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1 Thema: Invloed van invasieve plantensoorten op biodiversiteit

Eén van de grote problemen rond invasieve (planten)soorten is dat ze vaak zorgen voor een
afname van de biodiversiteit in een bepaald gebied of een bepaalde biotoop. De mate
waarin de biodiversiteit afneemt kan sterk variëren en is afhankelijk van de invasieve soort,
de biotoop enz.

1.1 Onderzoeksvraag 1

Welke invloed heeft de aanwezigheid van de reuzenbalsemien (Impatiens glandulifera) op de
diversiteit aan planten in een bepaald gebied?

Vakken
Biologie, wiskunde, ICT

Duur onderzoek
Halve dag onderzoek op het terrein, halve dag verwerken en presenteren van resultaten.

Wenken voor leerkracht/student
 ཟ Dit onderzoek kan uitgevoerd worden voor veel andere invasieve planten, bijvoorbeeld Ja-

panse duizendknoop, klein springzaad …

 ཟ Het onderzoeksgebied moet in ruimte goed afgebakend worden. Bovendien is het belangrijk 
dat er 2 percelen kunnen gevonden met sterk gelijkende abiotische factoren, waar de inva-
sieve plant in het ene perceel wél en in het andere niet voorkomt.

 ཟ Er moet een goed protocol opgezet worden voor de vegetatie-opname en dit moet in beide 
percelen correct toegepast worden.

 ཟ Na de vegetatie-opname worden de gegevens digitaal verwerkt. Wiskundig gezien is het een 
uitdaging voor de leerlingen om na te denken over de juiste manier om de resultaten te ana-
lyseren en weer te geven in grafieken.

Literatuur en inspiratie
Voorbeeld van een gelijkaardig wetenschappelijk onderzoek:
https://web.natur.cuni.cz/ekologie/jarosik/cze/pdf/D66.pdf

1.2 Onderzoeksvraag 2

Welke verschillen bestaan er qua verscheidenheid en abundantie van 
bodemdiertjes (insecten, ongewervelden), tussen de strooisellaag onder
Amerikaanse eik (Quercus rubra) en de strooisellaag onder 
een andere, inheemse soort (bv. Quercus robur).

Vakken
Biologie, (technologie)

Duur onderzoek
Halve dag onderzoek op het terrein, halve dag verwerken van gegevens en presenteren.
Indien de leerlingen zelf een Berlese trechter moeten maken, moet hiervoor extra lestijd
uitgetrokken worden.

Wenken voor leerkracht/student
 ཟ Het bestuderen van aanwezige insecten in de strooisellaag kan gebeuren met een Berlese 

trechter. Het technologie-aspect van dit onderzoek kan er in bestaan dat de leerlingen zelf 
zo’n trechter construeren.

 ཟ Bij het registreren van de gegevens kan zowel naar verscheidenheid als naar abundantie van 
de gevonden organismen gekeken worden.
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 ཟ Ook andere aspecten van de strooisellaag van Amerikaanse eik (of een andere exoot) versus 
andere (inheemse) bomen kunnen bestudeerd worden, zoals bv. het verschil in snelheid waar-
mee het blad verteert.

 ཟ Verder kan gekeken worden naar de plantendiversiteit in de directe omgeving van de boom, 
of naar de diversiteit aan insecten die voorkomen op de bomen zelf.

Literatuur en inspiratie
Interessant artikel rond de biodiversiteit van insecten die voorkomen bij inheemse versus uitheemse
bomen:
https://www.wur.nl/nl/show/De-ene-boom-is-de-andere-niet.html

Rond het gebruik van de Berlese trechter (pag. 29):
https://leden.inagro.be/Portals/460/Users/166/06/4006/fiches%20bodemkoffer.pdf

Materiaalkoffer om onderzoek naar insecten te doen, ontleenbaar bij HOGENT:
https://www.hogent.be/projecten/invrivi/secundair-onderwijs/

Berlese trechters
Verkrijgbaar in de handel
http://www.leermiddelen.be/nl/berlese-apparaat---963015

Instructies om er zelf een te maken
https://www.carolina.com/teacher-resources/Interactive/constructing-berlese-funnels-
study-invertebrate-density-biodiversity/tr19101.tr

https://bughunter.tamu.edu/collection/collectionequipment/berlese-funnel/
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2 Thema: Competitieve strategieën van invasieve planten

Een aantal exotische planten worden invasief doordat ze betere concurrentiestrategieën
hebben dan bepaalde inheemse planten.

2.1 Onderzoeksvraag 1

Een van concurrentiestrategieën is het ontwikkelen van allelopatische stoffen: chemische
stoffen die de ontkieming en ontwikkeling van andere planten belemmeren. Een mogelijke
onderzoeksvraag hieromtrent:

Welke invloed heeft de aanwezigheid van een extract van de wortel van Japanse
duizendknoop (Fallopia japonica) in de bodem op de kiemkracht van zaden van
mosterd?

Vakken
Biologie, chemie

Duur onderzoek
Halve dag voor het verzamelen van Fallopia japonica wortel + het maken van het extract.
Gedurende enkele weken moet vervolgens de ontkieming gevolgd worden en moeten
gegevens geregistreerd worden.
Halve dag voor het analyseren en presenteren van de onderzoeksresultaten.

Wenken voor leerkracht/student
 ཟ Extract van de wortel maken: gedroogde wortel koken met gedemineraliseerd water.

 ཟ Kan gedaan worden in de scheikundelessen.

 ཟ Een ander mogelijk onderzoek is het planten van een stuk wortel van de Japanse duizend-
knoop met knop in een pot waarin het te testen zaad gezaaid wordt. Hierbij moet er wel op 
gelet worden dat de plant steeds gesnoeid wordt, omdat anders het onderscheid tussen het 
effect van de schaduwwerking en de allelopatische werking onduidelijk wordt.

 ཟ In het onderzoek kunnen meer of minder variabelen ingebouwd worden, zoals bv. verschil-
lende concentraties van de wortel, verschillende zaden waarvan kiemkracht getest wordt. 
Belangrijk is natuurlijk om ook een controle-onderzoek te hebben en om invloed van andere 
variabelen zo goed mogelijk uit te testen.

 ཟ Je kan ook kiezen voor andere invasieve planten die allelopatische stoffen bevatten (zie plan-
tenfiches), of extracten maken van andere plantendelen (stengel, blad).

Literatuur
Voorbeeld van een onderzoek naar het effect van rhizomen van Japanse duizendknoop op
het ontwikkelen van zaden van diverse planten:
https://bsapubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.3732/ajb.1000135

Studie waarbij de invloed van wortelextract van diverse duizendknoopsoorten op het ontkiemen van
zaden bestudeerd wordt:
https://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/01716.pdf
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2.2 Onderzoeksvraag 2

Een competitieve strategie van een aantal invasieve planten is het snel vormen van een
dicht bladerdek, waardoor zaden van andere planten te weinig licht krijgen om te ontkiemen
en/of sterk belemmerd worden in hun groei. Mogelijke onderzoeksvraag is dan:

Hoe reageren de zaden van verschillende inheemse planten (planten te kiezen) op een
verschil in lichtintensiteit tijdens het kiemproces?
Welke verschillen zie je op dat vlak tussen verschillende gekozen plantensoorten?

Vakken
Biologie, fysica, technologie, wiskunde.

Duur onderzoek
Een lesuur voor het opzetten van het experiment.
Monitoring en optekenen van resultaten gedurende verschillende weken.
Twee lesuren voor de verwerking van de gegevens in tabellen en grafieken.

Wenken voor leerkracht/student
 ཟ Tijdens een voorafgaande biotoopstudie kunnen de leerlingen de lichtintensiteit opmeten 

onder het ontwikkelde bladerdek van een bepaalde invasieve plant (bv. reuzenberenklauw, 
Japanse duizendknoop), en die vergelijken met de lichtintensiteit op open plaatsen of onder 
andere begroeiing.

 ཟ Om fysica aan bod te laten komen, kunnen de leerlingen eerst op zoek gaan naar de relatie 
tussen het vermogen van een lamp en de hoeveelheid lux. Om het technologische aspect aan 
bod te laten komen, kan je experimenteren met verschillende lichtregimes en met een tijd-
schakelaar die ervoor zorgt dat het licht op vaste momenten aan- en uitgaat.

 ཟ Wanneer er gekozen wordt om de kiemkracht te testen van verschillende plantensoorten, 
kies dan bij voorkeur voor een lichtminnende soort versus een soort die schaduw verdraagt. 
Kies ook bij voorkeur voor inheemse, wilde planten.

 ཟ Denk op voorhand goed na wat er moet gemeten worden. Enkele mogelijkheden:

• Welk percentage van de zaden ontkiemt?

• Na hoeveel dagen ontkiemen de zaden?

• Hoe hoog zijn de kiemplantjes na x dagen na het ontkiemingsproces?

• Welk verband is er tussen de biomassa (drooggewicht) het einde van het experiment 
en de verschillende lichtintensiteiten?
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3 Thema: klimaat, invasieve planten en hooikoorts

Invasieve soorten zijn meestal afkomstig uit gebieden waar (lichtjes) andere klimatologische
omstandigheden heersen. Veranderingen in ons klimaat kunnen dan ook een invloed
hebben op de snelheid waarmee exotische soorten kunnen inburgeren en zich kunnen
verspreiden. Zo zijn er bijvoorbeeld soorten die zich nu bij ons niet of nauwelijks kunnen
handhaven, omdat ze een koude winter niet overleven, of enkel bij een voldoende lange
warme periode vruchtbare zaden kunnen ontwikkelen. Bij een temperatuurstijging ten
gevolge van de klimaatopwarming, kunnen deze soorten zich in de toekomst anders gaan
ontwikkelen.

3.1 Onderzoeksvraag 1

De alsemabrosia (Ambrosia artemisiifolia) is oorspronkelijk afkomstig uit Centraal- en Noord-
Amerika. De plant past zich in Europa aan verschillende klimaatomstandigheden aan.
In Hongarije is tussen de 10% en de 20% van de bevolking allergisch aan pollen van
alsemambrosia. In België vertonen nauwelijks mensen een allergische reactie.

Welke klimaatverschillen tussen tussen Budapest en Brussel kunnen een verklaring
bieden voor het feit dat allergie aan pollen van alsemambrosia veel frequenter
voorkomt in Hongarije dan in België?

Hou bij het maken van conclusies rekening met de volgende bijzonderheden over de plant:
• Een koudeperiode (4 weken met temperaturen rond 4 à 6°C) is een voorwaarde voor een goe-

de ontkieming van de zaden.

• Het ontkiemen vindt plaats vroeg in de zomer, wanneer bodemtemperaturen 11 –13°C 
bereiken.

• De plant is vorstgevoelig. 

• De bloei start ca. 119 dagen na de ontkieming.

• Lange dagen bevorderen de bloei van mannelijke bloemen, korte dagen die van vrouwelijke 
bloemen.

• Pollenproductie bereikt een top van midden-augustus tot midden-september.

• Bij hoge temperaturen ontwikkelen zich pollen met meer allergene stoffen.

• Een verhoging van het CO2 gehalte in de lucht resulteert in verhoogde pollenproductie door 
bij planten.

Vakken
Biologie, aardrijkskunde

Duur
Drie lesuren

Wenken voor de leerkracht/ de leerlingen
 ཟ Deze probleemstelling is moeilijk. ‘Klimaat’ is immers een complex gegeven, en subtiele ver-

schillen kunnen al tot grote veranderingen leiden op het vlak van plantengroei. Je kan dan 
ook niet van je leerlingen verwachten dat ze tot een sluitende conclusie komen. Dat is zelfs 
voor wetenschappers onmogelijk. Het belangrijkste is dat ze over de probleemstelling leren 
nadenken en onthouden dat klimaatveranderingen en de problematiek van invasieve soorten 
aan elkaar gerelateerd zijn.

 ཟ Het verspreidingsgebied van Ambrosia artemisiifolia kan je bestuderen via i-Naturalist (www.
iNaturalist.org). Bedenk wel dat een databank als i-Naturalist een vertekend beeld geven. Kan 
je dit verklaren?
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 ཟ Een klimatogram en van de verschillende steden vind je makkelijk terug via www.climate-
data.org.

3.2 Onderzoeksvraag 2

Welke gevolgen zou je verwachten voor de allergie aan pollen van alsemambrosia in
België, indien de gemiddelde maandtemperaturen over het volledige jaar zou gaan
stijgen?
(hou voor het kiezen van de stijging in temperatuur rekening met de 4 mogelijke
klimaatscenario’s, resp. +2°C, +2,9°C, +3,7°C en 4,8°C).

Hou bij het maken van conclusies rekening met de volgende bijzonderheden over de plant:
• Een koudeperiode (4 weken met temperaturen rond 4 à 6°C) is een voorwaarde voor een goe-

de ontkieming van de zaden.

• Het ontkiemen vindt plaats vroeg in de zomer, wanneer bodemtemperaturen 11 –13°C 
bereiken.

• De plant is vorstgevoelig.

• De bloei start ca. 119 dagen na de ontkieming.

• Lange dagen bevorderen de bloei van mannelijke bloemen, korte dagen die van vrouwelijke 
bloemen.

• Pollenproductie bereikt een top van midden-augustus tot midden-september.

• Bij hoge temperaturen ontwikkelen zich pollen met meer allergene stoffen.

• Een verhoging van het CO2 gehalte in de lucht resulteert in verhoogde pollenproductie door 
de plant.

Vakken
Biologie, aardrijkskunde

Duur 
Eén lesuur

Wenken voor de leerkracht/ de leerlingen
 ཟ Deze probleemstelling is moeilijk. ‘Klimaat’ is immers een complex gegeven, en subtiele ver-

schillen kunnen al tot grote veranderingen leiden op het vlak van plantengroei. Je kan dan 
ook niet van je leerlingen verwachten dat ze tot een sluitende conclusie komen. Dat is zelfs 
voor wetenschappers onmogelijk. Het belangrijkste is dat ze over de probleemstelling leren 
nadenken en onthouden dat klimaatveranderingen en de problematiek van invasieve soorten 
aan elkaar gerelateerd zijn.

 ཟ Het verspreidingsgebied van Ambrosia artemisiifolia kan je bestuderen via i-Naturalist. 
(www.iNaturalist.org).

 ཟ Bedenking: een databank als i-Naturalist kan een vertekend beeld geven. Waarom?

 ཟ Klimatogrammen van de verschillende steden vind je makkelijk terug via www.climate-data.
org.

Literatuur en inspiratie
Infographic van het IPCC rond mogelijke klimaatveranderingsscenario’s:
https://wriorg.s3.amazonaws.com/s3fs-public/uploads/wri14-ipcc_infog2-final.png
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3.3 Onderzoeksvraag 3

Invasieve waterplanten, zoals dwergkroos, parelvederkruid en smalle waterpest kunnen zich
razendsnel vegetatief vermeerderen in het water. Ze zorgen hierdoor voor allerlei
ecologische en economische problemen.

Welke invloed heeft een verhoging in de temperatuur van het water op de snelheid
waarmee een gekozen waterplant zich vermeerdert?

Vakken
Biologie, (technologie), wiskunde, (chemie)

Duur
Dit hangt er van af of je de leerlingen de volledige proefopstelling én de thermostaat laat
bouwen.

Indien niet: 1 lesuur voor opzetten experiment, 2 lesuren voor opname resultaat na enkele
weken, verwerking van de resultaten en presenteren van conclusies.

Wenken voor de leerkracht/ de leerlingen
 ཟ Je kan met waterplanten ook onderzoeken doen naar de invloed van andere variabelen, bv. 

pH, aanwezigheid van nitraten en fosfaten.

 ཟ Belangrijk: zorg ervoor dat de planten waarmee je gewerkt hebt achteraf zeker niet in de 
natuur terecht komen, anders vererger je de problematiek rond invasieve planten.

 ཟ De component technologie kan ingebouwd worden door de leerlingen zelf een thermostaat 
te laten bouwen.

 ཟ In de lessen scheikunde kan onderzocht worden hoe er kan gewerkt worden met variabelen 
als pH, nitraten, fosfaten.

Literatuur en inspiratie
Infographic van het IPCC rond mogelijke klimaatveranderingsscenario’s:
https://wriorg.s3.amazonaws.com/s3fs-public/uploads/wri14-ipcc_infog2-final.png
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4 Debat: bestrijding Fallopia japonica

Japanse duizendknoop is één van de meest gevreesde invasieve soorten in Europa en
Noord-Amerika. Het bestrijden van deze soort verloopt zeer moeizaam. In Groot-Brittanië,
bijvoorbeeld, kost het bestrijden van de Japanse duizendknoop jaarlijks meer dan 1 miljard
dollar!!

Er zijn een aantal benaderingen mogelijk:
• Planten en wortelstokken uitgraven tot minstens 3 meter diep.

• Pesticides (glyfosfaat) gebruiken.

• Bestrijding met een insect dat in de natuurlijke habitat de vijand is van de Fallopia japonica: 
Aphalara itadori, een bladvlo die van nature enkel in Japan voorkomt.

• Laten begrazen door runderen, geiten, varkens. Hierdoor wordt de plant in toom gehouden, 
maar zal hij niet volledig verdwijnen.

• De Fallopia japonica nuttig gebruiken door er vezelplaat mee te maken.

• Alles gewoon laten gebeuren. De natuur lost dit wel op!

Opdracht
Bereid je voor op dit debat door voor elk van de opties argumenten voor en tegen te
formuleren. Staaf je argumenten zo goed mogelijk door te verwijzen naar informatie die je
hierover vond.

Kies op basis van je argumenten voor één of twee van de opties, die je tijdens het debat wil
verdedigen.

Organiseer vervolgens een debat. Maak op voorhand duidelijke afspraken: wie leidt het
debat, moet er een verslag komen, welke regels leg je vast (bv. maximum spreektijd per
persoon, elkaar niet onderbreken …)

Vakken
Biologie, Nederlands

Duur
1 (les)uur voorbereiding, 1 lesuur debat.

Didactische wenken
Om deze opdracht ook een ludieke twist te geven, zou je de leerlingen Japanse
Duizendknoop kunnen laten klaarmaken. De jonge scheuten van deze plant worden in
Japan als een lekkernij beschouwd, en ook hier vind je tegenwoordig her en der op het net
recepten.

Bronnen
Recepten met Japanse duizendknoop:
https://www.ivn.nl/afdeling/zutphen/nieuws/japanse-duizendknoop-eet-hem-
op#:~:text=Het%20kan%20worden%20gekookt%2C%20gestoomd,kaneel.

Over vezelplaat van Japanse duizendknoop:
https://civi.timelab.org/project/knotplex
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