamelen en te evalueren op betrouwbaarheid. In maatschappelijke 
debatten rond biodiversiteit en ecologie lopen de emoties dikwijls hoog op, en wordt het bewijsmateriaal voor bepaalde uitspraken wel al eens 
“aangepast” naar de eigen opinie. Je kan bijvoorbeeld een aantal artikels rond de ecologische voetafdruk bekijken die verschillende 
standpunten hieromtrent uiteenzetten, zoals: 

http://www.vilt.be/Zin_of_onzin_van_de_ecologische_voetafdruk 

http://www.standaard.be/cnt/0536fq9c 

http://www.voetzoekers.be/?inc=page&pageid=7 

Telkens kan je je afvragen: op welke gegevens baseren de auteurs zich? Zijn alle factoren wel in rekening gebracht? Zijn er verborgen 
agenda’s? Enz…  

ARGUMENTEREN 

Rond dit thema kunnen klasdiscussies gevoerd worden rond de vraag “Wat kunnen wij doen om onze impact op het ecosysteem zo klein 
mogelijk te houden en het evenwicht zo weinig mogelijk te verstoren?”  

 

  

http://www.vilt.be/Zin_of_onzin_van_de_ecologische_voetafdruk
http://www.standaard.be/cnt/0536fq9c
http://www.voetzoekers.be/?inc=page&pageid=7

