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GEEN LEVEN ZONDER ENERGIE 
 

� Zeer veel levensprocessen zijn endergonisch: ze vereisen energie.  
 

� De universele energieleverancier is ATP (adenosinetrifosfaat). Door hydrolyse 
van ATP wordt energie vrijgemaakt: 

 

 
 

� De energie voor de synthese van ATP kan afkomstig zijn van  
o oxidatie van energierijke koolstofverbindingen 
o licht 

 
� Autotrofen zijn organismen die energierijke koolstofverbindingen kunnen 

opbouwen vertrekkend van eenvoudige anorganische verbindingen zoals CO2, 
H2O of H2S. 

o Fotoautotrofen halen de nodige energie uit licht. 
o Chemoautotrofen halen de nodige energie uit de oxidatie van anorganische 

verbindingen, zoals NH3, H2S of Fe2+. 
 

� Heterotrofen zijn organismen die minstens één organische koolstofverbinding 
(vb. glucose) via hun voedsel moeten opnemen.   

o Fotoheterotrofen halen de energie die ze nodig hebben voor de synthese 
van ATP uit licht 

o Chemoheterotrofen halen de nodige energie uit de oxidatie van 
energierijke koolstofverbindingen 

 
OVERZICHT VAN DE DIVERSE VOEDINGSWIJZEN 
Voedingswijze Energiebron Koolstofbron Organisme 
Autotroof 

Fotoautotroof Licht CO2 Cyanobacteriën, sommige protisten 
(wieren), meeste planten 

Chemoautotroof Anorganische 
verbindingen CO2 Sommige prokaryoten zoals 

Nitrobacter of Sulfolobus 
Heterotroof 

Fotoheterotroof Licht Organische 
verbinding 

Sommige prokaryoten zoals 
Rhodobacter 

Chemoheterotroof Organische 
verbinding 

Organische 
verbinding 

Veel prokaryoten en protisten, alle 
zwammen, alle dieren en sommige 
planten  
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Schematisch: 
 

 
 
 

FOTOSYNTHESE BIJ PLANTEN 
 
Planten zijn fotoautotrofen. Zij zijn in staat energierijke koolstofverbindingen (in eerste 
instantie sachariden) op te bouwen vertrekkend van koolstofdioxide en water. 
 
De fotosynthese komt neer op de reductie van CO2 tot een sacharide Cx(H2O)y. De 
koolstof en de zuurstof in het sacharide zijn afkomstig van het opgenomen CO2, de 
waterstof van het opgenomen water.  
 
De synthesereactie is endergonisch; de nodige energie wordt geleverd door ATP. Planten 
zijn in staat om lichtenergie om te zetten in deze chemische energievorm. Ze doen dit met 
behulp van fotosynthetische pigmenten, die voorkomen in gespecialiseerde celorganellen: 
de chloroplasten. Als nevenproduct bij de fotosynthese ontstaat zuurstofgas. 
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De chloroplasten 
 
Zijn plastiden1, begrensd door een dubbele membraan. Binnenin is er nog een 
membraanstructuur: de thylakoïdmembranen, waarin ondermeer de fotosynthetische 
pigmenten voorkomen. Op sommige plaatsen zijn de membranen gestapeld; ze vormen 
de zg. grana (enkelvoud granum). Het plasma van de chloroplasten rondom de 
thylakoïden noemt men het stroma.  
 
In het plasma vindt men o.a. erfelijk materiaal (DNA), lipidendruppels, zetmeelkorrels, 
vrije ribosomen (spelen een rol in de synthese van eiwitten) en een hele reeks 
verbindingen, waarvan er heel wat een rol spelen in het fotosyntheseproces. 
 

 

                                                
1 Plastiden zijn organellen, die uitsluitend voorkomen in plantencellen. Men onderscheidt chloroplasten (bevatten diverse 
fotosynthetische pigmenten, waaronder chlorofyl. Ze zijn groen gekleurd en staan in voor de fotosynthese), chromoplasten (bevatten 
geen chlorofyl, maar wel andere pigmenten) en leukoplasten (kleurloze plastiden, die dienen voor de opslag van zetmeel, eiwitten of 
vetten)   
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De fotosynthetische pigmenten 
 
Zijn pigmenten die lichtenergie (fotonen) opvangen. In planten onderscheiden we de 
chlorofyllen en de carotenoïden. Van beide groepen kent men verschillende varianten, zo 
worden de chlorofyllen opgesplitst in chlorofyl a, - b, - c, - d en - e en bij de carotenoïden 
vindt men de carotenen en de xanthofyllen. 
 
Naast de fotosynthetische pigmenten bestaan er ook niet fotosynthetische pigmenten, 
zoals de anthocyanen die men aantreft in vacuolen. 
 
In de chloroplasten van hogere planten komen naast de carotenoïden alleen chlorofyl a en 
chlorofyl b voor. Enkel chlorofyl a blijkt in staat lichtenergie om te zetten in chemisch 
bruikbare energie.  
 
Op onderstaande figuur zie je dat chlorofyl een Mg-kern heeft, die gelokaliseerd is in een 
heemgroep (vergelijk met de ijzerhoudende heemgroep bij hemoglobine). Bij gebrek aan 
magnesium kan een plant geen chlorofyl vormen, wat zich uit in het vergelen van de 
bladeren, vooral tussen de nerven (= chlorose). 
 

 
 
Op de grafiek zien we dat de absorptiemaxima vooral liggen in het violetblauwe (links) 
en het rode deel (rechts) van het spectrum en dat weinig groen en geel licht geabsorbeerd 
wordt. Dit resulteert in de hoofdzakelijk groene kleur van bladeren. 
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Vergelijken we de absorptiespectra met het actiespectrum van de fotosynthese, dan 
krijgen we volgend beeld: 
 

 
 

Uit het feit dat de vorm van het actiespectrum van de fotosynthese veel gelijkenis 
vertoont met de gecombineerde absorptiespectra van de chlorofyllen en de carotenoïden, 
mogen we afleiden dat het licht dat geabsorbeerd wordt door de vermelde pigmenten wel 
degelijk gebruikt wordt tijdens de fotosynthese. 
 

Een overzicht van de fotosynthese 
 
De omzetting van water en koolstofdioxide in sachariden is een proces dat in 
verschillende stappen verloopt. Deze stappen kunnen gegroepeerd worden in twee 
reactiereeksen: de lichtreacties en de Calvincyclus. 
 
De lichtreacties gaan door in de thylakoïdmembraan. Onder invloed van zonlicht staan 
bepaalde chlorofyl a moleculen energierijke elektronen af, die via een reeks 
tussenstappen worden doorgegeven aan het coënzym NADP+ (nicotinamide adenine 
dinucleotide fosfaat). Dit bindt protonen afkomstig van de fotolyse (splitsing o.i.v. licht)  
van water en wordt aldus gereduceerd tot NADPH. Een deel van de energie van de 
elektronen wordt ook gebruikt om ATP te synthetiseren. 
 
Het elektronentekort van de chlorofylmoleculen wordt aangezuiverd met elektronen 
afkomstig van de splitsing van water. Bij dit proces komt O2 vrij als nevenproduct. 
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De lichtreacties kunnen we als volgt samenvatten: 
 
 

Input       Output 
 

H2O           
Lichtenergie      ATP 
ADP + Pi ➝ LICHTREACTIES ➝ NADPH   
NADP+       O2 

 
 
 
 
De Calvincyclus gaat door in het stroma van de chloroplasten. Tijdens deze cyclische 
reactiereeks wordt CO2 gebonden door een verbinding die reeds in de chloroplasten 
aanwezig is en het reactieproduct wordt via een reeks tussenstappen omgezet in een 
sacharide . De elektronen en de waterstof die hiervoor nodig zijn worden geleverd door 
NADPH en de energie door ATP. Hierbij wordt NADPH terug geoxideerd tot NADP+ en 
ATP omgezet in ADP + Pi. 
 
 
Samengevat: 
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De lichtreacties / de niet-cyclische fotofosforylering2  
 
Zoals eerder gezegd gaan de lichtreacties door in de thylakoïdmembraan. Daar zitten de 
fotosynthetische pigmenten gegroepeerd in zg. fotosystemen, waarvan er in planten twee 
types bestaan: fotosysteem I of PSI en fotosysteem II of PSII (P van het Engelse 
“Photosystem”). 
 
Elk fotosysteem bevat naast verschillende eiwitcomplexen enkele honderden 
fotosynthetische pigmenten (chlorofyllen en carotenoïden). Het gros van deze pigmenten 
behoren tot het licht capterend complex (LCC).  Ze hebben een ‘antennefunctie’: ze 
vangen lichtenergie op en geven de energie van de fotonen bliksemsnel door aan een 
koppel reactieve chlorofyl a-moleculen3 die deel uitmaken van het reactiecentrum. 
 
 

 
Model van een fotosysteem 

 
 
In PSI reageren de twee chlorofyl a moleculen van het reactiecentrum enkel op licht met 
een golflengte van ca 700 nm en in PSII op licht met een golflengte van ca. 680 nm, 
vandaar dat men ze respectievelijk de P700 moleculen en de P680 moleculen noemt. 
 
Het opvangen van lichtenergie en het splitsen van water door PSII  
 
De ‘antenne’moleculen (chlorofyllen en carotenoïden) van het LCC sluizen de energie 
van de opgevangen fotonen door naar de P680 moleculen in het reactiecentrum. Deze 
absorberen de energie en geraken in aangeslagen toestand, waardoor een elektron wordt 
uitgezonden (één foton voor één elektron). Dit elektron wordt opgevangen door een 
elektronenacceptor in het reactiecentrum. 
                                                
2 Toevoegen van een fosfaatgroep (Pi) aan ADP o.i.v. licht 
3 Het is de specifieke manier waarop de P680 moleculen door eiwitten omgeven zijn, die ervoor zorgt dat juist zij in aangeslagen 
toestand geraken en geen andere. 
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Chlorofyl a gaat weer over naar de grondtoestand, maar heeft nu een elektron tekort. In 
deze toestand is de P680 molecule een zeer sterke oxidator, die indirect via een 
watersplitsend complex een elektron onttrekt aan water. Wanneer via dit systeem een 
molecule O2 vrijkomt, is een P680 molecule reeds 4x geëxciteerd geworden en heeft zo 
reeds 4x een elektron afgestaan: 
 
 

 
 

 
Het zuurstofgas dat geproduceerd wordt door de planten is dus afkomstig van het 
opgenomen water. 
 
 
Elektronentransport van PSII naar PSI 
 
De elektronen die in PSII terechtkomen bij de elektronenacceptor worden doorgegeven 
via diverse redoxsystemen tot ze terechtkomen bij de P700 moleculen van PSI. Bij elke 
overdracht verliezen ze een beetje van hun energie en deze energie wordt door een zeer 
groot redoxcomplex (Cyt b6f) gebruikt om protonen te ’pompen’ van de stromazijde van 
de thylakoïdmembraan naar het lumen. 
 
De toenemende protonenconcentratie in het lumen veroorzaakt er een daling van de pH 
en een protonengradiënt 4 over de membraan.  
Het is juist deze protonengradiënt die de drijvende kracht zal worden voor de synthese 
van ATP. 
                                                
4 protonengradiënt = concentratieverschil aan protonen over de membraan. Dit gaat ook gepaard met een ladingsverdeling over de 
membraan. 
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Elektronentransport van PSII naar PSI 
 

 
Via PSI worden de elektronen vervoerd naar het enzym dat NADP+ reduceert 
 
Net als in PSII worden de reactieve chlorofyl a moleculen in PSI (de P700-moleculen) 
geëxciteerd door absorptie van energie afkomstig van fotonen. Zij zenden energierijke 
elektronen uit, die via een klein redoxsysteem terechtkomen bij NADP+-reductase. Daar 
wordt het coënzym NADP+ gereduceerd tot NADPH. 
 
Ondertussen werd het elektronentekort van de P700 moleculen aangezuiverd met 
elektronen afkomstig van PSII: 
 
 

 
 

 
De processen die zich tot nu toe hebben voorgedaan kunnen we als volgt samenvatten: 
 

      licht 
2 H2O + 2 NADP+     ➝      2 NADPH + 2 H+ + O2 
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De synthese van ATP 
 
In de thylakoïdmembraan zitten talrijke moleculen ATP-synthase. Dit is een groot 
enzymcomplex, met een onderdeel dat kan roteren. De rotatie wordt veroorzaakt door de 
drijvende kracht van de protonengradiënt over de membraan.  
 
Protonen stromen via ATP-synthase terug van het lumen van de thylakoïden naar het 
stroma. Dit doet het vermelde onderdeel roteren, waardoor een ATP-synthetiserend 
systeem in werking treedt: 
 

 
 

Experimenteel onderzoek heeft aangetoond, dat er ca. 3 mol ATP gesynthetiseerd worden 
per mol O2 die geproduceerd worden. Houden we hiermee rekening, en met de eerder 
geziene reductie van NADP+, dan kunnen we de lichtreacties globaal weergeven door: 
 

2 H2O + 2 NADP+ + 3 ADP + 3 Pi  + energie  ➝   2 NADPH + 2 H+ + O2 + 3 ATP + 3 H2O 
 
 
Overzicht van de lichtreacties: 
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De lichtreacties - cyclische fotofosforylering  
 
Het gebeurt vaak dat de synthese van sachariden, waarvoor NADPH waterstof en 
elektronen levert, de productie van NADPH niet kan volgen. Op dergelijke ogenblikken 
zou het nutteloos voor de plant zijn om energie te stoppen in deze energierijke 
verbinding. In dergelijk geval stromen er geen elektronen van PSII naar het NADP+-
reductase, maar worden ze teruggevoerd naar het Cyt b6f, waar ze energie leveren voor de 
protonenpomp. Deze extra protonen kunnen dan via het ATP-synthase zorgen voor de 
synthese van ATP, die de planten wel direct kunnen gebruiken als bron van chemische 
energie. 
 
 

 
 
 
Op de figuur zien we ook waarom planten behoefte hebben aan PSI. De elektronenstroom 
van PSII naar PSI levert wel voldoende energie voor de synthese van ATP, maar er blijft 
niet genoeg energie over om NADP+ te reduceren.  
 
In PSI krijgen de elektronen een nieuwe portie energie, waardoor de reductie van NADP+ 
wel mogelijk wordt. Dit maakt bovendien van NADPH een energierijke verbinding (met 
een grotere energie-inhoud dan ATP!) 
 

De Calvincyclus  
 
Is een reactiereeks, die grotendeels cyclisch verloopt, en die haar naam dankt aan Melvin 
Calvin die, samen met Andrew Benson en James Bassham, in de helft van vorige eeuw 
de onderliggende reacties ontrafelde.  
 
Daar gedurende deze reactiereeks niet rechtstreeks licht wordt opgenomen, noemt men 
deze reeks ook wel de ‘donkerreacties’ van de fotosynthese. De naam is echter 
ongelukkig gekozen, omdat o.a. voor de synthese van NADPH (nodig voor de 
reductiereacties in de cyclus) licht noodzakelijk is. Bovendien zijn heel wat van de 
processen van de Calvincyclus lichtafhankelijk. 
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Men onderscheidt in de Calvincyclus drie stadia: 
 
1. Fixatie van koolstof 

Onder invloed van het enzym Rubisco5 wordt CO2 gebonden op een verbinding met 5 C-
atomen (Ribulose 1,5-bisfosfaat) en zo opgenomen in de Calvincyclus. De gevormde C6-
verbinding is onstabiel en valt dadelijk uiteen in twee C3-verbindingen (3-fosfoglyceraat).  

 
2. Reductie tot suiker 

De carboxylgroep van het glyceraat wordt door NADPH gereduceerd tot een 
aldehydegroep. Het resultaat is een fosfotriose: glyceraldehyde 3-fosfaat. Voor dit 
endergonisch proces wordt de nodige energie geleverd door de hydrolyse van ATP. 

 
3. Regeneratie van ribulose 1,5-bisfosfaat 

Het grootste deel van het gevormde fosfotriose wordt via een complexe reactiereeks 
terug omgezet in ribulose 1,5-bisfosfaat, waardoor de cyclus gesloten is. Tijdens deze 
reactiereeks wordt weer energie verbruikt, die geleverd wordt door ATP. 

 
 
 

 
 

 
Willen we 1 mol glucose bekomen, dan moet de cyclus 6 maal doorlopen worden.  
 
Verder worden er in de reactiereeks nog 12 mol water verbruikt, zodat we voor de 
vorming van 1 mol glucose via de Calvincyclus volgende algemene reactie krijgen: 
 

6 CO2 + 18 ATP + 12 NADPH + 12 H+ + 12 H2O ➝   C6H12O6 + 18 ADP + 18 Pi + 12 NADP+  
 
 
                                                
5 Rubisco (ribulosebisfosfaatcarboxylase) is waarschijnlijk het meest voorkomend enzym in de natuur; het wordt maar geactiveerd als 
de plant is belicht geworden. 
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Globale reactie voor de fotosynthese 
 
Voor de lichtreacties hadden we volgende vgl.:  

 
2 H2O + 2 NADP+ + 3 ADP + 3 Pi  + energie  ➝   2 NADPH + 2 H+ + O2 + 3 ATP + 3 H2O 

 
Daar we voor de Calvincyclus 12 NADPH nodig hebben moeten we alles in deze reactie 
met 6 vermenigvuldigen: 
 

12 H2O + 12 NADP+ + 18 ADP + 18 Pi  + energie  ➝   12 NADPH + 12 H+ + 6O2 + 18 ATP + 18 H2O  (1) 
 
Voor de Calvincyclus hadden we als algemene vergelijking: 
 

6 CO2 + 18 ATP + 12 NADPH + 12 H+ + 12 H2O ➝   C6H12O6 + 18 ADP + 18 Pi + 12 NADP+  (2) 
 
Combinatie van (1) en (2) geeft ons na vereenvoudiging: 
 
 
 
 

 
C3-, C4- en CAM-planten 
 
C3-planten 
 
In het fotosyntheseproces, zoals we het beschreven hebben, wordt het opgenomen CO2-
gas gebonden door ribulosebisfosfaat. Hierdoor ontstaat een onstabiele C6-verbinding, 
die ogenblikkelijk splitst in twee C3-verbindingen (2 x fosfoglyceraat). Planten waarbij 
dit gebeurt noemt men C3-planten.  
 
Deze planten hebben echter een nadeel: het enzym6 dat de CO2-binding mogelijk maakt 
katalyseert ook de binding tussen ribulosebisfosfaat en O2. Dit gebeurt vooral wanneer de 
CO2-concentratie afneemt, bv. wanneer de plant op warme, droge dagen haar 
huidmondjes sluit om uitdroging tegen te gaan. 
De reactie is niet interessant voor de plant, omdat ze slechts één molecule fosfoglyceraat 
oplevert, waardoor het rendement van de Calvincyclus afneemt. 
 
C4-planten 
 
Zijn planten die CO2 binden met een C3-verbinding7, waardoor een zout van 
oxaalazijnzuur gevormd wordt (oxaloacetaat). Dit is een C4-verbinding, vandaar de 
naam ‘C4-planten’. De reactie wordt gekatalyseerd door een enzym8 dat absoluut geen 
affiniteit heeft voor zuurstofgas.  

                                                
6 Ribulosbisfosfaatcarboxylase (Rubisco) is tevens een ribulosbisfosfaatoxidase 
7 Fosfo-enolpyruvaat 
8 Fosfo-enolpyruvaatcarboxylase (PEP carboxylase) 

 
6 CO2 + 12 H2O + lichtenergie ➝   C6H12O6 + 6 O2 + 6 H2O 
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Het oxaloacetaat wordt omgezet in een andere C4-verbinding, die een zout is van 
appelzuur (malaat) of van asparaginezuur (aspartaat). Dit wordt van de bladmoescellen 
vervoerd naar gespecialiseerde schedecellen rond de vaatbundel, waar het malaat of 
aspartaat via een omzetting weer CO2 vrijmaakt. Dit wordt nu zoals bij de C3-planten 
gebonden op ribulosebisfosfaat en in de Calvincyclus opgenomen. 
 
 

bladmoescel           schedecel 
 

 
 

 
Zoals je op de figuur hieronder kunt zien is de anatomie van de C3-plant verschillend van 
die van een C4-plant. Bij een C4-plant heeft men rond het geleidend weefsel twee lagen 
cellen, die rijk zijn aan chloroplasten. De chloroplasten van de binnenste, dikwandige 
schedecellen, vertonen geen of bijna geen grana (enkel thylakoïdlamellen); zij kunnen 
enkel de reacties van de Calvincyclus uitvoeren. De buitenste cellaag bevat ‘normale’ 
chloroplasten, waar zowel de lichtreacties als de Calvincyclus doorgaan. 
 

 
 
                C3-plant             C4-plant 
 
 
Maïs en suikerriet zijn voorbeelden van C4-planten. 



 16 

CAM-planten 
 
Een reeks planten die voorkomen in een droge omgeving houden overdag hun 
huidmondjes gesloten om het vochtverlies te beperken. Wanneer het 's nachts afkoelt 
stijgt de luchtvochtigheid en openen ze de huidmondjes om CO2 op te nemen.  
 
Om 's nachts veel CO2 op te kunnen nemen is een tijdelijke opslag van het CO2 
noodzakelijk en daarmee een aanpassing van het metabolisme. Dit CO2 wordt opgeslagen 
in de grote vacuoles in de vorm van malaat (geïoniseerde vorm van appelzuur), waaruit 
overdag weer CO2 wordt vrijgemaakt voor opname in de Calvincyclus.   
 
Omdat dit mechanisme voor het eerst is ontdekt bij de Crassulaceën, zoals kalanchoë, 
wordt dit het Crassulacean Acid (zuur: appelzuur) Metabolism (CAM) genoemd. 
 
Ananas is een economisch belangrijke CAM-plant. 
 
 
CHEMOSYNTHESE 
 
Sommige bacteriën kunnen complexe energierijke verbindingen opbouwen vertrekkend 
van CO2 als koolstofbron. De energie die hiervoor nodig is halen zij niet uit licht, maar 
uit de oxidatie van anorganische verbindingen. 
Vaak vindt men een verwijzing naar deze anorganische verbindingen in de geslachtsnaam 
van de bacterie: 
 

� Genera met het voorvoegsel nitro- halen hun energie uit de oxidatie van nitriet tot 
nitraat:     

2 NO2
- + O2 ➝ 2 NO3

-  + energie 
Voorbeelden zijn Nitrobacter sp. en Nitrococcus sp. 

 
� Genera met het voorvoegsel nitroso- halen hun energie uit de oxidatie van 

ammoniakgas (of het ammoniumion) tot nitriet:    
2 NH3 + 3 O2 ➝ 2 NO2

-  + 2 H2O + 2 H+ + energie 
Voorbeelden zijn Nitrosolobus sp.  en Nitrosomas sp. 

 
� Genera met het voorvoegsel thio- halen hun energie uit de oxidatie van 

elementaire zwavel:   
2 S + 3 O2 + 2 H2O ➝  2 SO4

2-  + 4 H+ + energie  
of uit de oxidatie van gereduceerde zwavelverbindingen zoals H2S, S2O3

2- of 
SO3

2-:       
2 H2S + O2 ➝  2 H2O + 2 S + energie 

  S2O3
2- + H2O + 2 O2 ➝ 2 SO4

2- + 2 H+ + energie 
Voorbeelden zijn  Thiospira sp.  en Thiobacillus sp. 

 
De chemoautotrofe ijzerbacteriën, zoals Ferrobacillus sp., halen energie uit de oxidatie 
van Fe2+ tot Fe3+: 
   4 Fe(HCO3)2 + 2 H2O + O2 ➝  4 Fe(OH)3 + 8 CO2 + energie 
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Veel van vermelde chemo-autotrofen spelen een belangrijke rol in diverse geochemische 
kringlopen. 

 

 

GERAADPLEEGDE BRONNEN 
 
Boeken 
 

� Alberts e.a., Molecular Biology of the Cell, Garland, 2002, 1463 pp. 
� Campbell & Reece, Biology, Pearson - Benjamin Cummings, 2005, 1312 pp. 
� David L. Nelson & Michael M. Cox, Lehninger Principles of Biochemistry, W.H. Freeman, 

2005, 1200 pp. 
� Donald & Judith Voet, Biochemistry, Wiley, 2004, 1616 pp 
� Garrett & Grisham, Biochemistry,  Brooks Cole, 2006, 1216 pp. 

 
Internet 
 

� Biochemistry - Miesfeld 
http://www.biochem.arizona.edu/classes/bioc462/462b/Miesfeld/Photosynthesis.html  

� Biochemistry course - University of Brescia 
http://www.med.unibs.it/~marchesi/subjects.html  

� Biochemistry of Metabolism - Rensselaer Polytechnic Institute 
http://www.rpi.edu/dept/bcbp/molbiochem/MBWeb/mb1/MB1index.html  

� Biochemistry Online 
http://employees.csbsju.edu/hjakubowski/classes/ch331/bcintro/default.html  

� Cours de biochimie - Jaspard 
http://ead.univ-angers.fr/~jaspard/Page2/COURS/  

� Courses University of Texas - Marcotte (Chapters 13-19) 
http://courses.cm.utexas.edu/emarcotte/ch339k/fall2005   

� Introduction to photosynthesis 
http://www.life.uiuc.edu/crofts/bioph354/lect20.html  

� Investigating photosynthetic structures - Jon Nield 
http://www.bio.ic.ac.uk/research/nield/  

� Metabolic Pathways of Biochemistry - Karl J. Mille - George Washington University 
http://www.gwu.edu/~mpb/  

� Online Biology Book 
http://www.estrellamountain.edu/faculty/farabee/biobk/biobooktoc.html  

� Plant Physiology online - Lincoln Taiz & Eduardo Zeiger 
http://4e.plantphys.net/  

� Photosystems I + II - James Barber 
http://www.bio.ic.ac.uk/research/barber/index.htm  

� Steve's Place - Science 
http://www.steve.gb.com/science/index.html  

� The photosynthetic process - J. Whitmarsh & Govindjee 
http://www.life.uiuc.edu/govindjee/paper/gov.html  

 
Voor wie er (nog) meer wil over weten 

� Photosynthesis and the web: een zeer uitgebreide en goed gerubriceerde uitvalsbasis van 
Larry Orr en Govindjee:  
  http://photoscience.la.asu.edu/photosyn/photoweb/subjects.html#c3 

 


