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buitenBijlage 13: duimspijkerproef 2

Materiaal:

l Glazen kom met water
l Duimspijkers
l Zeepoplossing

De glazen kom stelt een vijver voor vol planten en dieren. 
Op het water loopt een schaatsenrijder (zie foto) die door een 
kikker beloerd wordt. Maar ook de kikker wordt in de gaten 
gehouden door een reiger.
Leg heel voorzichtig onze schaatsenrijder (duimspijker) op 
het wateroppervlak, hij blijft op het water liggen!
Voeg een druppel zeep toe. Wat gebeurt er met de 
schaatsenrijder?
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Interpretatie
De waterdeeltjes zijn net magneten. Ze trekken elkaar aan en vormen zo aan de oppervlakte een vliesje
dat sterk genoeg is om kleine beestjes te dragen. 
De zeepdeeltjes gaan tussen de waterdeeltjes zitten waardoor de waterdeeltjes van elkaar los komen. Daardoor 
breekt het vliesje en valt de schaatsenrijder in het water. Hij zinkt en verdrinkt. Met hem gaan ook zijn predatoren 
ten onder. Zo wordt het natuurlijk evenwicht verstoord. 

Natuurlijk evenwicht
Een gezonde waterloop is in ‘natuurlijk evenwicht’. Ze is zuurstofrijk en krioelt van het leven. Alle planten en 
dieren maken deel uit van één groot voedselweb.

Groene planten vormen de basis van het voedselweb. Groene planten maken hun eigen bouwstoffen
aan (fotosynthese). Het zijn de opbouwers of producenten. Andere organismen daarentegen voeden zich met 
organische stoffen: ze eten andere planten en dieren op. Het zijn verbruikers of consumenten:
1.  Waterplanten worden gegeten door kleine dieren zoals slakken, mosselen en watervlooien (planteneters of   
 herbivoren).
2.  De kleine dieren vormen zelf het voedsel van vissen en grotere waterdieren (vleeseters of carnivoren).
3.  Vissen en grotere waterdieren vormen de prooi voor een grote roofvis, visetend zoogdier of een watervogel.

Als dieren en planten sterven, gaan de afbrekers of reducenten aan het werk. Het dode organische materiaal 
wordt opgepeuzeld door afvaleters zoals slakken, zoetwaterpissebedden en kevers.
De schoonmaakploeg (micro-organismen zoals bacteriën, protozoa en schimmels) breken het materiaal verder af 
tot mineralen. Dit is het principe van het zelfzuiverend vermogen van de waterloop. Deze stoffen worden weer 
opgenomen door de waterplanten en zo is de kringloop rond.


