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Leerkracht 8Opwarming van de aarde

De aarde wordt verwarmd door de zon. Een klein deel van de zonnestralen 
wordt door de atmosfeer naar de ruimte teruggekaatst, de rest wordt omgezet 
in warmte. Niet alle warmte blijft op de aarde, een gedeelte verdwijnt in de 
ruimte. Natuurlijke broeikasgassen, zoals waterdamp , methaan, lachgas 
en koolstofdioxide zorgen ervoor dat de warmte die de aarde uitstraalt 
gedeeltelijk wordt teruggekaatst. Deze gassen leggen een soort warm  
deken om de aarde heen waardoor leven op de aarde mogelijk is.  
Dit is het ‘broeikaseffect’. 

Doordat de mens zelf ook grote hoeveelheden broeikasgassen in de atmosfeer 
brengt, wordt het broeikaseffect nog eens extra versterkt. Koolstofdioxide is 
voor ongeveer de helft de oorzaak van het versterkte broeikaseffect.
Dit versterkte broeikaseffect zorgt voor een klimaatverandering over de hele 
wereld. Deze kan in de 21e eeuw zorgen voor o.a. grote overstromingen, 
extreme weersomstandigheden, droogte en ongeschiktheid van de 
landbouwgrond.

Het versterkt broeikaseffect wordt vooral veroorzaakt door:
-  koolstofdioxidegas (CO2) 
-  methaan (CH4)
-  lachgas (N2O)  

 
Mensen kunnen inderdaad het klimaat beïnvloeden, vooral door de manier waarop ze dingen doen. Met de 
Industriële Revolutie deden machines hun intrede in het dagelijkse leven. Er werden steeds meer gassen de 
atmosfeer ingestuwd.

De voornaamste oorzaken van het versterkte broeikaseffect zijn:

- het energieverbruik: vooral het enorme verbruik van  
fossiele brandstoffen zoals olie is nefast. Elektriciteitscentrales,  
fabrieken en verwarming bij mensen thuis zorgen voor 
de steeds toenemende uitstoot van broeikasgassen, zoals 
koolstofdioxidegas (CO2) en lachgas (N2O).

- het verkeer: door wereldwijd druk verkeer (auto’s, bussen, 
treinen, vliegtuigen, ...) komen veel broeikasgassen vrij. 
Bussen en treinen zijn milieuvriendelijker dan de auto 
omdat de uitstoot per passagier lager ligt. Met een CO2-
uitstoot van 0,119 kilogram per kilometer per TEU* (de 
inhoud van een standaardcontainer) is een containerschip 
veel milieuvriendelijker dan een trein (0,673 kg/km/TEU) of 
vrachtwagen (2,296 kg/km/TEU).

- de ontbossing: een paar miljoen hectaren bos (over de hele wereld!) wordt jaarlijks platgebrand. Daarbij komt 
er een flinke hoeveelheid koolstofdioxide (CO2) vrij. Bomen nemen CO2 op en zetten het om in zuurstof (O2).  
Omdat er ook meer bomen worden gekapt dan er bij komen, kan CO2 moeilijker uit de atmosfeer verdwijnen.  

 
 
 

Menselijke activiteiten beïnvloeden het klimaat op aarde. Welke zijn de oor-
zaken en gevolgen van klimaatverandering voor het leven op onze planeet? 
Kunnen wij iets aan de opwarming van de aarde doen?
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Oorzaken van het versterkte broeikaseffect

* TEU = Twenty feet Equivalent Unit. 1 TEU is een container die 20 voet lang, 8 voet breed en 8 voet hoog is  
(1 voet = 30,048 cm)
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De precieze gevolgen van de wereldwijde klimaatverandering zijn erg moeilijk te voorspellen.  
Het zal op verschillende plaatsen warmer worden en op anderen plaatsen juist kouder, natter of droger.  
Het natuurlijke evenwicht geraakt uit balans waardoor rampen zoals opeenvolgende mislukte oogsten, een 
tekort aan drinkwater en overstromingen toenemen. 

 Wanneer de gemiddelde temperatuur op aarde met 2°C stijgt, zal het zeepeil met 10 tot 90 centimeter 
stijgen. Dat komt o.a. door het wegsmelten van 
gletsjers en ijskappen. Hierdoor verkleint vb. het 
jachtgebied en -seizoen van de ijsbeer en sterft deze 
misschien uit. Maar het warmere water neemt ook 
meer volume in dan kouder water.  
Een toename van het watervolume zorgt voor een 
toename van stormen en orkanen.   
Zout zeewater is dan een bedreiging voor fauna 
en flora in waardevolle natuurgebieden en voor de 
drinkwaterbevoorrading in deze streken. 

- Door opwarming van de bovenlaag van de oceanen 
(die 70% van het aardoppervlak innemen!) worden minder voedingsstoffen aangevoerd uit de diepere 
koude lagen. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor de voedselketens in de oceanen en voor de 
opname van het broeikasgas koolstofdioxide in de oceanen.

- De impact van de klimaatverandering op landbouw, gewassen en voedselproductie is nogal divers. 
Bodemverarming en de beperktere beschikbaarheid van zoetwaterreserves zullen een zware last leggen op 
de voedselvoorziening voor een steeds groeiende bevolking.  

- In koudere klimaten zal een gemiddelde temperatuurverhoging welkom zijn voor de bewoners. Ze zullen 
bijvoorbeeld meer, betere en andere gewassen kunnen telen. Gewassen zullen in onze streken iets minder 
last hebben van vorstschade maar dan wel wat meer te lijden hebben onder insecten die nu minder voor-
komen. De Europese bomen zullen hun ideale biotoop enkele honderden kilometers noordwaarts zien 
opschuiven.

Gevolgen voor het leven op aarde

Bij een vulkaanuitbarsting, zoals de IJslandse Eyjafjallajökull op  
21 maart 2010, komen ook broeikasgassen zoals koolstofdioxide  
en methaan in grote hoeveelheden vrij.

Schetenbelasting als milieumaatregel of als melkkoe voor de fiscus? 
KOPENHAGEN, 10-2-2009 - Op scheten- en boerenlatend Deens vee  
moet belasting worden geheven. Dat stelt de commissie die door de  
Deense regering is gevraagd om met richtlijnen voor een grote hervorming 
van het Deense belastingsysteem te komen. Als koeien boeren en scheten 
laten, komt er methaan (CH4)vrij, wat schadelijk is voor het milieu.  
De deskundigen gaan ervan uit dat de heffingen tot minder vee in 
Denemarken zullen leiden. De commissie stelt 80 euro belasting per dier 
voor, wat tot woede bij de boeren leidt. (bron: www.telegraaf.nl, 10-2-09)
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De wereld steekt de handen uit de mouwen

- Door de opwarming van de aarde veranderen ecosystemen*.  
Ze zijn immers bepaald door een delicate wisselwerking tussen 
regenval, temperatuur en bodemtype. Deze wisselwerking kan 
door een klimaatwijziging snel omslaan en het overleven van vele 
organismen in gevaar brengen. Naar schatting zou 25% van het 
leven op aarde als gevolg van de klimaatverandering uitsterven, 
hierdoor vermindert de biodiversiteit aanzienlijk. Trekvogels zullen 
nog meer naar het noorden en minder naar het zuiden migreren. 
Koudegevoelige insecten als vlinders, kevers en muggen rukken 
noordwaarts op, enz. Ook zullen broed- en bloeiseizoenen 
verschuiven.

- Gezondheidseffecten voor de mens door klimaatopwarming 
zijn onder andere het meer voorkomen van infectieziekten zoals 
malaria en gele koorts. Een hogere gemiddelde temperatuur zorgt 
ervoor dat verspreiders en dragers van ziekten, zoals de teek die de 
Lyme-ziekte overdraagt, meer voorkomen. In India komen 90 % 
van de medicinale planten in bossen voor. Ontbossing betekent 
dus een bedreiging voor bevolkingsgroepen die op plantaardige 
geneesmiddelen zijn aangewezen.

 

 

Biodiversiteit
Onze planeet is gekenmerkt door een ontzaglijke verscheidenheid aan levensvormen, die op complexe wijze 
met elkaar zijn verbonden en ontelbare ecosystemen doen functioneren. Biodiversiteit is ook van cruciaal 
belang voor ons overleven en welzijn. Ironisch genoeg treden wij op als de grootste vijand van biodiversiteit.
De grootste bedreigingen voor de biodiversiteit in Vlaanderen zijn de beruchte ver-factoren: vermesting 
(m.a.w. het overladen van het milieu met voedingstoffen zoals stikstof), verzuring (vooral via luchtveront-
reiniging), verdroging (o.a. door onttrekken van grondwater), verontreiniging (zoals zware metalen en 
pesticiden) en versnippering  (opdelen van de open ruimte in steeds kleinere delen).
Bron: Peeters, M., Van Goethem, J., Franklin, A., Schlesser, M. & de Koeijer, H., 2006. Biodiversiteit in 
België: een overzicht. Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, Brussel, 20 pp.
Tip: op http://www.ikgeeflevenaanmijnplaneet.be vind je verschillende spelletjes rond biodiversiteit.

In 1997 werd het Kyoto-protocol of het Verdrag van Kyoto opgesteld. Met dit verdrag zijn industrielanden 
overeengekomen om de uitstoot van broeikasgassen in 2008 - 2012 met gemiddeld 5% te verminderen t.o.v. 
het niveau in 1990. De reductiepercentages verschillen van land tot land, naarmate hun economische kracht 
en de huidige uitstoot. Zo krijgen de economisch zwakkere landen lagere reductiepercentages. De VS  moet 
7% inboeten, Japan 6% en de Europese Unie 8%. De EU heeft vervolgens de emissiereducties per lidstaat 
bepaald (toen 15 landen). De percentages lopen ver uiteen: Luxemburg moet zijn uitstoot met 28% verminderen 
terwijl Portugal zijn uitstoot met 27% mag laten stijgen. Nederland moet 6% minder uitstoten, België 7,5%. 
De deelnemende landen kunnen ook emissierechten kopen bij andere landen om zo hun reductietekorten te 
vermijden. Bossen kan men ook laten meetellen als reductie.
 

* dynamisch geheel van planten, dieren, zwammen en micro-organismen en hun niet-levende omgeving, die op 
een bepaalde plaats een functionele eenheid vormen (bv. een meer met vissen, algen en waterplanten als levende 
bestanddelen en het water, de bodem en het klimaat als de omgeving).
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Lesblad 8 laat de leerlingen kennis maken met het broeikaseffect en de oorzaken en gevolgen van de klimaat-
opwarming voor het leven op onze planeet. De leerlingen worden ervan bewust dat ook zij hun steentje 

kunnen bijdragen om de opwarming van de aarde tegen te gaan.   

Alle deelnemende landen ondertekenden het verdrag en moeten vervolgens het verdrag bekrachtigen door 
bijvoorbeeld concrete wetten te laten stemmen. Vandaag hebben alle deelnemende landen (behalve de VS)  
het verdrag ondertekend en de nodige inspanningen gedaan om het verdrag na te streven.
 
Op 7 december 2009 startte de VN-klimaattop  in Kopenhagen (Denemarken). Hier hadden afspraken gemaakt 
moeten worden over de emissiereducties na 2012. Deze conferentie is echter op niets uitgelopen, er is dus toen 
geen nieuw verdrag gesloten.
 
In december 2010 vond de VN-klimaattop plaats in Cancun (Mexico). Het fiasco van Kopenhagen heeft er zich 
gelukkig niet herhaald. Op deze  klimaattop zijn bijna 200 landen tot een akkoord gekomen waarin een aantal 
afspraken voor een toekomstig klimaatbeleid werden vastgelegd. Zo hebben alle deelnemende landen erkend 
dat er meer inspanningen vereist zijn om bijvoorbeeld de verwachte temperatuurstijging  te kunnen beperken.  
In 2012 loopt het kyotoprotocol af. Het cancun-akkoord roept op om dit protocol te verlengen.  De volgende 
klimaattop vindt in 2011 plaats in Zuid-Afrika. 

Wat kunnen wij doen?

- Door het opwekken van energie met behulp van fossiele brandstoffen, worden broeikasgassen 
geproduceerd. Spring daarom zuinig om met verwarming en verlichting of gebruik energie dat door 
alternatieve energiebronnen zoals zonnepanelen, windmolens, waterkracht, … werd opgewekt. Gebruik 
een thermostaat voor de verwarming, stel de verwarming af op een lagere temperatuur en draag een dikke 
trui, laat geen toestellen op stand-by modus staan maar zet ze volledig uit.

- De meeste huidige transportmiddelen verbranden fossiele brandstoffen om bewegingsenergie te verkrijgen. 
Ze produceren naast broeikasgassen o.a. ook giftige roetdeeltjes. Leg korte verplaatsingen te voet of met 
de fiets af. Verkies het gebruik van het openbaar vervoer voor een grotere verplaatsing die bovendien een 
goede verbinding met bus, tram of trein heeft. Is de verbinding met het openbaar vervoer slecht, kies dan 
pas in laatste instantie voor het gebruik van de wagen. Vermijd vliegvakanties, een fietsvakantie kan ook 
best leuk en ontspannend zijn.

- Het kweken van dieren voor consumptie heeft een grote impact op het milieu. Zo ontsnappen er broei-
kasgassen uit de grote hoeveelheid meststof. Beperk de hoeveelheid vlees die je eet. Voer bijvoorbeeld 
één veggie-dag per week in.

- Plant bomen die koolstofdioxide opnemen en zuurstofgas produceren.

- Probeer producten te kopen die na consumptie geen afval achterlaten. Als je afval niet kan voorkomen, 
verkies dan recycleerbare producten. Verbranding van afval brengt broeikasgassen voort. Door recyclage 
van afval wordt er minder nieuwe grondstof opgebruikt.

- …
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