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Ecosysteem van de Wadden

Titel

Ecosysteem van de Wadden

Centrale vraag

Welke invloeden hebben eb en vloed op het leven in de Waddenzee?

Niveau

Onderbouw vmbo - biologie

Duur

1 lesuur

Werkvorm

Individueel of tweetallen

Begrippen

Eb, vloed, ge j, ecotoop

Wat ga je doen?

Tijdens deze les leer je wat het e ect is van eb en vloed op het leven in de
Waddenzee en welke aanpassingen zij gemaakt hebben aan het ge j.

Wat heb je nodig? Bosatlas van de Wadden
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Opdracht 1 - Eb en vloed
Het water op aarde wordt beïnvloed door de maan. De maan hee een aantrekkingskracht waardoor het
water naar de maan wordt getrokken en een bepaalde rich ng op verplaatst. Doordat de aarde draait
verandert con nu de plek waar de maan het sterkst aan het water trekt. Zo ontstaan er plekken waar het
water naartoe wordt getrokken (vloed) en plekken waar het water wordt weggetrokken (eb). Bekijk ook
pagina 60 van de Bosatlas.
De afwisseling van laag en hoog water gebeurt over de hele wereld, maar in de Waddenzee is dit heel
duidelijk te zien. Met eb vallen grote delen van de Waddenzee droog en kun je zelfs op de bodem van de
zee wadlopen! Dit komt doordat de Waddenzee niet zo heel diep is vergeleken met andere zeeën.
1.1 In Nederland is het twee keer eb en twee keer vloed. Hoe ziet de Waddenzee eruit als het eb is en als
het vloed is?
1.2 Gebruik de Atlas (pagina 24): De Waddenzee loopt van het westen van Nederland (rond Texel) tot en
met het zuiden van Denemarken (rond Ribe). Welke rich ng gaat het water jdens vloed, van Nederland
naar Denemarken of andersom?
1.3 Kijk naar a eelding 1. Als je in Vlissingen bent is het om 06:00 uur vloed, hoe laat wordt het vloed bij
Esjberg in Denemarken?

Opdracht 2 - Aanpassingen van organismen
Het verschil tussen deze ge jden is extreem in de Waddenzee. Om te leven in de Waddenzee hebben
organismen zich aangepast om om hiermee om te gaan. Op het hoogste punt van vloed kan er wel 2
meter water staan, terwijl bij het laagste punt van eb het water weg is en er droogte is. Tussendoor
stroomt het troebele water hard langs. Er zijn verschillende manieren waarop organismen zich hier aan
hebben aangepast. Sommige bewegen met het water mee, maar anderen kunnen niet van hun plek of
zijn juist a ankelijk van langsstromend water.
2.1 Kies een organisme uit les Toerisme 1 waarvan je een paspoort hebt gemaakt. Je weet nu wat het
organisme eet en waar het lee . Wat doet dit organisme jdens eb en vloed?
2.2 Gebruik de Atlas (pagina 48-49): zoek op wat een ecotoop betekent.
2.3 In welke ecotoop zal dit organisme dat je hebt gekozen zich vooral begeven? Leg uit waarom. Je kan
gebruik maken van de pagina’s 52, 56, 57, 58, 60, 61, 64 en 67 van de Bosatlas.
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2.4 Gebruik de Atlas (pagina’s 24/25): Zeegras is een uniek type plant, omdat het als enige onder water in
zee groeit. In Nederland hadden we vroeger veel zeegras, maar door zowel menselijke invloed als een
ziekte is het nagenoeg verdwenen. Tegenwoordig proberen onderzoekers het zeegras weer terug te laten
keren: h ps://nos.nl/ar kel/2345872-proef-met-zeegras-in-de-waddenzee-verloopt-onverwachtsuccesvol
Hoe zouden onderzoekers ervoor kunnen zorgen dat zeegras terugkomt? Leg je antwoord uit.
2.5 Gebruik de Atlas (pagina’s 60/61): de afgelopen entallen jaren is de zeespiegel over de hele wereld
aan het s jgen. Dat betekent dus dat de gemiddelde hoogwaterstand steeds hoger wordt. Beschrijf wat
voor e ect dat hee op de kwelderplanten.
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