
onderzoek van de biotische en de abiotische factoren 
van een ecosysteem

Veldwerk ecologie

OMSCHRIJVING
In deelgroepjes maken leerlingen een veldstudie van een 
ecosysteem waarbij de wisselwerkingen tussen biotische 
en abiotische factoren worden blootgelegd. Elke deelgroep 
onderzoekt een transect door de abiotische parameters 
en de plantensoorten op te nemen. De resultaten hiervan 
worden verzameld op een veldwerkblad. Er wordt gebruik 
gemaakt van de Ellenberg-Hill-waarden om de relaties 
tussen de aanwezige vegetatie en de biotoop weer te geven. 
Uitgaande van deze gegevens formuleren de studenten 
een mogelijke beheermaatregel om een niet-aanwezige 
rode-lijstsoort meer ontwikkelingskansen te geven op het 
onderzochte terrein. 

DOELGROEP 2de graad secundair onderwijs 

DUUR 2,5 uur

BEGELEIDING door bezoekerscentrum
en minstens 1 leerkracht

PERIODE
april – juni en
september – oktober
Blankaart enkel in het voorjaar

GROEP maximum 25 leerlingen  

PRIJS €60 

EXTRA

tijdsduur respecteren - aangepaste 
kledij en schoeisel voorzien -  
veldwerkblad voorzien door  
centrum - per klasgroep een  
SD-kaart meebrengen 

LOCATIE EN RESERVATIE
Bezoekerscentrum Bulskampveld 
Bulskampveld 9, 8730 Beernem
050 55 91 00 - bulskampveld@west-vlaanderen.be 
www.west-vlaanderen.be/bulskampveld

Bezoekerscentrum De Blankaart
Iepersteenweg 56, 8600 Diksmuide
051 54 59 48 - blankaart@west-vlaanderen.be
www.blankaart.be

Bezoekerscentrum De Palingbeek
Vaartstraat 7, 8902 Ieper-Zillebeke
057 23 08 40 - bc.palingbeek@west-vlaanderen.be
www.west-vlaanderen.be/palingbeek

Bezoekerscentrum Duinpanne
Olmendreef 2, 8660 De Panne
058 42 21 51 - duinpanne@west-vlaanderen
www.duinpanne.be

De Voelsprieterij - ’t West-Vlaamse hart
Spanjestraat 141, 8800 Roeselare
050 40 32 82 - wim.devarrewaere@west-vlaanderen.be
www.voelsprieterij.be

Provinciaal Recreatie- en Natuurcentrum De Gavers
Eikenstraat 131, 8530 Harelbeke
056 23 40 10 - gavers@west-vlaanderen.be
www.west-vlaanderen.be/gavers

Zwin Natuur Park
Graaf Léon Lippensdreef 8, 8300 Knokke-Heist
050 60 70 86 - info@zwin.be
www.zwin.be

Ontdek het overzicht van alle educatieve modules op
www.klasbakken.be



Veldwerk ecologie
Bij dit educatief pakket komen belangrijke (vakoverschrijdende) eindtermen en leerplandoelen van de tweede 
graad van het secundair onderwijs aan bod.

Het veldwerk gaat van start met een belevingsmoment. 
Van hieruit komen we bij de begrippen levensgemeenschap 
(biotische factoren), biotoop (abiotische factoren) en ecosy-
steem. Vanuit de wetenschappen willen we dat ecosysteem 
onderzoeken. Hoe observeer je een stuk natuur op een 
wetenschappelijke manier? Hoe kan je de biodiversiteit 
van een stuk natuur verhogen? Wat zal er gebeuren als de 
mens wel of niet ingrijpt? Allemaal cruciale vragen waarop 
een gefundeerd antwoord wordt gezocht.

De biotoop
Wetenschappers meten niet lukraak maar gebruiken de 
wetenschappelijke methode. We structureren de metin-
gen door gebruik te maken van lijntransecten vanuit een 
centraal punt. We hanteren de 30-30-3 regel: om de 30° 
spannen we een touw van 30 meter lang en om de 3 meter 
voeren we metingen uit. Na het opstellen van onze struc-
tuur brengen we de biotoop in kaart. We meten het reliëf, 
de verlichtingssterkte, de bodemvochtigheid, het nitraat-
gehalte en de zuurgraad van de bodem.

De levensgemeenschap
Waar de gemeten abiotische factoren bij de biotoopstudie 
een momentopname zijn kunnen de biotische factoren een 
beeld geven van de biotoop op langere termijn. Langs de 
transectlijnen determineren de leerlingen de voorkomen-
de vegetatie. Aan de hand van de gevonden planten worden 
de gemiddelde Ellenberg-Hill waarden (indicatoren voor 
licht, vochtigheid, voedselrijkdom en zuurgraad) voor die 
plaats berekend. 
Ellenberg was een Duits onderzoeker die planten een indi-
catorwaarde gaf voor licht (L), vochtigheid (V), zuur
graad (Z) en voedselrijkdom (N). De Engelsman Hill heeft 

deze lijst aangevuld. Wij gebruiken de aangepaste versie 
‘Ellenberg-Hill’. 
De gevonden gemiddelde Ellenberg-Hillwaarden van de 
levensgemeenschap worden vergeleken met de gemeten 
waarden van de abiotische factoren bij de biotoopstudie. 

Het ecosysteem
De leerlingen hebben nu een duidelijk beeld van het ecosy-
steem. Elk ecosysteem streeft naar een evenwicht. Zonder 
tussenkomst van de mens zou ook dit ecosysteem evolue-
ren naar een bos. Als we een onevenwicht in stand willen 
houden kost dat inspanningen. Samen bespreken we welke 
ingrepen de mens allemaal kan uitvoeren (niets doen, 
verschralen, bemesten, droogleggen, plaggen, graven, 
opvoeren van grond, reliëf wijzigen,...) en wat de gevolgen 
ervan kunnen zijn.

Natuurdoelen
Tot slot gaan we aan de slag met natuurdoelen. Hierbij 
willen we de populatie van een bepaalde soort binnen een 
aantal jaar zien toenemen. Welke ingrepen moeten er hier-
voor gebeuren? Of moet er net niet ingegrepen worden? 
Elke groep brengt verslag van hun toekomst- en/of be-
heervisie uit voor de camera. Breng je zelf een SD-kaartje 
mee, dan kan je de beeldverslagen onmiddellijk meene-
men naar de klas om verder in te gaan op de mogelijke 
beheermaatregelen in een ecosysteem. 

Dit educatief project werd ontwikkeld door de dienst Na-
tuur- en Milieueducatie van de provincie West-Vlaanderen.


