
© Uitgeverij Zwijsen B.V., Tilburg

  LES 1    N AT U U R L I J K  E V E N W I C H T

Dieren en planten houden elkaar in de natuur in evenwicht. Aan de bomen groeien dennenappels 
en eikels die verzameld en opgegeten worden door bijvoorbeeld eekhoorns en muizen. Zij worden 
op hun beurt opgegeten door grotere (roof)dieren. Samen vormen ze een voedselketen waarin 
ze allemaal afhankelijk van elkaar zijn. Zonder eikels verhongeren de muizen. En als de muizen 
verhongeren, hebben de roofvogels ook geen eten.
Soms profi teren dieren in een voedselketen van elkaar. Mieren, bijvoorbeeld, voeden zich met 
luizenmelk. Hiervoor hoeven ze hen niet te doden. De luizen profi teren van de mieren. De mieren 
dragen de luizen naar hun voedselbron: de jonge scheuten van een plant. Wanneer mensen de 
luizen op hun planten gaan bestrijden, heeft dat niet alleen gevolgen voor de luizen, maar ook 
voor de mieren. Voor hen is er dan niet meer voldoende luizenmelk om zich mee te voeden.

Dieren kunnen uitsterven door milieuvervuiling, door overbejaging en door het verdwijnen van 
biotopen (leefomgevingen). Een dier dat met uitsterven wordt bedreigd, is de reuzenpanda. De 
reuzenpanda leeft in bamboebossen in China. Veel van het bamboebos wordt echter gekapt. 
Een ander probleem is dat bamboebossen afsterven nadat de bamboe in bloei heeft gestaan. Als 
de panda zich dan niet kan verplaatsen naar een ander bamboebos, heeft het dier geen voedsel 
meer. Natuurbeschermingsorganisaties, zoals het Wereld Natuur Fonds, zorgen ervoor dat er 
grote natuurgebieden zijn waarin de panda zich makkelijk kan verplaatsen. Ze zorgen er ook voor 
dat landen zich aan de natuurbeschermingswetten houden en ze proberen de jacht op bedreigde 
dieren te stoppen.
Het kan ook gebeuren dat een diersoort zich zo snel vermenigvuldigt dat het voor mensen en/
of andere dieren problemen oplevert. Er is dan sprake van een plaag. Het evenwicht in de natuur 
is verstoord. Plagen ontstaan meestal als er onvoldoende natuurlijke vijanden zijn om de soort in 
toom te houden. De konijnenplaag in de 19e eeuw in Australië is daar een voorbeeld van. Het 
konijn werd daar ingevoerd door de mens en had geen natuurlijke vijanden. Doordat de konijnen 
zich snel voortplanten, waren er al snel te veel. Ze aten het gras op dat de schapen ook nodig 
hadden, waardoor de schapen bedreigd werden. Uiteindelijk werd de mens de vijand van het 
konijn. Hij besmette konijnen met een konijnenziekte waardoor heel veel konijnen doodgingen. 
Hierdoor kwam er een einde aan de konijnenplaag en konden de schapen weer rustig grazen.
De schapen in Australië worden sindsdien niet meer bedreigd door konijnen, maar vaak wel 
door natuurbranden. Die kunnen ontstaan wanneer het in een gebied lange tijd erg droog is, 
als het erg heet is, als de bliksem inslaat of wanneer iemand onvoorzichtig is of opzettelijk brand 
sticht. Jaarlijks wordt wereldwijd meer dan 50 miljoen hectare bos door brand vernietigd. Dieren 
verliezen hun schuilplaatsen en voedselbronnen. Wie niet snel genoeg is, sterft in de vuurzee. 
Planten en bomen maken geen schijn van kans. Toch kan de natuur zelf het evenwicht weer 
herstellen. Dat duurt wel lang, zo’n 50 jaar. Als mensen daarbij een handje helpen, door resten op 
te ruimen of nieuwe bomen aan te planten, duurt het alleen nog langer. Planten en dieren kunnen 
beter zelf op zoek gaan naar een nieuw evenwicht in de natuur.
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Wanneer in een gebied niet meer voldoende voedsel is, bijvoorbeeld doordat de winter invalt, 
trekken sommige dieren naar een ander oord. Door te trekken brengen sommige dieren hun hele 
leven door op plaatsen met voedsel in overvloed. Maar trekken brengt ook risico’s met zich mee. 
Het kost veel energie en de dieren moeten vaak gevaarlijke hindernissen nemen: grote rivieren 
oversteken, door droge woestijnen trekken of maandenlang over de oceaan vliegen.
De ultieme trekvogel is de noordse stern. Deze vogel vliegt jaarlijks van het noordpoolgebied naar 
het zuidpoolgebied en weer terug. Zijn broedgebied ligt binnen de noordpoolcirkel. Daar verblijft 
hij ’s zomers. Als de dagen korter beginnen te worden, trekt hij naar het zuidpoolgebied. De stern 
eet onderweg en arriveert in het zuidpoolgebied als het daar hartje zomer is. Eigenlijk zorgt hij 
ervoor dat hij vrijwel altijd in de zomer leeft. Daarvoor moet hij wel jaarlijks 35.000 kilometer 
afl eggen.

  LES 2    N AT U U R  E N  E N E R G I E

Voedselketens maken deel uit van de kringloop van stoffen in de natuur. Als de dieren aan het 
einde van een voedselketen sterven, vergaan de resten. Hiervoor zorgen bacteriën en schimmels. 
De mineralen die ze tijdens dat proces vormen, worden weer gebruikt door planten. Het afval 
wordt opgeruimd en terug in de keten gebracht.
Dat is alleen mogelijk met natuurlijk afval. Niet-natuurlijk afval, zoals plastic, blik en glas, kan de 
natuur niet zelf opruimen. Dat afval vervuilt ons milieu. Door het afval te scheiden, kunnen we er 
wel voor zorgen dat we zo veel mogelijk dingen recyclen, hergebruiken of op een verantwoorde 
manier terug in de natuur brengen.

In onze vuilnisbak zit veel afval dat ook gescheiden kan worden ingeleverd, zodat het opnieuw 
gebruikt kan worden. Groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval) is natuurlijk afval. Schimmels en 
bacteriën kunnen het gft-afval verteren tot compost waarmee je tuingrond kunt verbeteren. Van 
papier en karton wordt opnieuw papier gemaakt. Oude kleding kan naar de kringloopwinkel en 
als tweedehands kleding worden verkocht, of dienst doen als poetsdoek.
Hergebruik van kunststoffen is moeilijker, omdat er veel soorten kunststof zijn die dan eerst 
gescheiden moeten worden. Daarna is hergebruik pas mogelijk. Glazen fl essen kunnen 
gemakkelijk weer opnieuw worden gebruikt. Je hoeft ze alleen maar te wassen. Daar is minder 
energie voor nodig dan voor het maken van nieuw glas. Er is ook veel wegwerpglas. Dat wordt 
ingezameld in glascontainers. Van de glasscherven worden nieuwe fl essen gemaakt, maar dat kost 
wel meer energie dan alleen wassen en opnieuw vullen.
Afval dat niet gescheiden ingezameld kan worden, gaat naar de vuilverbranding. In grote 
ovens wordt het verbrand. Daarbij komt warmte vrij. Deze warmte wordt gebruikt om huizen 
te verwarmen. Het afval uit de vuilverbranding wordt dus alsnog hergebruikt, als energiebron. 
Andere energiebronnen zijn kolen, olie en gas. De energiebronnen worden verbrand en de warmte 
die daarbij vrijkomt wordt omgezet in elektriciteit. Dankzij die elektriciteit kunnen apparaten zoals 
de koelkast of een computer werken.
Kolen, olie en gas zijn fossiele brandstoffen. Ze worden gevormd uit resten (fossielen) van planten 
en dieren. In het algemeen zitten ze diep onder de grond. Deze brandstoffen zijn in een periode 
van miljoenen jaren ontstaan, maar als we in hetzelfde tempo doorgaan met het winnen van deze 
brandstoffen, zullen ze binnen afzienbare tijd op zijn. Door er zuinig mee te zijn, kunnen we er 
natuurlijk langer mee doen, maar er is ook een andere reden om er minder gebruik van te maken. 
De verbranding van kolen, olie en gas (en ook van afval) zorgt voor milieuvervuiling. Er komen 
schadelijke stoffen bij vrij die waarschijnlijk verantwoordelijk zijn voor de opwarming van de aarde.
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Wanneer we elektriciteit opwekken door gebruik te maken van energiebronnen die schoon en 
duurzaam zijn, zoals water, wind of zon, komen er geen schadelijke stoffen in het milieu. Deze 
energiebronnen kunnen bovendien niet opraken, zodat er ook voor toekomstige generaties nog 
voldoende van zal zijn.
In ons land wordt al heel lang gebruikgemaakt van duurzame windenergie; denk maar aan 
zeilschepen en windmolens. Windenergie is in feite een vorm van zonne-energie. Doordat de zon 
de aarde niet overal even sterk verwarmt, ontstaat wind. We gebruiken die wind om de wieken 
van een windmolen te laten draaien, die vervolgens een dynamo aandrijft. Net zoals de trappers 
van een fi ets het wiel laten draaien dat de dynamo aandrijft. Zo wordt elektriciteit opgewekt.
Een elektriciteitscentrale werkt op een vergelijkbare manier. Door kolen, olie of gas te verbranden 
ontstaat er warmte. Door de hitte gaat water dat in buizen zit koken. Hierbij komt stoom vrij 
(vergelijkbaar met de wind). De stoom drijft een turbine aan (een soort wiel). De turbines drijven 
vervolgens de dynamo aan waardoor elektriciteit wordt geproduceerd.
Vanaf de elektriciteitscentrale wordt de elektriciteit over grote afstanden doorgegeven via 
hoogspanningskabels boven de grond, of via kabels in de grond. Uiteindelijk komen de kabels 
uit bij huizen en gebouwen die de elektriciteit kunnen gebruiken voor verwarming, verlichting en 
allerlei apparaten.

  LES 3    S T R O O M  G E B R U I K E N

Elektriciteit stroomt via kabels van de centrale naar onze huizen. In elke kabel zitten minimaal 
twee elektriciteitsdraden. Eén draad zorgt voor de aanvoer van de elektriciteit, de andere voor 
de afvoer ervan. De draden zijn van koper, omdat koper een goede geleider is voor stroom. Om 
de koperdraden zit een laagje plastic. Plastic geleidt geen stroom. Je kunt het plastic dus gewoon 
aanraken, terwijl er door de koperdraden binnenin de draad stroom loopt.
Om uit te leggen wat een stroomkring is, kunnen we een batterij als voorbeeld nemen. Een 
batterij heeft twee polen. Bij een staafbatterij zijn dit de onder- en bovenkant, bij een platte 
batterij zijn het de twee metalen pennen aan de bovenkant. In de batterij zit stroom. De batterij 
zelf is een soort pomp die stroom rondpompt. De stroom gaat aan de ene kant (of via de ene pen) 
de batterij uit, stroomt door het lampje (dat gaat branden) en gaat aan de andere kant (of via de 
andere pen) de batterij weer in. Dit heet de stroomkring.
Stroom is een beweging van kleine deeltjes (elektronen). Het zijn steeds dezelfde deeltjes die in de 
stroomkring rondlopen. De batterij houdt deze deeltjes in beweging. Als de batterij leeg is, heeft 
hij niet meer voldoende energie om de deeltjes in beweging te houden. Sommige batterijen kun je 
wel weer vullen via het stopcontact. Zo’n batterij heet een accu.
De stroomkring die via kabels met stopcontacten door ons huis loopt, werkt op een vergelijkbare 
manier. De twee ‘ogen’ van het stopcontact zijn als de polen van de batterij. Wanneer je een 
stekker in het stopcontact steekt, gaat de stroomkring lopen. De stroom loopt vanuit het ene 
oog van het stopcontact via de ijzeren pen van de stekker door de koperdraad naar de lamp. De 
stroom gaat door de lamp (die gaat branden) en dan weer via de andere koperdraad, de andere 
pen en het andere oog terug naar het stopcontact. Zolang je de stekker in het stopcontact 
laat zitten, blijft de stroomkring lopen. Behalve wanneer er in de draad een schakelaar zit. De 
schakelaar kan de stroomkring onderbreken. Hij zorgt ervoor dat de deeltjes niet verder kunnen 
rondlopen door de draad. Je zou de draad met schakelaar kunnen vergelijken met een snelweg 
waarop je niet verder kunt rijden wanneer de brug omhoog staat. Gaat de brug naar beneden, 
dan zijn de twee delen van de snelweg weer met elkaar verbonden en kun je weer verder rijden.
Het is echter wel van belang dat iedereen op zijn eigen weghelft blijft. Wanneer je op de verkeerde 
helft van de snelweg gaat rijden (tegen het verkeer in), ontstaan er botsingen. Datzelfde gebeurt
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wanneer stroomdeeltjes die via de ene koperdraad richting de lamp lopen in aanraking komen met 
deeltjes die via de andere koperdraad terug naar het stopcontact gaan. De deeltjes komen met 
elkaar in botsing en er ontstaat kortsluiting.
Bij kortsluiting kunnen apparaten kapotgaan en kan er zelfs brand uitbreken. Om dat 
te voorkomen is de stroomkring in ons huis beveiligd met zekeringen. Zodra er in een 
elektriciteitsdraad kortsluiting ontstaat, onderbreekt de zekering de stroomkring. Een zekering is 
dus een soort schakelaar die in actie komt als er ergens in de stroomkring iets misgaat.
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