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Leerlingen

Naam:                                                                                                       Klas:      

Het broeikaseffect is een natuurlijk proces dat ervoor zorgt dat de aarde warm blijft.  
Het is te vergelijken met een serre die wordt gebruikt voor tuinbouw, waarbij de buitenkant  
ervan zo is samengesteld dat de zonnestralen in de kast worden vastgehouden om  
de planten te verwarmen. Dit kunnen we gemakkelijk voorstellen d.m.v. een proef.

Benodigdheden:
- 3 thermometers
- 2 kleine bekers
- 1 grote glazen kom
- water
- zon!

Wat moet je precies doen?
Lees op één van de thermometers de temperatuur  
van de lucht af: ................ °C
Vul daarna de 2 bekers met een gelijke hoeveelheid  
water en plaats beiden in de volle zon. Leg naast  
elke beker een thermometer. Plaats de glazen kom  
over beker 1 en thermometer 1. Zorg dat er geen  
voorwerpen in een omtrek van 1 meter rond je proef- 
opstelling liggen, deze zouden je proef kunnen beïnvloeden.
Wacht nu één uur en vul daarna onderstaande tabel in. 
Bepaal met de 3de thermometer de temperatuur van het water in de bekers 1 en 2.

Na één uur    Het verschil bedraagt

thermometer 1  .......... °C thermometer 2 .......... °C .......... °C  - .......... °C = .......... °C

water beker 1 .......... °C water beker 2 .......... °C .......... °C  - .......... °C = .......... °C

 
Besluit

De temperatuur en het water onder de glazen kom is ...........................................................

Waarom is dat zo?

Zonlicht gaat door .................................. en wordt omgezet in .......................................... 

Een deel van de ..................................... blijft onder ............................................ gevangen.  

De temperatuur onder het glas zal dus .........................................

 
Op aarde zijn het stoffen in de lucht die er voor zorgen dat de warmte wordt vastgehouden.  
Deze stoffen worden broeikasgassen genoemd. Een paar voorbeelden van broeikasgassen zijn waterdamp, 
koolstofdioxidegas (CO2) en methaan (CH4). Hierdoor wordt de aarde door een soort dekentje warm 
gehouden, waardoor mensen, dieren en planten kunnen leven. 
Maar... hoe meer broeikasgassen er zijn, hoe meer warmte er ook kan worden vastgehouden en hoe 
warmer het dus wordt op onze planeet. De afgelopen tientallen jaren zijn er steeds meer broeikasgassen  
in de atmosfeer gekomen. 
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Opdracht 1: wat is het broeikaseffect?

In dit onderdeel kom je onder andere te weten dat er niet alleen een broeikaseffect 
is, maar dat er ook een versterkt broeikaseffect is. Bovendien leer je hoe dit effect 
ontstaat en wat de gevolgen zijn voor mens en natuur.

Opwarming van de aarde

gestegen

het glas warmte
warmte de glazen kom

stijgen
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Opdracht 2: oorzaken van de opwarming van de aarde

Weet jij waarom er nu té veel broeikasgassen in de lucht komen en de aarde langzaam opwarmt?
Hieronder zie je enkele oorzaken van de opwarming. Omschrijf wat je ziet.

 

  ................................................................................................

  ................................................................................................

  ................................................................................................

  ................................................................................................

  ................................................................................................

  ................................................................................................

  ................................................................................................

  ................................................................................................

  ................................................................................................

  ................................................................................................

  ................................................................................................

  ................................................................................................

  ................................................................................................

  ................................................................................................

  ................................................................................................

Dit zijn maar enkele redenen waarom het warmer en warmer wordt op aarde...
Misschien ken jij nog andere oorzaken?

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Wist je dat bij een vulkaanuitbarsting, zoals 
de IJslandse Eyjafjallajökull op 21 maart 2010, 
grote hoeveelheden broeikasgassen in de 
atmosfeer komen? De natuur kan dus ook  
voor een versterkt broeikaseffect zorgen.

Bij fabrieken, auto’s en vrachtwagens 
komt er bij verbranding van fossiele 
brandstoffen* koolstofdioxidegas (CO2) vrij.

Veel mensen eten vlees en daarom worden 
veel varkens, schapen en koeien gekweekt. 
Zij geven door hun vertering o.a. het broei- 
kasgas methaan vrij.

Bij de bladgroenverrichting (fotosynthese) zetten 
groene planten koolstofdioxidegas om in zuurstofgas, 
noodzakelijk voor de ademhaling van mens en dier. 
Hoe meer bomen er gekapt worden, hoe moeilijker 
koolstofdioxidegas verdwijnt uit de atmosfeer.

- Ook de verwarming thuis zorgt voor een uitstoot van broeikasgassen.
- Uitlaatgassen van vliegtuigen zijn heel schadelijk voor het milieu.

* Fossiele brandstoffen zoals aardolie, aardgas en steenkool zijn resten van planten en      
  dieren die miljoenen jaren geleden vergaan zijn.
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Opdracht 3: gevolgen van de opwarming van de aarde

De opwarming van de aarde heeft gevolgen voor mens en natuur. 
Herken jij enkele gevolgen? Verbind de tekeningen met de juiste verklaring!

Insecten, zoals de malariamug, die 
ernstige ziektes kunnen overbrengen 
kunnen binnenkort ook hier overleven.

Diersoorten sterven uit. Omdat het ijs 
vlugger smelt vindt de ijsbeer onvol-
doende eten waardoor hij uithongert.

Natuurrampen zullen meer voorkomen.

Gletsjers en ‘eeuwige sneeuw’, dus ook 
vele skigebieden, verdwijnen.

Door extreme droogte wordt het in warme 
landen moeilijker om aan landbouw te 
doen en zal er dus een tekort aan zoet 
water zijn.

 
Ken jij nog andere gevolgen?

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Door de stijging van de gemiddelde temperatuur op aarde zal het zeepeil 
ook stijgen en zullen steden en dorpen onder water verdwijnen. Daardoor 
zullen sommige dieren en planten verdwijnen.
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pc en tv in stand-by laten

de verwarming hoger zetten

Opdracht 5: wat kan jij doen?

Hoe kunnen de problemen uit opdracht 3 worden opgelost? Wat kan jij eraan doen?  
Vul onderstaande tabel aan. 

 Liever niet... Beter is ...

met het vliegtuig op reis gaan naar een ver land  ...........................................................................

............................................................................ pc en tv volledig uitzetten

elke dag vlees eten  ...........................................................................

de auto nemen om naar school te gaan  ...........................................................................

............................................................................ een dikke trui aandoen

de lichten in het klaslokaal laten branden  ...........................................................................

een nieuwe playstation kopen  ...........................................................................

  ...........................................................................

 

Op wereldniveau hebben de Verenigde Naties, een internationale organisatie,  
in 1997 een klimaatconferentie in Kyoto (Japan) georganiseerd.

Zoek het woord ‘conferentie’ op in de woordenboek.

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Wat is dan precies een ‘klimaatconferentie’?

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Zoek op het internet waar er in 2009 en 2010 nog klimaatconferenties plaatsvonden.

2009: .........................................................................................................................................................

2010: .........................................................................................................................................................

Opdracht 4: De wereld steekt de handen uit de mouwen

Conferentie is een samenkomst van diplomaten (iemand die zijn land 
vertegenwoordigt in het buitenland) en politici.

Een samenkomst van diplomaten waar maatregelen genomen worden om 
de opwarming van het klimaat tegen te gaan.

Kopenhagen – Denemarken
Cancun – Mexico 

een fietsvakantie in een buurland

1 keer per week geen vlees eten
de fiets of het openbaar vervoer nemen

de lichten uitdoen bij het verlaten van het
lokaal 
geen of een 2de hands playstation kopen
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Opdracht 6: uitbreiding

Dankzij de broeikasgassen 
bedraagt de gemiddelde tempe-
ratuur op aarde ongeveer 15°C. 
Zonder de broeikasgassen zou 
het ongeveer -15°C zijn, vééél 
kouder dus.

Hiernaast vind je een tabel 
met de juiste gemiddelde 
temperatuur, en dit van de 
Middeleeuwen (tijd van ridders 
en jonkvrouwen) tot de Heden-
daagse tijd (nu).

Historische periode Jaartal Gemiddelde temperatuur

Middeleeuwen 1000 14,8 °C

1200 14,7 °C

1400 14,8 °C

Nieuwe tijd 1600 14,6 °C

1800 14,8 °C

1900 14,8 °C

Hedendaagse Tijd 1950 15,1 °C

2000 15,6 °C

2010 15,8 °C

Plaats deze gegevens met een punt op de grafiek. Verbind daarna de punten met elkaar.  
Wat valt op?

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................
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De laatste honderd jaar is de gemiddelde temperatuur toegenomen. 
Dit lijkt misschien niet veel, maar de gevolgen voor de natuur zijn wel 
groot.
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Doe nu juist hetzelfde met het aantal 
inwoners op aarde. Wat valt hier op?

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................

Historische periode Jaartal Aantal inwoners

Middeleeuwen 1000 300 miljoen

1200 400 miljoen

1400 400 miljoen

Nieuwe tijd 1600 700 miljoen

1800 1 miljard

1900 1,5 miljard

Hedendaagse Tijd 1950 2,5 miljard

2000 6 miljard

2010 6,8 miljard

7 miljard _

6 miljard _

5 miljard _

4 miljard _

3 miljard _

2 miljard _

1 miljard _

Vergelijk nu beide grafieken met elkaar. Welk besluit kan je nemen?

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................
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De laatste honderd jaar  
zijn er enorm veel mensen  
bijgekomen = bevolkingsexplosie

Hoe meer mensen op aarde, hoe hoger de gemiddelde temperatuur. De mens 
is (waarschijnlijk) de grote oorzaak van de opwarming van de aarde.
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