
Lessamenvatting Klimaatverandering 2020-2021 

Bekijk de film Before the flood (september 2016) en maak de vragen.  

Zie hand-out bij NLT 5vwo www.biologieijsselcollege.nl  

https://www.bing.com/videos/search?q=before%2Bthe%2Bflood%2Byoutube%2Bfull%2Bmovie&&vie

w=detail&mid=3CF14A17C848310C74813CF14A17C848310C7481&&FORM=VRDGAR  

Andere films zoals An inconvenient truth van Al Gore (mei 2006) 

Waarom is er op aarde leven mogelijk? 

Leven op aarde is mogelijk dankzij: 

o water (drie fasen) 

 waterdamp 

 water 

 ijs (drijft op water, maakt leven op de bodem mogelijk) 

o zuurstof 

o koolstofdioxide 

o gemiddelde temperatuur van 15 0C (fluctuatie niet te groot) 

o atmosfeer met ozonlaag 

 bescherming tegen ruimtepuin 

 bescherming tegen straling 

 houdt warmte vast 

o aanwezigheid maan voorkomt dat aarde niet te veel wiebelt waardoor 

het klimaat stabieler is, zorgt voor eb en vloed 

o aanwezigheid Jupiter vangt ruimtepuin weg 

o energie in de vorm van licht en warmte door de zon en energie uit het 

binnenste van de aarde (restwarmte, radioactiviteit, beweging 

tektonische platen) 

o aanwezigheid van kringlopen zoals die van water, N, C etc. 

 

Het weer is de toestand van de dampkring, op een bepaalde plaats en een bepaalde 

tijd. Er wordt daarbij gelet op: 

 temperatuur 

 neerslag 

 luchtvochtigheid 

 wind 

 bewolking  

 zonneschijn 

Het klimaat is het “gemiddelde” van al deze weersfactoren, gemeten over een 

langere periode (vaak dertig jaar) en een groter gebied. In Nederland wordt het weer 

gemeten vergeleken met het gemiddelde uit de periode 1961-1991. Binnenkort wordt 

er met een meer recente periode vergeleken.  

 

http://www.biologieijsselcollege.nl/
https://www.bing.com/videos/search?q=before%2Bthe%2Bflood%2Byoutube%2Bfull%2Bmovie&&view=detail&mid=3CF14A17C848310C74813CF14A17C848310C7481&&FORM=VRDGAR
https://www.bing.com/videos/search?q=before%2Bthe%2Bflood%2Byoutube%2Bfull%2Bmovie&&view=detail&mid=3CF14A17C848310C74813CF14A17C848310C7481&&FORM=VRDGAR


Klimaatverandering 

De verandering van het klimaat is niet zo bijzonder. Sinds het ontstaan van de aarde 

is het gemiddelde klimaat veel warmer en veel kouder geweest. Dit is ook gepaard 

gegaan met het massaal uitsterven van allerlei organismen. 

Het probleem nu is dat het klimaat, door de opwarming van de aarde, veel sneller lijkt 

te veranderen met alle gevolgen van dien. 

 

Klimaat wordt beïnvloedt door natuurlijke en menselijke oorzaken: 

 samenstelling atmosfeer 

 zonne-energie 

o baan van de aarde om de zon,  

o hoek van de as van de aarde t.o.v. de zon 

o precessie (beweging die de draai as van de aarde maakt) 

 vulkaanuitbarstingen 

 meteorietinslagen 

 albedo 

 verschuiven van de continenten (plaattektoniek; oppervlakte aaneengesloten 

land varieert en daardoor ook de patronen van oceaanstromen) 

 

Het klimaat in de toekomst kan met modellen worden voorspeld. Hiervoor moet eerst 

de geschiedenis van het klimaat worden bestudeerd. 

Het klimaat heeft invloed op het vóórkomen van plant- en diersoorten. Belangrijke 

factoren zijn: 

 temperatuur 

 neerslag 

Klimaatverandering heeft vooral effect op gebieden waar verschillende klimaten aan 

elkaar grenzen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klimaatreconstructie 

Weerdata wordt gemeten: 

 sensoren op aarde 

 sensoren op satellieten 

Oudste temperatuurmetingen gaan terug tot halverwege 18e eeuw (slechts voor paar 

plaatsen in Europa). 

Daarvoor moet gebruikt worden gemaakt van indirecte gegevens, de zogenaamde 

proxy-data. Informatie is afkomstig van: 

 historische bronnen 

o verslagen over wijnoogsten 

o journalen van dijkgraven 

o logboeken van zeelui 

 informatie over: 

 waterstanden rivieren 

 overstromingen 

 wateroverlast 

 stormvloeden 

 dichtvriezen van rivieren, trekvaartroutes 

 IJsselmeer 

 duur van sneeuwdek 

 begin van groeiseizoen 

 opbrengst appels, pruimen, kersen 

 begin van hooien 

 begin van de graan- of wijnoogst 

 jaarringen van bomen 

o dendrochronologie 

o gaat tot duizenden jaren terug in de tijd 

o liefst eik (duidelijke jaarringen) 

o sommige bomen meer dan 5000 jaar oud 

o jaarring (groei van hout in 1 jaar) zegt iets over: 

 weersomstandigheden tijdens de vorming jaarringen 

 veel groei (dikke jaarring) bij warme en vochtig 

 weinig groei bij kou en droogte 

 ook zegt een jaarring iets over voedingstoffen/plagen/branden 

etc. 

 een ringenpatroon is uniek voor een bepaalde streek en een 

bepaalde periode 

 (fossiele) pollen 

o komen in grote getalen voor 

o blijven goed bewaard 

o elke soort heeft karakteristieke vorm 

o is te vinden in sedimenten van verschillende ouderdom 

o geeft aan welke vegetatie in welke periode voorkomt 



o pollensoorten zijn ook een indicatie voor de temperatuur 

o reconstructie tot tienduizenden jaren terug 

 ijskernen 

o Antarctica en Groenland (beide ijs op land) opgebouwd uit tot ijs 

samengeperst sneeuw  

o tussen ijskristallen lucht waarin CO2 en methaan gehalte is te bepalen 

o boringen Antarctica tot 3100 meter diep 

o is 740.000 jaar terug in de tijd 

o sterke daling in concentratie  komt overeen met ijstijden (glacialen) 

(ongeveer 8 ijstijden) 

o sterke stijging van de broeikasgassen komt overeen met warmere 

perioden (interglacialen) 

o CO2 concentratie varieert in afgelopen 650.000 jaar tussen 180-280 

ppm 

o nu is CO2 concentratie tussen 380-400 ppm 

o sterke toename dus 

 landschap 

o landschapsvormen zeggen iet over temperatuur 

 vorstwiggen of ijswiggen in de bodem 

 is een indicatie voor een gemiddelde jaartemperatuur 

rond -8 oC en in de winter mogelijk meer dan -20 oC 

 pingo ontstaat als water in de ondergrond bevriest en er een 

ijsklomp ontstaat 

 de ijsklomp trekt meer water aan wat ook weer bevriest 

 er ontstaat een grote ijsklomp (ijsbult) onder de bevroren 

bovenste meters van de bodem 

 aan de bovenkant barst bult open en de bodem zakt in de 

zomer als het ontdooit van de bult af: de latere ringwal 

Fossielen die kalk bevatten worden gebruikt om iets over het klimaat te vertellen. De 

verhouding van bepaalde isotopen (16O/18O of 12C/13C)) zegt iets over hoe warm het 

klimaat is geweest. Met andere isotopen kan de leeftijd gedateerd worden. Als het 

organisme jaarringen of zelfs dagringen maakt kan nog gedetailleerder achterhaalt 

worden wat de groeiomstandigheden zijn geweest (warm/koud, veel of weinig 

voedingstoffen, veel of weinig water etc.)  

 fossiel plankton 

o bepaalde planktonsoorten leven in bovenste meters van het 

oceaanwater 

o maken kalkschaaltjes (CaCO3) 

o merendeel zuurstofatomen is 16O ongeveer 3% is 18O 

o isotopen hebben zelfde chemisch eigenschappen maar verschillende 

natuurkundige eigenschappen 

o uit water verdampt sneller 16O dan 18O 

o koude perioden blijft meer 16O achter in de sneeuw en ijs en is meer 
18O in het zeewater 

o plankton gebruikt O atoom om kalk te maken 



o na afsterven komt het plankton op de bodem terecht 

o door boringen (kilometers diep) worden de kalkschaaltjes omhoog 

gehaald 

o uit de verhouding tussen de twee O atomen kan iets worden gezegd 

over de temperatuur in de tijd  

o als relatief meer 18O dan kouder 

o in combinatie met hoelang geleden de schaaltjes zijn gemaakt kan een 

grafiek gemaakt worden waarin de temperatuur van het zeewater is 

uitgezet tegen de tijd (paleothermometer) 

o plankton evolueert snel en verschillende soorten zijn makkelijk te 

onderscheiden 

o met plankton kunnen we vrij nauwkeurig klimaatgeschiedenis 

achterhalen tot ongeveer 65 miljoen jaar geleden (tijdperk waarin 

plankton tot bloei kwam) 

 schelpen 

o net als met fossiel plankton relatief veel 18O dan koud en relatief weinig 
18O dan een warme temperatuur 

o ook de verhouding 12C en 13C zegt iets over de temperatuur, als relatief 

weinig 13C dan koud klimaat 

o fossiele stroommossels zeggen ook iets over overstromingen 

o mosselen uit een bepaalde rivier hebben een andere 16O/18O 

verhouding 

o hieruit kan je concluderen welke rivier wanneer is overstroomd 

o dit zegt weer iets over luchtstromen op de aarde 

 koralen 

o zie schelpen 

o koralen vormen naast jaarringen ook dagringen 

o m.b.v. dagringen en jaarringen kan je ook bepalen hoeveel uur er in 

een dag zit (nu 24 uur, begin van de aarde ongeveer 17 uur) 

 druipstenen (stalagmieten en stalactieten) 

o groeien vooral in natte perioden 

o dikke groeiringen in natte tijden 

o dunnen groeiringen in droge tijden 

o soms enkele tienduizenden jaren aan klimaatgeschiedenis vastgelegd 

 mammoettanden 

 gesteente 

o kunnen informatie geven over hoe hoog de zeespiegel was en wat de 

temperatuur was 

 fossielen in gesteenten geven aan dat er tussen 70 en 65 

miljoen jaar geleden in Zuid-Limburg een tropische zee was  

 in de Ardennen zijn golfribbels in gesteenten te zien met een 

ouderdom van 365 miljoen jaar, dit lijkt op een soort ecosysteem 

als de wadden. 

 

Proxy data is data that paleoclimatologists gather from natural recorders of climate variability, e.g., 

tree rings, ice cores, fossil pollen, ocean sediments, coral and historical data. 



 

 

 

 

Figuur 20: overzicht van methodes waarmee, voor een bepaalde periode terug in 
tijd, de klimaatgeschiedenis kan worden bepaald. Let op, de tijdas is 
exponentieel. De bovenste tijdas geeft aan hoe ver we met de methode terug 
kunnen in de tijd. Dde onderste tijdas geeft aan met welke nauwkeurigheid we 
er wat over kunnen zeggen. Instrumental = gemeten, historical = historische 
gegevens, tree rings = dendrochronologie,ice cores = ijskernen, lake sediments = 
meersedimenten, met pollen, coral reefs = koraalrif en andere kalkbouwsels, 
ocean sediments = oceaansedimenten, met fossiel plankton, continental coastal 
sediments = continentale, kustnabije sedimenten. Bron: Ruddiman 2004. 



Planeet sneeuwbal 

Een van de hypotheses is: 

 supercontinent Rodinia ontstond 1100 miljoen jaar geleden 

 rond 800 miljoen jaar geleden brak het in stukken 

 stukken land nu aan zee, gevolg regen waar vroeger nooit regen viel 

o kurkdroge rotsen worden nat 

o zuigen CO2 uit lucht 

o rotsen nemen opgeloste CO2 op  

o CO2 wordt omgezet in kalk en kiezel 

 vulkanen scheuren open 

 nieuw gesteente (basalt/graniet) komt naar de oppervlakte en nemen ook CO2 

op 

 CO2 concentratie neemt snel af met meer dan 90% (van meer dan 2000 ppm 

tot minder dan 250 ppm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Het verhaal van de aarde 

Paleoklimatologen zijn wetenschappers die zich bezig houden met het klimaat van 

langer geleden. 

Aarde is 4,6 miljard jaar oud. Iets jonger dan de zon. 

Als je de 4,6 miljard jaar in 24 uur stopt is de mens pas 20 seconden voor 

middernacht verschenen. 

 

Vaak vallen grote klimatologische veranderingen samen met geologische tijdvakken. 

 laatste periode Precambrium  

o diverse koude perioden 

o veel CO2 uit atmosfeer verdwenen en opgeslagen in ijs en gesteenten 

o intensiteit van zonlicht 8% minder 

o toen ijs smelten kwam veel CO2 vrij en werd het warmer (van koelkast 

naar broeikast) 

 Siluur 

o warm en vochtig klimaat 

 Devoon 

o klimaat van vochtig en warm naar droog en heet 

 Carboon 

o warm en vochtig met landdieren 



 Perm 

o droog klimaat onderbroken door ijstijden 

o één groot continent (niet bij noord- of zuidpool) 

 Overgang Perm naar Trias 

o sterke klimaatverandering door uitgebreide vulkanische activiteit en 

inslag meteoriet 

 tijdens late Jura en vrijwel gehele Krijt 

o tijdperk dinosauriërs 

o warmer dan nu 

o zeespiegel 100 m hoger dan tegenwoordig 

o CO2 gehalte veel hoger 

o ijskappen afwezig 

o eind Krijt snelle verandering klimaat waardoor uitsterven landreptielen 

 Tertiair 

o klimaat snel warmer door sterke toename CO2 (tot meer dan 3000 

ppm) 

o landijs gesmolten 

o zeespiegel was tientallen meters hoger dan nu 

o krokodillen zwommen over de Noordpool 

o na Tertiair nam CO2 concentratie af tot 250 ppm 

 Kwartiair 

o ijstijden (glacialen) 

 concentratie CO2 daalde in koude tijden tot 180 ppm 

o warmere perioden (interglacialen) 

 concentratie CO2 steeg in warme tijden tot 280 ppm 

o Saalien (voorlaatste ijstijd) 

 250.000 jaar geleden bereikte landijs Nederland 

o Eemien 

 warme periode tussen ijstijd Saalien en Weichselien 

 warmer dan nu 

 zee 4 meter hoger dan nu 

 tot riviertje Eem dat door Amersfoort stroomt 

o Weichselien 

 15.000 jaar geleden 

 ijskappen bereikte Nederland niet  

 gemiddeld in januari 10 graden onder nul met uitschieters naar 

25 graden onder nul overdag 

 zeespiegel 120 meter lager 

 Noordzee en Oostzee drooggevallen 

 ijstijd eindigde rond 11.650 jaar geleden 

o Kleine IJstijd in late middeleeuwen 

 gemiddeld 0,5-0,8 graden kouder dan nu 

 



 

Tegenwoordig stijgt CO2 gehalte zeer snel. Aan het eind van deze eeuw kan de 

concentratie CO2 verdubbeld zijn  door menselijke en natuurlijke oorzaken (760 ppm) 

 

https://media.hhmi.org/biointeractive/earthviewer_web/earthviewer.html Earthviewer 

The Making of Mass Extinctions (biointeractive.org)  De perioden van massa extinctie 

 

 

 

https://media.hhmi.org/biointeractive/earthviewer_web/earthviewer.html
https://www.biointeractive.org/classroom-resources/making-mass-extinctions-0


Oorzaken van klimaatverandering 

Klimaat wordt beïnvloedt door natuurlijke en menselijke oorzaken: 

 plaattektoniek  

 vulkaanuitbarstingen 

 meteorietinslagen 

 albedo 

 samenstelling atmosfeer 

 variaties in zonne-energie  

o baan van de aarde om de zon,  

o hoek van de as van de aarde t.o.v. de zon 

o precessie (beweging die de draai-as van de aarde maakt) 

o zon intensiteit 

 

Plaattektoniek 

 aardkorst bestaat uit stukken, lithosfeerplaten genoemd 

 schuiven met paar centimeter per jaar langs elkaar, tegen elkaar en uit elkaar 

door stroming in de aardmantel 

 stroming is gevolg van afkoelen binnenste van de aarde 

 in aardgeschiedenis een aantal maal aanwezigheid van supercontinenten 

o extreem landklimaat doordat grote delen van landmassa op tropische 

breedtegraad ver van zee lagen 

o opbreken supercontinent leidt tot gematigder klimaat door toenemende 

invloed zee 

 positie van continenten t.o.v. evenaar en polen  

o ijskap wordt groter op land (Antarctica) vooral doordat sneeuw 

opstapelt en ijs wordt 

o zee-ijs Noordpool (Arctica) wordt niet dikker dan 10 meter, omdat ijs 

onderkant afsmelt 

o slechts af en toe dreven continenten (landmassa’s) over de polen 

 posities van continenten beïnvloedt patroon van zeestromen 

o zeestromen van de evenaar (tropische zeeën) naar de polen 

verplaatsen energie (warmte) 

o ligging van continenten kunnen zeestromen tegenhouden 

o warmtestromen kunnen poolgebieden ijsvrij houden 

o Atlantische oceaan is efficiënte verbinding tussen de tropen en de 

Noord- en Zuidpool 

o oceaanstroming rond de Zuidpool voorkomt dat het warme water niet 

ver genoeg zuidelijk gaat om de Zuidpool warm te houden 

 

 

 



Vulkanisme 

 op korte termijn zorgen krachtige uitbarstingen voor wolken van fijnstof en gas 

die op grote hoogte (soms meer dan 15 km) in de atmosfeer komen 

o stof handhaaft zich aantal jaren,  waardoor minder zonlicht aarde 

bereikt en afkoeling optreedt 

 vulkanen stoten veel CO2 uit 

o magma bevat ongeveer 0,2% (gewichtspercentage) CO2 

o 251 miljoen jaar geleden (overgang Perm-Trias) Siberië enorme 

vulkaanuitbarstingen (met basaltuitvloeiingen) 

o 65-55 miljoen jaar geleden (begin Tertiair) in India met gevolg piek van 

CO2 boven 3000 ppm 

 

Inslag meteorieten 

 inslag meteoriet heef directe en indirecte gevolgen 

 directe gevolgen 

o inslagkrater asteroïde noordwesten Australië 251 miljoen jaar geleden 

o inslagkrater Yucatan (Mexico) 65 miljoen jaar geleden 

 eerste uren na inslag enorme hittepuls 

 landleven gedood 

 leven onder water, onder de grond of onder rotsen nog kans 

overleven 

 of leven in de vorm van zaden, wortels of begraven eieren 

 enorme branden zorgden voor zuurstofgebrek 

 korte tijd later temperatuurdaling door maanden verduistering 

zonlicht door roet en stof in de lucht 

 indirecte gevolgen 

o effect van inslagen op schuine stand aardas waardoor we seizoenen 

hebben 

 

Albedo 

 landijs reflecteert en groot deel van de invallende zonne-energie direct terug 

naar de ruimte 

 de albedo is een maat voor het weerkaatsen vermogen van een oppervlak 

o poolkappen 80% 

o aarde als geheel 40% 

o witte kleur reflecteert het licht 

o als minder drijfijs op de Noordpool dan wordt er door het donkere 

zeewater meer zonlicht geabsorbeerd 

o wordt het water warmer en smelt nog meer ijs 

 

 



Samenstelling atmosfeer (atmosfeer is dampkring) 

 als aarde zo groot als voetbal dan is de atmosfeer 4 mm dik 

 processen en verschijnselen in de atmosfeer bepalen het weer en het klimaat 

 oeratmosfeer bevatte methaan, ammonia, koolstofdioxide, stikstof en 

waterdamp 

 door afwezigheid van zuurstof ook geen ozonlaag dus aarde blootgesteld aan 

UV-licht 

 3,5 miljard jaar geleden ontwikkeling naar zuurstofrijke atmosfeer (door 

cyanobacteriën) 

 eerst zuurstof in het water, waarin het werd gebonden aan ijzerverbindingen 

(ferro-oxide wordt omgezet in het onoplosbare ferri-oxide) 

 pas rond 2,5 miljard jaar zuurstof in de atmosfeer waar het in eerste instantie 

ook werd gebonden aan gesteenten (chemische verwering door oxidatie tot 

banded iron gesteente) 

 toen genoeg zuurstof in de atmosfeer ontstonden er de grote dieren 

 vanaf ongeveer 1,5 miljard jaar geleden bestond de lucht uit 20% zuurstof en 

was ook de ozonlaag gevormd 

 waterdamp, koolstofdioxide, methaan, lachgas (N2O), ozon (O3) en CFK’s zijn 

de belangrijkste broeikasgassen. 

 doordat de concentratie van deze stoffen sterk toenemen spreken we van het 

versterkte broeikaseffect. 

 toename CO2 vooral door verbranding fossiele brandstoffen (aardgas, aardolie 

en steenkool) 

o concentratie varieert normaal gesproken gedurende het jaar over de 

hele wereld 

o Noordelijk halfrond meer land en bossen en dus zomers meer CO2 

opname, terwijl in de winter minder opname, bovendien in de winter 

meer verbranding 

o Concentratie CO2 gemeten in de lucht en in ijs (belletjes lucht) laat zien 

toename vooral vanaf industriële revolutie van 310 ppm naar 440 ppm 

(0,044%). 

 toename methaan in de atmosfeer (houdt 25x beter warmte vast dan CO2) 

o ontdooien permafrost, waardoor in vochtige omgeving anaerobe 

afbraak van organisch materiaal, bovendien komt CH4 gas vrij uit de 

bevroren grond 

o methaanbacteriën behoren tot de archaeabacteriën (enkelvoudig 

celmembraan, spreek uit als argea) 

o leven in extreme omstandigheden (koud en zout) 

o deel CH4 oxideert tot CO2 

o herkauwers produceren door vergisting in de pens veel methaan, 

dragen 14% bij aan toename van de broeikassen 

o ook rijstbouw draagt bij aan toename CH4 concentratie 

 door het natuurlijke broeikaseffect is de gemiddelde temperatuur op aarde 15 

graden Celsius i.p.v. -17 graden Celsius. 

 



Reductie CO2 door koolstofkringloop 

 bosaanplant, waardoor CO2 wordt omgezet in glucose, andere koolhydraten, 

aminozuren, vetzuren, houtstof 

 deel organisch materiaal wordt verbrand of gegeten door andere organismen. 

 detriforen (afvaleters zoals regenwormen) en reducenten zetten de organische 

stoffen om in anorganische stoffen 

 de route die koolstof neemt door planten, dieren en reducenten is de snelle C 

kringloop en duurt een paar honderd jaar (snelle koolstofkringloop) 

 als koolstof terecht komt in aardgas, aardolie en steenkool is er sprake van de 

langzame koolstofkringloop. 

 CO2 is aanwezig als gas, opgelost in water als HCO3-, in de vorm van 

organisch materiaal of in de vorm van kalk (in schelpen) of in kalksteen 

(kalkrotsen/kalkgebergten) 

 

https://www.biointeractive.org/classroom-resources/geological-history-oxygen Geologische 

geschiedenis van zuurstof 

https://www.biointeractive.org/classroom-resources/geologic-carbon-cycle Geologische koolstofcyclus 

 

Variaties in zonne-energie op aarde 

 variatie in bewegingen van de aarde (aarde draait in 1 dag om zijn as en in 1 

jaar om de zon) 

o er komen schommelingen voor in de baan van de aarde om de zon 

o waardoor de intensiteit en verdeling van zonne-instraling op aarde over 

een periode van duizenden jaren varieert   

o Milankovic verklaard hiermee de afwisseling van glacialen en 

interglacialen in het Pleistoceen 

o in het Holoceen is de verwachting dat over 30.000-50.000 jaar ook 

weer een ijstijd plaatsvindt 

 variaties in de hoek van de as van de aarde t.o.v. de zon 

o  hoe groter de hoek hoe groter het temperatuurverschil tussen de 

seizoenen 

 variatie in precessie (tolbeweging die de draai-as van de aarde maakt)  

o de precessie heeft invloed op de temperatuur in de poolregio’s 

 variaties in intensiteit van de zon 

o zonneplekken zijn koelere plekken op de zon 

o hoe meer zonneplekken hoe actiever de zon 

o een actieve zon produceert korte explosies van energie waarbij geladen 

deeltjes vrijkomen 

o geladen deeltjes veroorzaken poollicht 

o aantal zonnevlekken komt voor in een cyclus van 11 jaar 

o er zijn ook schommelingen in zonneactiviteit over grotere perioden door 

de invloed van de route en positie van de zon binnen ons 

melkwegstelsel 

https://www.biointeractive.org/classroom-resources/geological-history-oxygen
https://www.biointeractive.org/classroom-resources/geologic-carbon-cycle


 

https://www.biointeractive.org/classroom-resources/paleoclimate-history-change HHMI biointeractive 

over klimaatveranderingen door effect straling zon en samenstelling atmosfeer 

https://www.biointeractive.org/sites/default/files/Paleoclimate-student-worksheet.pdf Vragen bij de 

workshop over klimaatverandering 

Conclusies workshop HHMI: 

 Het klimaat is complex en dynamisch, maar wordt vooral beïnvloed door de 

hoeveelheid zonne-energie die de aarde bereikt en de samenstelling van de 

atmosfeer. 

 Grote veranderingen in het klimaat worden vooral bepaald door de 

concentratie van broeikasgassen (vooral CO2) 

 Veranderingen in de baan van de aarde om de zon veroorzaakt veranderingen 

in het klimaat van de aarde bovenop het grotere effect van de 

broeikasgassen. 

 The concentratie CO2 neemt toe met een snelheid 100 keer groter dan op elk 

ander moment in de laatste 800.000 jaar. Deze periode van 800.000 jaar is 

meer dan 4 maal groter dan de periode waarin Homo sapiens op de aarde is. 

 De concentratie CO2 is nu hoger dan op elk ander moment dat de mens 

bestaat. 

 Paleontologisch bewijs laat zien dat massa extinctie gekoppeld zijn aan 

perioden van snelle veranderingen in de omgeving omdat ecosystemen tijd 

nodig hebben om aan te passen  

 

Klimaat op aarde is een zeer ingewikkeld en dynamisch geheel van processen en 

verschijnselen in de atmosfeer (zie figuur 31). Er wordt in deze module maar een 

deel van de processen besproken. 

Veel gevolgen van klimaatveranderingen zijn ook weer oorzaak voor 

klimaatverandering. Dat kan ook afkoeling betekenen. Hieronder zijn een paar 

voorbeelden van terugkoppelingsmechanismen. 

 Het zee-ijs van de Noordpool smelt, daardoor komt er donker water onder 

vandaan. Dat neemt meer warmte op. Koud water kan meer opgelost CO2 

bevatten dan warm water (denk aan het blikje frisdrank: uit de koelkast heeft het 

veel prik, zet het een tijdje open op de verwarming en alle prik is weg!). Dus 

komt er meer CO2 in de lucht, waardoor het klimaat verder opwarmt.  

 Hogere temperaturen betekenen meer verdamping. Dus meer waterdamp in de 

atmosfeer. En dus meer wolken. Die op hun beurt de inkomende zonnestralen 

gedeeltelijk blokkeren, maar ook zeer effectief warmte vasthouden. Netto 

opwarming, of niet? 

 Door het planten van bomen in Noorwegen hoopt men CO2 uit de lucht te halen. 

Op land dat vroeger grasland was, staat nu bos. Dat bos heeft een veel lagere 

albedo dan het grasland dat vooral in de winter (door een gesloten sneeuwdek) 

een hoge albedo had. Daardoor neem het bos dus meer warmte op dan het 

grasland. Wetenschappers hebben kunnen uitrekenen dat daarmee het effect 

van het planten van bomen weer volledig te niet gedaan werd. 

https://www.biointeractive.org/classroom-resources/paleoclimate-history-change
https://www.biointeractive.org/sites/default/files/Paleoclimate-student-worksheet.pdf


Gevolgen van het opwarmen van de aarde: 

 smelten van landijs 

 uitzetten zeewater 

 gevolg stijging zeespiegel (10-20 cm) en overstromingen 

 warmer water leidt tot meer wolken en meer regen, grotere orkanen, meer 

extreem klimaat, waardoor meer rampen, droogte of overstromingen, 

bosbranden, voedseltekort, doden etc. 

 smeltend landijs zorgt ook voor minder zout water bij de polen, waardoor 

verplaatsing water van de evenaar naar de polen stagneert. Hierdoor is er 

minder of een andere verdeling warmte over de aarde 

 verandering biodiversiteit (minder soorten (uitsterven) en migratie en emigratie 

van soorten). Voor een stabiel ecosysteem is het belangrijk dat er veel soorten 

organismen zijn. Verandering biodiversiteit wordt o.a. versterkt door:  

o het kappen van tropische regenwouden voor palmolieplantages 

o het verdwijnen van het koraalecosysteem door het opwarmen en 

verzuren van het zeewater 

Mogelijk toekomstige stijging van de gemiddelde temperatuur van 1,4 tot 5,8 0C. 

Niveau van de zeespiegel kan mogelijk stijgen met 9 tot 88 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hoofdstuk 3 Arctisch gebied 

Arctisch gebied 

 Gebied rondom de Noordpool plus delen van Lapland, Rusland, Alaska, 

Canada, Groenland, IJsland en Spitsbergen. 

 In juli gemiddeld niet warmer dan 10 0C 

 gebied boven poolcirkel (66,5 graden Noorderbreedte) 

 

Van belang voor het leven in het arctisch gebied zijn 

 dag- en nachtritme 

 seizoenen van het jaar 

 

Door schuine stand aardas t.o.v. zon 

 pooldag (periode waarin de zon niet onder de horizon zakt; van 20 maart tot 

23 september, met hoogste punt op 21 juni ) 

 poolnacht (periode waarin de zon juist niet opkomt) 

 

Landschap 

 ijslandschappen (land- en zee-ijs) 

 toendra met permafrost 
o Een toendra is een gebied zonder hoge plantengroei grenzend aan een poolgebied. 

De begroeiing bestaat uit grassen, mossen, korstmossen en dwergstruiken.  

Het algemeen klimaat op een toendra is zeer ongunstig voor de groei van hogere 

planten. De bodem is gedurende minstens zes maanden bevroren of met sneeuw 

bedekt. Het groeiseizoen is zeer kort en de gemiddelde temperatuur van de warmste 

maand ligt onder de 10°C. Tijdens de zomer ontdooit enkel de bovenste laag van de 

bodem, over een diepte van 30 tot 60 cm boven de permafrost. Hoewel de 

hoeveelheid neerslag vrij gering is, zijn de meeste bodems op een toendra moerassig. 

Dit komt doordat het water niet kan wegzinken in de bevroren onderlaag en doordat 

de verdamping ook zeer laag is. Op vele plaatsen wordt dan ook veen aangetroffen.  

o https://nl.wikipedia.org/wiki/Toendra  

 boreaal bos 
o Taiga of boreaal woud is een bioom (vegetatiegordel) dat wordt gekenmerkt door 

uitgestrekte, koude en vochtige naaldwouden. Het Russische woord tajgá (тайга́), 

dat naaldwoud betekent, is afkomstig uit het Mongools. 

Tachtig procent van de bomen in de vochtige bosgebieden van de taiga bestaat 

uit dennen, sparren, zilversparren en lariksen. Deze bomen zijn, in tegenstelling tot de 

meeste loofbomen, uitstekend tegen de strenge winters bestand. Echter ook 

loofbomen als berken, enkele soorten populier, wilgen en lijsterbes komen er voor. 

Venen en de hierbij behorende planten komen in deze zone ook veel voor en 

bedekken het grootste deel van de binnenlanden van Canada en noordelijk Rusland. 

In de grond ligt veel koolstof in de vorm van plantenresten opgeslagen. Bij het warmer 

worden van deze gebieden zal methaan vrijkomen, wat het broeikaseffect versterkt. 

Een aanzienlijk aantal vogels, zoals de Siberische 

lijster, goudlijster en zwartkeellijster, migreert naar dit gebied om profijt te trekken van 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Poolgebied
https://nl.wikipedia.org/wiki/Grassenfamilie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mossen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Korstmos
https://nl.wikipedia.org/wiki/Struik
https://nl.wikipedia.org/wiki/Permafrost
https://nl.wikipedia.org/wiki/Veen_(grondsoort)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Toendra
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bioom
https://nl.wikipedia.org/wiki/Naaldbos
https://nl.wikipedia.org/wiki/Russisch
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mongools
https://nl.wikipedia.org/wiki/Den_(geslacht)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Spar
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zilverspar
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lork
https://nl.wikipedia.org/wiki/Loofboom
https://nl.wikipedia.org/wiki/Berk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Populier
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wilg
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijsterbes
https://nl.wikipedia.org/wiki/Veen_(grondsoort)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Canada
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rusland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Siberische_lijster
https://nl.wikipedia.org/wiki/Siberische_lijster
https://nl.wikipedia.org/wiki/Goudlijster
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zwartkeellijster


de lange zomer en de overvloed aan insecten in dit seizoen. Zowel sommige 

zaadetende vogels als roofvogels blijven ook in de winter in dit gebied. Voorbeelden 

zijn de kruisbek, steenarend, raaf en de ruigpootbuizerd. Relatief 

weinig zoogdieren zijn in staat de strenge winters te overleven. Soorten die dat wel 

kunnen zijn onder andere de bever, bizons, bruine 

beer, lemming, lynx, rendier, sneeuwhaas, de wolf en verschillende leden van 

de marterachtigen, zoals de boommarter en veelvraat. De neerslag bedraagt 40-85 

cm/jaar, in de vorm van regen, sneeuw en mist. De bodem van de taiga is door de 

vegetatie erg zuur: wanneer de van de bomen gevallen naalden verteren, scheiden ze 

een zuur af dat andere planten dan naaldbomen belemmert in hun groei. De 

belangrijkste factoren bij de ontwikkeling van het taigabioom zijn de lange winter, de 

lage temperatuur die planten- en dierenleven beperkt, en de blootstelling aan de zon 

in de zomer. Het boreaal woud wordt sedert 2000 in toenemende mate geteisterd 

door natuurbranden. 

o https://nl.wikipedia.org/wiki/Taiga 

 

Een andere onderverdeling van het landschap 

 gebieden waar gesteente aan de oppervlak komt (fjorden; U-dal) 

o kenmerkend voor fjorden zijn heuvelachtige kusten met diepe 

insnijdingen en steile hellingen. De fjorden zijn vaak in U-vormige 

dalen, ontstaan door de uitschuring van landijs tijdens 

de ijstijden (trogdalen). Geregeld komt het voor dat een fjord aan de 

monding minder diep is dan verder landinwaarts. Dit wordt veroorzaakt 

door de morene die de gletsjer achterliet bij zijn terugtrekking. 

o  verwering vind bijna alleen mechanische plaats door vriezen en 

ontdooien van water 

o vrijwel geen chemische verwering door planten (zuur geproduceerd 

door planten) omdat te lange periode temperatuur te laag is voor 

plantengroei 

o onder het ijs komen grondstoffen voor als goud, diamant en edele 

metalen 

o er zijn ook mogelijk olie- en gasvoorraden in de oceaanbodem 

 gebieden waar vooral sedimenten door rivieren zijn neergelegd 

o ontstaan van toendra’s 

o in de zomer moerassig en vol meertjes 

o oppervlaktewater stagneert door ondoorlatende permafrost 

o in de meertjes wordt veen gevormd 

o rivieren kunnen zich moeilijk insnijden in de permafrost ondergrond 

o rivieren worden gevoed door smeltend ijs en sneeuw, bronnen of door 

oppervlakkig afstromen van regenwater 

o door wegtrekkende ijskappen ontstaan allerlei steenafzettingen 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Noordpool plus filmpje smelten ijskap 
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