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Voorwoord 

De eerste 7 jaren van het nieuwe millennium (2000 - 2007) staan allemaal 

in de top 10 van warmste jaren wereldwijd sinds er door meteorologen 

gemeten wordt. Zwaardere orkanen dan ooit, smeltende gletsjers, steeds 

meer broeikasgassen in de lucht, groene skipistes in de Alpen, uitbreidende 

woestijnen, varen om de Noordpool in de zomer omdat het zee-ijs is 

gesmolten. De atmosfeer warmt kennelijk op. Elke week komt er wel iets in 

het nieuws voorbij, waaruit blijkt dat de zonneactiviteit toch belangrijk is, 

dat de CO2 uitstoot elk jaar groter wordt, dat de Warme Golfstroom 

afzwakt, dat het nog sneller warmer wordt dan gedacht, dat bomen ook 

methaan uitstoten, of dat diersoorten in problemen komen door 

veranderende omgevingsfactoren. Of valt het allemaal nog wel mee? En 

blijft 1998 voorlopig het warmste jaar ooit gemeten? 
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1 Inleiding 

1.1 Inhoud 

De afgelopen jaren hebben de media er bol van gestaan: het smeltende ijs 

in de poolgebieden dankzij de klimaatverandering. Met –naar ze schrijven- 

grote gevolgen voor de hele wereld.  

Maar ook met grote gevolgen voor het poolgebied zelf. 

 

1. Bron: bijna net zo veel poolijs gesmolten als in recordjaar  

2008 op tweede plek laagterecord zee-ijs 

11 september 2008 - De ijssmelt op de Noordpool nadert het record van 2007. Terwijl 

afgelopen juli de ijssmelt minder snel ging dan vorig jaar, smolt het zee-ijs in augustus een 

stuk sneller. Begin september waren zowel de noordoost- als noordwest passage vrijwel 

ijsvrij. Met de metingen tot nu toe staat 2008 op de tweede plek van smeltrecordjaren van 

de Noordpool. Na het smeltseizoen, dat nog tot eind september duurt, kan pas worden 

vastgesteld hoeveel zee-ijs exact in de Noordelijke IJszee is gesmolten.  

Bron: KNMI 

 

De bewoners van de leefgemeenschap Qaanaaq gelegen in West Groenland 

maken zich zorgen en willen weten wat er aan de hand is. Ze leven hand in 

hand met de natuur en willen graag begrijpen waarom de natuur nu zo van 

slag lijkt. 

Daarom zijn ze op zoek naar een groep deskundigen, die hen kan vertellen 

wat de oorzaken en gevolgen zijn van klimaatveranderingen. 
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 Figuur 1: Groenland met Qaanaaq, Thule. Bron: Google Earth 

 

In deze module worden jullie ‘opgeleid’ tot zulke deskundigen, die een 

presentatie over klimaatverandering gaan voorbereiden voor de bewoners 

van deze dorpen.  

 

2. Bron: ‘Door klimaatverandering weer planten en meren op Groenland’ 

Bron: de Volkskrant; gepubliceerd op 15 april 2008 11:09 

Van onze correspondent Sander van Walsum 

 

BERLIJN - Na dertig jaar waarschuwen tegen klimaatverandering heeft Angaanqaq er 

genoeg van. Nu dankt hij luisteraars voor opwarming Groenland.  

Is de mens gevoeliger voor emoties dan voor feiten? Dat was het thema van de jaarlijkse 

bijeenkomst van Duitse art directors in Berlijn. Als spreker had de organisatie Angaanqaq 

Lyberth weten te strikken, een uit Groenland afkomstige Inuit-medicijnman die dertig jaar 

geleden door zijn stamoudsten de bewoonde wereld is ingestuurd om mensen te attenderen 

op de schade die zij de aarde toebrengen.  

Als vertegenwoordiger van de arctische volkeren sprak hij in 1978 al voor de Algemene 

Vergadering van de Verenigde Naties over de zich voltrekkende klimaatverandering. 

Afsmeltende ijskappen en zeespiegelstijging waren voor hem toen al realiteit. Ter 

bekrachtiging van zijn waarschuwingen verrichtte hij met trommels en veren rituele 

handelingen. Hij verenigt dus de kwaliteiten van spreker en entertainer, moeten de 

organisatoren van het congres hebben gedacht. 

Angaanqaq blijkt de hem toebedachte rol echter niet meer te willen vervullen. Hij heeft er 

geen zin meer in om het consumentisme van zijn toehoorders te hekelen, en hun voor het 

naderende onheil te waarschuwen. ‘Iedereen knikt eerbiedig en gedraagt zich vervolgens 

hetzelfde als voorheen’, zei hij. ‘Vandaag zal het niet anders zijn.’  
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Bovendien is het te laat voor gedragsveranderingen. Wie, zoals Al Gore, de indruk wekt dat 

de mensheid zichzelf nog voor een ecologische omslag kan behoeden, schept slechts 

illusies. Daaraan doet hij niet meer mee. Hij bedankte de feestgangers dus omstandig voor 

hun bijdrage aan de veraangenaming van het leefklimaat op Groenland. 

‘Omdat jullie leven zoals jullie leven, groeien bij ons weer planten. Volgend jaar gaan we 

een grote ceremonie houden omdat we voor het eerst in 20 duizend jaar weer hout hebben 

om vuur mee te maken.’ Hij loofde de helderheid van het water in de grote meren die de 

laatste jaren zijn ontstaan, en prees zich gelukkig dat zijn geboortestreek nu ook bevolkt 

wordt door dieren die het er vroeger te koud vonden, zoals de bruine beer. 

‘De dieren passen zich aan de gewijzigde omstandigheden aan’, besloot hij. ‘En dat moeten 

de mensen onderhand ook maar eens doen.’ Dat is zijn postalarmistische boodschap: wees 

realist en tel je zegeningen. Aan de verzamelde reclamedeskundigen was ze niet besteed: 

zij horen liever de ongemakkelijke waarheid. 

 

1.2 Opbouw 

Klimaatverandering; het versterkte broeikaseffect. Een onderwerp dat 

onder wetenschappers al een jaar of twintig, dertig actueel is, maar dat de 

afgelopen jaren meer en meer in het middelpunt van de publieke en 

politieke belangstelling is komen te staan. Zeker ook, omdat de gevolgen 

langzaam zichtbaar aan het worden zijn. Het afgelopen decennium kende 

meer warme jaren dan ooit. Het begint er ook volgens de wetenschappers 

op te lijken dat het klimaat daadwerkelijk verandert en dat deze 

verandering nu ook meetbaar is. 

 

De gevolgen van de klimaatverandering zijn niet overal op aarde even sterk 

te merken. Gebieden die zeer gevoelig voor klimaatveranderingen zijn, zijn 

de arctische gebieden, de Noord- en de Zuidpool. De eerste berichten dat 

het Noordpoolijs aan het smelten is, dateren al van enkele jaren geleden. 

 

Ondanks alle aandacht van dit moment, is het veranderen van het klimaat 

op zich niet bijzonder. Gedurende de hele geschiedenis van de aarde 

veranderde het klimaat. Het is nu alleen zo dat de mens is ingesteld op het 

klimaat van de afgelopen tientallen jaren. Daarom is het goed om te weten 

hoe snel de verandering de komende tientallen jaren zal kunnen gaan. 

In het schema in figuur 2 zie je de opbouw van de module. 



NLT2-v106 Klimaatverandering - Als het noordpoolgebied opwarmt … 5 

 
Figuur 2: opbouw van de module.  

 

Het werk dat je in groepjes in de keuzeonderdelen doet, presenteer je aan 

de rest van de klas. Dat maakt, samen met een eindtoets, het cijfer voor 

deze module.  

 

1.3 Doel 

Het doel van deze module is dat je meer inzicht krijgt in het onderwerp 

klimaatverandering en dat je kritisch kunt volgen wat er in het nieuws en 

op internet over beweerd wordt. Je leert over klimaatverandering op korte 

en lange tijdschaal en de gevolgen daarvan voor het arctische gebied. 

 

1.4 Leerdoelen 

Aan het eind van het algemene deel van deze module kun je: 

• de belangrijkste aspecten noemen die van belang zijn bij 

klimaatveranderingen; 

• enkele voorbeelden noemen waarbij uit indirecte gegevens informatie 

kan worden afgeleid over het klimaat in het verleden; 

• benoemen welke gevolgen de klimaatverandering heeft voor de mensen 

in het arctische gebied; 

• klimaatveranderingen in het perspectief van de geschiedenis van de 

aarde plaatsen. 
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Na afloop van deze module weet je: 

• op welke tijdschaal de meest belangrijke astronomische, geologische, 

oceanografische en atmosferische processen invloed hebben op het 

klimaat; 

• hoe het klimaat verandert in het arctische gebied; 

• welke invloed de mens heeft op het klimaat en het menselijke leven in 

het arctische gebied; welke plek de mens heeft in het ecosysteem van 

dit gebied;  

• op welke manier deze mensen van de omgeving (natuur) afhankelijk 

zijn; 

• dat klimaatverandering een complex systeem is, waarbij veel gevolgen 

zelf weer oorzaak kunnen zijn van verdere verandering.  

 

Als je het keuzeonderdeel “Milankovic” hebt uitgevoerd kun je daarnaast: 

• de bewegingen van de aarde in ons zonnestelsel beschrijven en 

daarmee variaties in energie-instraling berekenen en verklaren; 

• de gevolgen hiervan voor de energiehuishouding van de aarde 

benoemen. 

 

Als je het keuzeonderdeel “IJs en albedo” hebt uitgevoerd kun je 

daarnaast:  

• met satellietbeelden uit Google Earth, hoogtemodellen, kaarten en 

foto’s werken en deze interpreteren; 

• de onderlinge samenhang tussen klimaatverandering, het volume aan 

landijs, de oppervlakte aan drijfijs en zeespiegelstand beschrijven en 

verklaren; 

• de gevolgen van de verandering van de albedo voor de 

energiehuishouding van de aarde benoemen en hier eenvoudige 

modelberekeningen bij uitvoeren. 

 

Als je het keuzeonderdeel “Methaan” hebt uitgevoerd kun je daarnaast:  

• uitleggen wat de rol is van methaan bij klimaatverandering; 

• schematisch aangeven welke relaties er zijn tussen het ontdooien van 

de toendra, het vrijkomen van methaan en het broeikaseffect; 

• met behulp van een absorptiespectrum aantonen dat methaan een 

sterker broeikasgas is dan koolstofdioxide; 

• een schema maken van de verschillende stappen van vertering van 

biomassa tot de vorming van methaan; 

• het belang aangeven van methaanvormende bacteriën in de 

koolstofcyclus; 

• een model beschrijven voor de vorming van methaan; 

• met behulp van een experiment aantonen wanneer er methaan 

vrijkomt; 

• de vorming van methaan bij het rotten van plantenresten scheikundig 

beschrijven. 
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Als je het keuzeonderdeel “Ecosystemen” hebt uitgevoerd kun je 

daarnaast: 

• (de onderdelen van) een dynamisch ecosysteem en de werking ervan 

beschrijven; 

• het verschil uitleggen tussen de begrippen abiotisch en biotisch; 

• de gevolgen van klimaatveranderingen voor een ecosysteem 

beschrijven; 

• bovenstaande principes toepassen op andere ecosystemen; 

• een powersimmodel van het ecosysteem interpreteren en aangeven hoe 

dit verbeterd kan worden. 

 

1.5 Overzicht 

Onderwerpen die in het centrale deel aan de orde komen: 

oorzaken en gevolgen van klimaatverandering op dit moment (door te 

kijken naar een film over klimaatverandering). De bedoeling van dit 

onderdeel is, dat je een algemeen beeld van klimaatverandering krijgt. Aan 

het eind van de module kom je weer op de film terug om te kijken wat er 

wel en niet juist is aan de gegevens over klimaatverandering in die film.  

Daarna volgt klimaatverandering in een bredere context: welke processen 

veroorzaken klimaatverandering en op welke tijdschaal doen ze dat? Hoe 

weten we eigenlijk hoe deze veranderingen werken? Het doel van dit 

onderdeel is, de klimaatverandering waarover gesproken wordt, in 

perspectief te plaatsen. Er vinden voortdurend klimaatveranderingen plaats 

op aarde, op diverse tijdschalen.  

In deze module gaan jullie aan de slag om uit te zoeken welke impact de 

klimaatverandering heeft op de bewoners van het arctische gebied. Nadat 

je de meer algemene delen van de module hebt doorgewerkt, onderzoeken 

jullie in groepjes in keuzedelen van de module de invloed van een specifiek 

onderwerp op het leven van arctische volken.  

Volg je het eerste keuzedeel, dan bestudeer je welke invloed 

veranderingen in de baan van de aarde om zon hebben op de hoeveelheid 

invallende zonnestraling op 65ºNB.  

In het tweede keuzedeel leer je over het smelten van ijskappen en 

gletsjers en de invloed hiervan op de zeespiegelstijging. Verder bouw je 

stapsgewijs een eenvoudig klimaatmodel. Hiermee bepaal je onder meer 

het effect van veranderende hoeveelheden ijs (dit gebeurt vooral in de 

arctische gebieden) op de hoeveelheid zonnestraling die de aarde opneemt. 

Experimenteer je graag? Dan kun je in het derde keuzedeel aan je trekken 

komen! In dit keuzedeel ga je in op de rol die het broeikasgas methaan in 

het broeikaseffect. Er komt veel methaan vrij uit smeltende altijd bevroren 

bodem (permafrost) in de arctische gebieden. Waarom komt dit vrij, in 

welke hoeveelheden?  

In het laatste keuzedeel bouw je een computermodel om beter te 



NLT2-v106 Klimaatverandering - Als het noordpoolgebied opwarmt … 8 

begrijpen welke invloed het veranderen van het klimaat in de arctische 

gebieden heeft op ecosystemen ter plekke. Een ecosysteem is een 

dynamisch geheel: door veranderingen in beschikbaarheid van voedsel of 

temperatuur, ontstaat er weer een nieuw evenwicht, met andere 

dominante soorten. Voor de mens direct van belang! 

 

Als jullie allemaal in de keuzeonderdelen expert zijn geworden op jullie 

onderdeel, is het zaak om alles weer bij elkaar te brengen en de andere 

leerlingen uit te leggen welke invloed jullie onderwerp heeft op de 

klimaatverandering in de arctische gebieden en in hoeverre de bevolking 

zich daarop kan instellen.  

 

Dat doen jullie samen in een centrale afsluiting:  

Leerlingen geven in groepjes, bestaande uit leerlingen uit de verschillende 

keuze onderdelen, een presentatie op de klimaatconferentie voor de 

bewoners van Thule (Qanaaq) op Groenland. Deze presentatie moet 

informatie bevatten over de oorzaken en de gevolgen van 

klimaatveranderingen. Daarnaast moeten er adviezen gegeven worden voor 

mogelijke maatregelen voor de toekomst op sociaal cultureel gebied en op 

het gebied van economie en ecologie.  

De verschillende groepen presenteren hun rapporten aan elkaar. 

 

Deze module bestaat uit practica, zelfstudie, theorielessen en 

internetopdrachten, die allemaal in het teken staan van 

klimaatverandering.  

 

1.6 Voorkennis 

Er wordt uitgegaan van de basisvorming vwo. We veronderstellen dat je 

voldoende kennis hebt van aardrijkskunde, wiskunde, natuurkunde, 

scheikunde en biologie. Ook nemen we aan dat je op deze terreinen 

vaardigheden hebt.  

In een paar keuzeonderdelen is kennis van Google Earth en dynamisch 

modelleren handig.  
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2 Klimaatverandering 

In dit hoofdstuk leer je hoe het klimaat op aarde varieert en gevarieerd 

heeft. En hoe weten we dat eigenlijk? 

2.1 Inleiding  

Sinds het begin van de Industriële Revolutie is het wereldwijd gemiddeld 

0,63 graad warmer geworden. Dat lijkt niet veel, dus moeten we ons daar 

nu zorgen om maken? Warm is toch fijn? Zo simpel ligt het niet. Hele 

gemeenschappen zijn erg gevoelig voor kleine veranderingen. 2/3 van alle 

mensen woont dicht bij zeeniveau. Wat te doen als dat flink gaat stijgen? 

Veel dier- en plantsoorten kunnen niet zo snel migreren of zich aanpassen 

aan de veranderingen. De temperatuurverandering heeft een belangrijk 

effect op de verdeling van neerslag en dus op het (drink)water op aarde. Er 

zijn allerlei bijeffecten; het weer wordt extremer. 

Deze module ‘Klimaatverandering’ behandelt dus een onderwerp dat op 

zich een heel normaal verschijnsel is in de geschiedenis van onze planeet.  

In de geschiedenis van de aarde verandert het klimaat steeds. Alleen 

hebben we er nu voor het eerst veel mee te maken, omdat onze 

samenleving is ingesteld op het klimaat van de afgelopen tientallen jaren. 

Wat de huidige klimaatverandering bijzonder maakt, is dat deze zich in 

een opmerkelijk hoog tempo schijnt voor te doen. Daar komt bij dat er op 

aarde nu veel meer mensen zijn dan vroeger en dat die mensen ook nog 

eens in heel kwetsbare gebieden wonen. 

1. Opdracht: klimaatfilm 

a. Bekijk de klimaatfilm en maak daarbij de kijkopdrachten.  

b. Verzamel in de weken dat je aan deze module werkt berichten uit het 

nieuws die met klimaatverandering te maken hebben.  

 

Aan het eind van de module komen we op de film en de nieuwsberichten 

terug. 

Klimaatverandering in geologisch perspectief 

In de geschiedenis van de aarde, die een periode van ongeveer 4,6 miljard 

jaar beslaat, is de samenstelling van de atmosfeer vaak totaal anders 

geweest dan tegenwoordig. Alle zuurstof die zich in de lucht bevindt (nu 

ongeveer 21% van alle luchtdeeltjes in het onderste deel van de 

dampkring) hebben we te danken aan de fotosynthese door groene 

planten. Er waren perioden dat het zuurstofgehalte hoger, maar ook heel 

veel lager – zelfs 0% – was. Ook andere gassen kwamen in andere 

verhoudingen voor dan tegenwoordig. Het logische gevolg daarvan was dat 
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het klimaat (= het gemiddelde van al die processen en verschijnselen in de 

dampkring) vaak drastisch anders is geweest dan wij het tegenwoordig 

kennen.  

Daarnaast zijn ook andere factoren in de geologische geschiedenis van de 

aarde van invloed op klimaatverandering geweest. Denk bijvoorbeeld aan 

schommelingen in de hoeveelheid zonne-energie die in de dampkring 

terecht komt, aan enorme vulkaanuitbarstingen of meteorietinslagen, of 

aan het verschuiven van de continenten, waardoor de oppervlakte 

aaneengesloten land varieerde en de patronen van oceaanstromen 

wijzigden. Dit alles betekent dus dat het aardse klimaat voortdurend 

veranderde.  

Eigenlijk is de enige constante aan het klimaat dat het verandert.  

‘Stop de klimaatverandering’ of ‘red het klimaat’ zijn dan ook, geologisch 

gezien, lastige uitspraken.  

We moeten ervoor zorgen dat we weten welke bijdrage we als mens 

leveren aan de klimaatverandering en hoe snel het klimaat nu verandert. 

Ook moeten we weten wat de gevolgen van die klimaatverandering zijn en 

wat we er als mensheid aan kunnen doen. 

 

We bestuderen het klimaat van het verleden, want ‘The past is the key to 

the present and the future!’. Oftewel: als we nauwkeurig kunnen bepalen 

hoe en hoe snel in het geologische verleden het klimaat heeft gevarieerd, 

kunnen we dat nabootsen met computermodellen. Als we er in slagen om 

met deze klimaatmodellen het verleden te reconstrueren, dan kunnen ze 

als een soort ‘flight simulator’ worden ingezet om veranderingen in de 

toekomst te bestuderen. Twee keer zoveel CO2 in de atmosfeer? Het ijs 

van de Noordpool gesmolten? Laat maar doorrekenen! Op die manier 

hoeven we niet af te wachten wat er komen gaat en kunnen we proberen 

te voorspellen wat er gaat gebeuren. Dat is geen eenvoudige opdracht en 

dat maakt het ook zo interessant. 
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Figuur 3: ontwikkeling van klimaatmodellen. Vlnr. en van boven naar beneden: rond 
1975; rond 1985; 1990 first assessment report (FAR); 1995 second assessment report 
(SAR); 2001 third assessment report (TAR); 2007 fourth assessment report (AR4); Bron: 
IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). 

 

2. Vraag 

Bekijk figuur 3. De klimaatmodellen zijn in de loop der jaren steeds 

complexer geworden. 

a. Welke factoren spelen een ‘klimaatrol’ in het model uit de jaren ’70? 

b. Welke factoren zijn er in het model uit de jaren ’80 bijgekomen? 

c. Welke factoren zijn er in het model uit 1990 bijgekomen? 

d. Welke factoren zijn er in het model uit 1995 bijgekomen? 

e. Welke factoren zijn er in het model uit 2001 bijgekomen? 

f. Welke factoren zijn er in het model uit 2007 bijgekomen?  

 

In een van de keuzedelen rekenen we zelf ook aan eenvoudige 

klimaatmodellen. 

Waarom de poolgebieden 

Klimaten hebben invloed op het vóórkomen van plant- en diersoorten. 

Belangrijke klimaatfactoren zijn de temperatuur (gemiddelde zomer- en 

wintertemperatuur) en de neerslag (hoeveelheid en verdeling over het 

jaar). Als in een gebied een klimaatfactor verandert, heeft dit grote 

gevolgen. Er is een belangrijke samenhang tussen ecosystemen en 

landschappen; de zogenaamde fysisch-geografische zones. Juist op de 

overgang van de ene naar de andere zone heeft klimaatverandering een 

zeer grote ‘impact’.  
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3. Opdracht: fysisch geografische zones 

Gebruik kaartje “fysisch geografische zones” (195 D uit de Grote Bosatlas, 

53ste editie) 

a. Welke klimaten grenzen aan elkaar op de overgang van de polaire naar 

de gematigde zone? 

b. Welke zones met oorspronkelijke plantengroei grenzen aan elkaar op 

de overgang van de polaire naar de gematigde zone? 

c. Welke ecologische landschapszones grenzen aan elkaar op de overgang 

van de polaire naar de gematigde zone? 

 

Deze module gaat dieper in op de oorzaken en gevolgen van 

klimaatverandering voor de gebieden rond de 65º NB. Juist in de 

poolregio’s zijn de veranderingen het duidelijkst te merken. Aan het eind 

van deze module snap je waarom dat zo is! 

  

2.2 Klimaatreconstructie - Hoe weten we 
eigenlijk hoe het klimaat varieerde?  

Tegenwoordig worden overal ter wereld de meest uiteenlopende weerdata 

gemeten. Deze gegevens worden aangevuld met remote sensing 

(waarneming van afstand) uit satellieten, zodat een zeer verfijnd beeld 

ontstaat van de ‘weerstoestand’ van onze planeet.  

3. Achtergrondinformatie: het weer 

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

Er wordt daarbij o.a. gelet op temperatuur, neerslag, luchtvochtigheid, wind, bewolking 

en 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 vergeleken 

met het gemiddelde uit de periode 1961-1991. 

Als je teruggaat in de tijd, dan worden instrumentele waarnemingen 

steeds schaarser. De oudste temperatuurmetingen gaan niet verder terug 

dan tot halverwege de 18e eeuw en dan nog maar alleen voor een paar 

plaatsen in Europa. Voor de periode daarvoor moet gebruik gemaakt 

worden van indirecte gegevens, de zogenaamde proxy-data. Sommige 

‘vertellen’ in detail over plaats en tijd, andere zijn juist handig voor een 

grootschaliger beeld over langere perioden. De ene keer komen we iets te 

weten over het klimaat op het land, de andere keer over de zee. Bij elkaar 

geven ze een redelijk compleet beeld van de klimaatgeschiedenis op 

aarde.  
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Figuur 4: verschillende temperatuurreconstructies tot 2000 BP (Before Present) op grond 
van instrumentele waarnemingen (rode lijn) en proxies. In de grafiek staat steeds het 
verschil (‘temperature anomaly’) aangegeven ten opzichte van de periode 1961-1991. 
Bron: Global Warming Art  

 

We zullen nu ingaan op een paar voorbeelden van ‘indirecte gegevens’ 

waarmee het klimaat kan worden gereconstrueerd. 

Daarbij gaan we steeds verder terug in de tijd. De nauwkeurigheid wordt 

naarmate we verder terug gaan minder groot, vooral omdat het lastig is 

precies te bepalen over welke periode in de tijd de gegevens gaan 

(datering). 

Historische bronnen 

Uit verslagen over wijnoogsten, journalen van dijkgraven (waarin hoge 

waterstanden of ijsgang in de rivieren zijn beschreven) en logboeken van 

zeelui is veel informatie te halen. Zoals: 

• waterstanden in rivieren 

• overstromingen 

• wateroverlast 

• stormvloeden 

• dichtvriezen van rivieren, trekvaartroutes,  

• IJsselmeer 

• duur van het sneeuwdek 

• begin van het groeiseizoen 

• opbrengst aan appels, pruimen, kersen 

• begin van het hooien 

• begin van de graan- of wijnoogst 
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• prijzen van voedsel, water, wijn, turf en hout. 

4. Opdracht: ‘rampenzomer’ 

Lees de tekst in bron 4. Welke aanwijzingen over het weer zijn af te 

leiden? Wat valt er te zeggen over het klimaat? 

 

4. Bron: ‘rampenzomer’ 

In Groningen houdt de abt van het klooster te Wittewierum een dagboek 

bij, waarin hij onder andere schrijft over de ‘rampenzomer’ van het jaar 

1223.  

 

“In april kunnen de boeren door vorst en rijp, en ook door de mateloze 

regens, veel te weinig op het land werken.  

Op Maria Hemelvaart (15 augustus) raakten de sloten zo overvol, dat het 

wel meren leken, en de akkers veranderden in waterpoelen. Er waren nog 

onrijpe korenaren te zien, terwijl in andere jaren de oogst al 

binnengehaald is. 

Het hooi op het veld is grotendeels te gronde gegaan en eveneens de oogst 

van zomergraan. Bomen, die vroeger vrucht hadden gedragen, wilden nu 

geen appels voortbrengen en de wijnoogst moet tot laat in het najaar 

worden uitgesteld.” 

 

Bron: J. Buisman, Duizend jaar weer, wind en water in de lage landen 

Dendrochronologie 

 
 
Figuur 5: terugtellen in de tijd met behulp van jaarringen in hout. Bron: Aardwetenschappen Vrije 
Universiteit 
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Vooral archeologen gebruiken dendrochronologie om exact te kunnen 

bepalen hoe oud een houten voorwerp is. De methode is tot enige 

duizenden jaren terug in de tijd betrouwbaar. Voor dendrochronologisch 

onderzoek wordt het liefst hout gebruikt dat afkomstig is van de eik. Deze 

boom heeft als eigenschap dat er elk jaar een jaarring groeit, 

onafhankelijk van de weersgesteldheid. Door het tellen van de ringen is 

het mogelijk om de leeftijd van de boom af te lezen. De jaarringen 

variëren per jaar niet in aantal maar wel in dikte: in een warm seizoen, 

met voldoende neerslag wordt een brede en in een koud en te nat of te 

droog seizoen wordt een dunne jaarring gevormd. Zo ontstaat een 

ringenpatroon dat voor een bepaalde streek en periode uniek is en dat 

indirect informatie geeft over de weersomstandigheden tijdens de vorming 

van de jaarringen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Opdracht: jaarringen 

In figuur 6 zie je de ringen van vier verschillende stukjes hout. Kopieer de 

afbeelding, knip de stukjes uit en leg ze zo neer dat het patroon van de 

jaarringen een overlap vertoont tussen 2 stukjes (zoals in figuur 5).  

Welk stuk hout (A, B, C of ‘Living tree sample’) is het oudste? Als je ze alle 

vier aan elkaar hebt kunnen koppelen, hoever kun je dan terug in de tijd 

gaan als elke ring een jaar voorstelt?  

 

Pollen 

Stuifmeelkorrels van planten mogen bijzonder lastig zijn voor mensen met 

een allergie, voor klimaatonderzoekers hebben ze een aantal handige 

eigenschappen: ze komen in groten getale voor, blijven goed bewaard en 

elke soort heeft een karakteristieke vorm. Als we met een boring uit een 

meertje sediment van verschillende ouderdom omhoog halen, kunnen we 

met een microscoop precies zien welke vegetatie in welke periode 

 
 

Figuur 6: opdracht bij dendrochronologie 
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overheerste. Zo is de stuifmeelkorrel van een berk duidelijk te 

onderscheiden van die van grassen. En deze vegetatie vormt een indicatie 

voor de temperatuur. Omdat pollen zeer goed ‘houdbaar’ zijn, kunnen ze 

gebruikt worden voor klimaatreconstructies tot enige tienduizenden jaren 

geleden. 

 

 

Figuur 7: stuifmeel van verschillende planten. Bron: Aardwetenschappen Vrije Universiteit 
 

 

6. Opdracht: vegetatie 

Uit een meertje in Noord Nederland hebben we een laagje van 

15.000 jaar oud uitgewassen, daarin zitten onder andere de 

stuifmeelkorrels die je in de figuren 7 en 8 ziet.  

Welke vegetatie heeft er toen in Nederland gestaan? Gebruik 

eventueel een ‘Flora’ of internet. Kies uit: 

a. subtropisch regenwoud  

b. gematigd loofbos 

c. taiga  

d. toendra 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 8: stuifmeel van de 
lariks.  
Bron: Aardwetenschappen  
Vrije Universiteit 
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IJskernen 

De ijskappen op Antarctica en Groenland zijn laagje voor laagje 

opgebouwd uit sneeuw die werd samengeperst tot ijs. Tussen de 

ijskristallen blijft altijd wat lucht zitten waarin het CO2- en 

methaangehalte te bepalen zijn. Boringen in de ijskap van Antarctica 

kwamen tot 3100 m diep. Dat is tot 740.000 jaar terug in de tijd! Zo 

hebben onderzoekers de atmosferische concentraties van deze 

broeikasgassen voor een lange periode nauwkeurig kunnen vaststellen.  

Dalen en pieken in de concentraties komen respectievelijk overeen met 

acht ijstijden (glacialen), elk weer gevolgd door een warmere periode 

(interglaciaal).  

In de afgelopen 650.000 jaar varieerde de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer 

van 180 tot 280 volumedeeltjes per miljoen (volume ppm), terwijl we nu 

(2008) op ongeveer 380 - 400 zitten. Veel meer dus!  

 

a. subtropisch regenwoud 

c. taiga d. toendra 

b. gematigd loofbos 
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Figuur 11: vorstwig.  
Bron: 
Aardwetenschappen  
Vrije Universiteit 

 

 
Figuur 9: ijskern Dronning-Maud plateau, Antarctica 

 

 

 

Landschap 

Ook landschapsvormen kunnen ons vertellen wat de temperatuur 

op zijn minst moet zijn geweest, vooral voor zogenaamde 

periglaciale omstandigheden: de bodem is geheel of 

gedeeltelijk bevroren. Voor Nederland zijn dat dus de perioden 

van de ijstijden in het Pleistoceen. Het bekendste voorbeeld is 

een vorstwig (zie figuur 11). Die ontstaat doordat de bodem 

scheurt; het scheurtje loopt in de zomer vol met water dat in de 

volgende winter bevriest, uitzet en daarmee voor een bredere 

scheur zorgt. Zulke ijswiggen vinden we ook in de ondergrond van 

Nederland. De gemiddelde jaartemperatuur moet voor een ijswig 

rond −8 ºC liggen, in de winter zal −20 ºC geen uitzondering zijn 

geweest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 10: CO2 concentratie in de 
atmosfeer, gereconstrueerd uit 
ijskernen. Bron: Ruddiman 2004 
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Figuur 12: het Uddelermeer. Bron: Google Earth 

7. Opdracht: pingo 

Het Uddelermeer in Nederland (zie figuur 12) is een pingoruïne, het 

overblijfsel van een ijsheuvel (pingo = ‘heuvel die groeit’ in Inuit). Het 

meer is een meter of 12 diep en heeft een ringwal. In figuur 13 zie je een 

pingo van 50 m hoog in de delta van de rivier Mackenzie, Northwest 

Territories, Canada.  

Zoek in de atlas of op internet op waar in Canada deze foto gemaakt is en 

welk klimaat er heerst. Dat klimaat heerste er dus ooit in Nederland! 

 

 

Een pingo ontstaat doordat in de ondergrond water bevriest en er een 

ijsklomp ontstaat. Deze ijskern trekt meer water uit de omgeving aan, dat 

op zijn beurt ook bevriest. Zo vormt er zich een ijsbult onder de bevroren 

bovenste meters van de bodem, die steeds verder uitgroeit. Aan de 

bovenkant ‘barst’ de bult open en de bodem zakt als het in de zomer 

ontdooit van de bult af: dat wordt de latere ringwal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 13: pingo in Canada. Bron: Aardwetenschappen Vrije Universiteit 
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Fossiel Plankton 

Sommige planktonsoorten leven in de bovenste meters van het 

oceaanwater en maken daar kalkschaaltjes (CaCO3). De bouwstenen 

daarvoor halen ze uit water en lucht. Van zuurstof bestaan twee isotopen 

− atomen van hetzelfde element − met verschillende aantallen neutronen. 

Het overgrote deel (99,7%) van zuurstof is 16O, de resterende 0,3% is 18O. 

Deze isotopen hebben dezelfde chemische eigenschappen, maar 

verschillende natuurkundige eigenschappen omdat 18O met twee extra 

neutronen in de kern een beetje zwaarder is en trager is in reacties. Uit 

water verdampen sneller watermoleculen met 16O dan 18O. In koude 

perioden blijft die 16O vooral achter in sneeuw en ijsbedekking op het land, 

en is er relatief iets meer 18O in het zeewater. Het plankton legt de 

verhouding tussen 16O en 18O zeer nauwkeurig vast. Na afsterving komt het 

grootste deel van het plankton op de oceaanbodem bovenop de vorige 

generaties terecht. Door boringen in de oceaanbodem, kilometers onder 

water, halen we de kalkschaaltjes omhoog. Als we weten hoe lang geleden 

het plankton dat deze schaaltjes maakte, geleefd heeft, weten we de 

temperatuur van het zeewater waarin het plankton geleefd heeft. We 

hebben daarmee een paleothermometer. Plankton maakt een snelle 

evolutie door en verschillende soorten met duidelijk te onderscheiden 

vormen hebben elkaar in snel tempo opgevolgd. Met plankton kunnen we 

vrij nauwkeurig de klimaatgeschiedenis achterhalen tot 65 miljoen jaar 

terug, het tijdperk waarin het plankton tot bloei kwam.  

 
Figuur 14: kalkskeletje van ongeveer een 
halve millimeter. Elke soort plankton 
(foraminifeer) heeft een karakteristieke 
vorm. Bron: Aardwetenschappen Vrije 
Universiteit 
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Schelpen 

Uit de verhouding tussen de 

zuurstofisotopen kan uit de jaarringen van 

allerlei kalkbouwsels het klimaat worden 

gereconstrueerd. Zulke kalkbouwsels zijn 

bijvoorbeeld mammoettanden, koralen, 

schelpen en stalagmieten. Bij schelpen 

kun je met andere isotopen nog meer 

achterhalen: niet alleen de temperatuur, 

maar ook of een jaar nat of droog is 

geweest. Fossiele stroommossels hebben 

feilloos vastgelegd hoe vaak de Maas en de 

Rijn overstroomden vóór de mens dijken 

ging aanleggen. Met een boortje worden 

de jaarringen uitgeboord en met een 

meetapparaat (massaspectrometer) 

wordt per jaarring de 

isotopensamenstelling bepaald.  

 

 

 

 

 
Figuur 16: schelp in plexiglas gegoten om een plakje te kunnen afzagen. Bron: 
Aardwetenschappen Vrije Universiteit 

 

Het water van de Maas (regenwaterrivier) heeft een andere 16O/18O-

verhouding dan de Rijn (smeltwaterrivier) en daarmee kun je dus bepalen 

welke rivier wanneer is overstroomd. Dat is vervolgens een indicatie voor 

de zogenoemde Noord-Atlantische Oscillatie, het luchtdrukverschil 

tussen het hogedrukgebied boven de Azoren en het lagedrukgebied bij 

IJsland. Als dat drukverschil groot is, buigen depressies van de Atlantische 

Figuur 15: verhouding zuurstofisotopen (en 
koolstofisotopen) in de oceaan in koude en 
warme perioden. ∂18O betekent: een kleine 
afwijking van normaal. Bron: Ruddiman (2004) 
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oceaan af naar Nederland, als dat drukverschil minder groot is, belanden 

die in Spanje. Dus: regen in het stroomgebied van de Rijn en Maas, of juist 

niet.  

Druipstenen 

 
Figuur 17: stalactieten in een grot in Peru. Bron: Aardwetenschappen Vrije 
Universiteit 

 

Stalagmieten en stalactieten uit druipsteengrotten zijn ook zeer bruikbaar 

voor klimaatmetingen. Ze groeien voornamelijk aan in natte perioden, als 

er veel water in de grotten doorsijpelt. In een dun plakje stalagmiet zijn 

deze groeiringen duidelijk zichtbaar en is het verschil tussen natte 

perioden (dikke ringen) en een droge periode (geen ringen, vaak stof en 

organisch materiaal) met het blote oog te zien. Een beetje stalagmiet 

heeft enkele tienduizenden jaren aan klimaatgeschiedenis vastgelegd!  

Gesteente 

Als we nog verder teruggaan in de tijd, kunnen we kijken naar allerlei 

aanwijzingen in gesteenten. De mergelkalk uit Zuid-Limburg toont, door de 

fossielen die er in zitten en de kalkafzetting, dat tussen 70 tot 65 miljoen 

jaar geleden Zuid-Nederland bedekt was met een ondiepe, tropische zee. 

Omdat dat tijdvak zo goed te bestuderen is in de buurt van Maastricht, 

heet deze ‘etage’ (geologisch tijdvak) zelfs het Maastrichtien. Iets verder 

weg in de Ardennen is gesteente te vinden uit het boven Devoon (ongeveer 

365 miljoen jaar oud) waarin duidelijk golfribbels te vinden zijn. Alsof je 

op de huidige wadden loopt (zie figuur 18)! Dat kan ons ondermeer 

vertellen hoe hoog de zeespiegel toen stond en geeft ook informatie over 

de temperatuur die er toen heerste. 
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Figuur 18: golfribbels in gesteente van Devoon ouderdom in de Ardennen, nabij Aywaille. 
Bron: Aardwetenschappen Vrije Universiteit 

 

Een ander voorbeeld van nog iets verder terug in de tijd vind je in bron 5:  

 

5. Bron: planeet sneeuwbal 

Planeet sneeuwbal; regen pikte het warme dekentje van de aarde.  

Voor het eerst is het klimaatonderzoekers gelukt om met 

computermodellen de superijstijd na te spelen, die er 750 miljoen jaar 

geleden voor moet hebben gezorgd dat de gehele planeet onder het ijs 

kwam te liggen. De 'sneeuwbal aarde' werd teweeg gebracht door heel, 

héél veel regen, en wat vers basalt, zo leert het onderzoek. Misschien 

dreef er een reusachtige wolk ruimtestof voor de zon. Of misschien kwam 

het wel omdat er iets helemaal mis ging met de zeestroming. Het is 

allemaal wel eens geopperd om te verklaren hoe het in vredesnaam 

mogelijk was dat onze planeet 750 miljoen jaar geleden opeens helemaal 

bevroor. Inderdaad: bevróór van pool tot evenaar. Volgens de theorie die 

'sneeuwbal aarde' heet, veranderde onze planeet 750 miljoen jaar geleden 

plotseling in een ijsplaneet. 

Tien miljoen jaar lang lagen de temperaturen tientallen graden onder het 

vriespunt. Iedere centimeter land en zee was bedekt met ijs van soms 

meer dan een kilometer dik. We hebben het aan onze vulkanen te danken 

dat onze planeet nog bewoonbaar is: die staken nog net boven het ijs uit 

en pompten de atmosfeer vol rook - totdat de atmosfeer eindelijk weer dik 

en warm genoeg was, en de ijstijd eindigde. 

 Maar waardoor het allemaal kwam, dat weet niemand. Het lijkt erop dat 

iets of iemand de aarde zijn warme dekentje heeft afgepakt.  
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Normaal wordt de warmte van de zon vastgehouden door CO2 en andere 

broeikasgassen in de dampkring. Maar uit allerlei gegevens blijkt dat de 

dampkring tijdens de superijstijd zeer dun was. Franse 

klimaatonderzoekers denken nu te weten wie 750 miljoen jaar geleden op 

aarde het raam openzette. De beschuldigende vinger gaat naar een land 

dat allang niet meer bestaat: het supercontinent Rodinia. Dat continent 

ontstond 1100 miljoen jaar geleden, toen alle landmassa's tegen elkaar 

schoven. En rond 800 miljoen jaar geleden brak het in stukken. Dat was 

genoeg om het klimaat op tilt te gooien, becijferen Yannick Donnadieu en 

collega's in het blad Nature. Waren alle continenten eerst 

samengeklonken, rond 800 miljoen jaar geleden openden zich overal zeeën 

en rivieren.  

Gebieden die vroeger ver landinwaarts lagen, kwamen daardoor opeens 

aan het water te liggen. Het ging regenen. En niet zo'n beetje: voor het 

eerst konden regenwolken allerlei gebieden bereiken waar ze eerst niet 

konden komen. Kurkdroge rotsen werden kletsnat. En ze begonnen CO2 uit 

de lucht te zuigen: koolstofdioxide is namelijk oplosbaar in regenwater, en 

kan in die opgeloste toestand worden opgenomen door rotsen. Samen met 

het water wordt het CO2 dan omgezet in kalk, of in siliciumdioxide - kiezel, 

in de praktijk. Bovendien scheurden er bij het opbreken van het 

oercontinent Rodinia veel vulkanen open, stellen de Fransen vast. Die 

stuwden hele bergketens van 'maagdelijk' gesteente naar de oppervlakte. 

Dat versnelde het proces nog een beetje, want ook dat nieuwe basalt kon 

gretig CO2 gaan opnemen. Een dramatische verdunning van de atmosfeer 

was het gevolg, zo blijkt uit computersimulaties. De hoeveelheid 

koolstofdioxide nam af met liefst 90 procent, van meer dan tweeduizend 

deeltjes per miljoen naar minder dan 250. Genoeg om de Moeder aller 

IJstijden te ontketenen, volgens Donnadieu.  

Of daarmee het verhaal af is, valt te bezien. Zo propageert Paul Hoffman, 

grondlegger van de 'sneeuwbal aarde'-theorie, al jaren een andere 

verklaring die op het eerste oog even plausibel is. Volgens Hoffman is het 

klimaat van slag geraakt door de rare verdeling van water en land: een 

supercontinent op de evenaar, en watermassa's aan de polen. Bovendien 

zitten Donnadieu en de zijnen in hun maag met nóg een paar ijstijden. 

Want amper was de eerste ijstijd voorbij, of de planeet veranderde alwéér 

in een sneeuwbal, tijdens de 'Marinoaanse IJstijd' (650 - 600 miljoen jaar 

geleden). Twintig miljoen jaar daarna stond alweer een volgende 

wereldijstijd voor de deur, de 'Varanger IJstijd' (580 - 565 miljoen jaar 

geleden). Misschien kwam dat omdat het klimaat nog narilde van de eerste 

optater, oppert Donnadieu. Maar zeker weten doet hij het niet. "We 

merken op dat reconstructies van de beide jongere ijstijden zeer 

discutabel zijn. Een grondige toepassing van ons klimaatmodel moet 

wachten op het beschikbaar komen van nieuwe [klimaatkundige] gegevens 

over deze gebeurtenissen." 

Bron: VPRO Noorderlicht website 
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Figuur 19: Paul Hoffman en Daniel Schrag, grondleggers van de 
'sneeuwbal aarde'-theorie, tonen een laag gletsjerafzetting 
met daar bovenop een laagje gesteente dat gevormd moet zijn 
in lauw smeltwater. Het ijsrestant zit op een rare plek: in een 
bergwand in het loeihete Namibië. Een bewijs dat de ijsmassa's 
ooit tot de evenaar reikten, vinden veel onderzoekers. 

 

 

 

8. Opdracht: planeet sneeuwbal 

Vat de tekst over Snowball Earth in een paar zinnen samen. Ga daarbij 

vooral in op wat er over het klimaat af te leiden valt uit deze theorie. 

Waar zitten de grootste onzekerheden en hoe zou je die kunnen proberen 

te onderzoeken? 
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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. 

 

2.3 Het verhaal van de aarde 

Nu we weten hoe het klimaat te reconstrueren valt, kunnen we aan de 

hand van de gegevens die aardwetenschappers en paleoklimatologen 

(wetenschappers die zich bezighouden met het klimaat van langer geleden. 

Paleo = oud in het Grieks) tot nu toe hebben gevonden het verhaal van de 

Aarde vertellen. 

 

De geschiedenis van de Aarde omvat een enorme hoeveelheid tijd. Om een 

beeld hiervan te geven wordt deze 4,6 miljard jaar wel eens geprojecteerd 

op een 24-urige klok. Op deze geologische klok (figuur 21) wordt de aarde 

om twaalf uur 's nachts gevormd. Het eerste leven ontstaat rond 3:15. Pas 

om 12 uur 's middags wordt de atmosfeer zuurstofrijk, en om 4 uur 's 

middags verschijnen de eerste primitieve zeedieren. Om tien uur ’s avonds 
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verovert het leven het land. Nadat de dinosauriërs om 23:40 uitsterven, 

verschijnen de eerste mensen pas 20 seconden voor middernacht. 

 

 
Figuur 21: de geologische klok. Bron: Aardwetenschappen Vrije Universiteit 

 

Aangezien de geologische tijdschaal gebaseerd is op de ontwikkeling van 

het leven op aarde (zoïcum = Grieks voor leven), en het klimaat sterke 

invloed heeft op het leven, vallen grote verandering in klimaat vaak samen 

met grenzen tussen geologische tijdvakken. In een paar stappen lopen we 

de belangrijkste warme en koude tijden in de aardgeschiedenis even door, 

van oud naar jong. Zie figuur 22 voor het tijdsbesef. 

 

In de laatste periode van het Precambrium kende de aarde diverse koude 

perioden. Veel CO2 was uit de atmosfeer verdwenen en opgeslagen in ijs en 

gesteente. De intensiteit van het zonlicht was toen ongeveer 8% minder. 

Toen het ijs ging smelten, kwam veel CO2 vrij en veranderde het klimaat 

van een ‘koelkast’ in een ‘broeikas’.  
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Tijdens het Siluur heerste er een warm en vochtig klimaat. In het Devoon 

veranderde het klimaat van vochtig en warm naar droog en heet. Het 

Carboon werd gekenmerkt door een warm en vochtig klimaat; er 

ontstonden uitgestrekte bossen en kustmoerassen met landdieren. In het 

Perm lag er één groot continent op aarde (niet in de buurt van de noord- 

of zuidpool) en heerste weer een droog klimaat, onderbroken door 

ijstijden.  

 

 
 

Figuur 22: geologische tijdschaal. In een geologische tijdschaal staat de ‘oudste’ 
periode onderaan en de jongste bovenaan. De schaal vertoont overeenkomst met 
gesteentelagen: de oudste bevinden zich onder de jongere. Bron: 
Aardwetenschappen Vrije Universiteit 

 

Op de overgang van Perm naar Trias deed zich een sterke 

klimaatverandering voor, waarschijnlijk door uitgebreide vulkanische 

activiteit en de inslag van een enorme meteoriet. 
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Tijdens de late Jura en vrijwel het gehele Krijt (het tijdperk van de 

dinosauriërs) was het een stuk warmer dan nu en stond de zeespiegel 

ongeveer 100 meter hoger dan tegenwoordig. Het CO2-gehalte in de 

atmosfeer was toen veel hoger en ijskappen waren afwezig. Aan het eind 

van het Krijt veranderde het klimaat zo plotseling en zo sterk, dat de grote 

landreptielen uitstierven.  

In het Tertiair werd het klimaat snel warmer door een sterke toename van 

CO2 in de dampkring tot het wereldrecord van ruim 3000 ppm (parts per 

million). De zeespiegel was toen tientallen meters hoger dan 

tegenwoordig; door de hoge temperatuur was al het landijs immers 

gesmolten. Er zwommen krokodillen over de Noordpool.  

Als we zo ver terug gaan in de geologische geschiedenis, blijkt dat een 

ijsvrije aarde (zonder ijskappen op de polen) meer regel dan uitzondering 

is geweest (ongeveer 90% van alle tijd). Na het Tertiair liep het CO2-

gehalte terug. Het kwam 25 miljoen jaar geleden op ongeveer 250 ppm uit. 

 

Het Kwartair wordt gekenmerkt door 

ijstijden (glacialen) en warmere 

perioden (interglacialen). In de 

voorlaatste ijstijd (Saalien), 250.000 

jaar geleden, bereikte het landijs 

Nederland. 100.000 jaar geleden was 

het tijdens het Eemien, een warme 

periode tussen het Saalien en de 

laatste ijstijd (Weichselien), juist 

warmer dan nu. De zee stond 

ongeveer vier meter hoger dan nu en 

kwam tot aan het riviertje de Eem, 

dat door Amersfoort stroomt, 

waarnaar de warme periode genoemd 

is. 15.000 jaar geleden was het weer 

hartje ijstijd, het Weichselien. De ijskappen bereikten Nederland niet, 

maar het was hier gemiddeld in januari ongeveer 10 graden onder nul, met 

uitschieters naar 25 graden onder nul, overdag. De zeespiegel was 120 

meter lager, zodat de Noordzee en de Oostzee waren drooggevallen.  

 

Wij leven nu in een relatief warme periode, nadat de laatste ijstijd 

ongeveer 11.650 jaar geleden eindigde. Een bekende dip in het klimaat is 

de zogenaamde Kleine IJstijd in de late middeleeuwen. Geologisch gezien, 

is dat zeer kort geleden. Uit die tijd stammen de vele schilderijen van 

winterpret. Het was toen gemiddeld 0,5 – 0,8 graden kouder dan nu. 

Figuur 23: reconstructie van het CO2-gehalte in de 
dampkring. Bron: Aardwetenschappen Universiteit 
Utrecht 
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Figuur 24: glacialen en interglacialen in het Kwartair in Nederland. De curve laat het 
temperatuurverloop zien, gebaseerd op stuifmeelkorrelonderzoek. Daarmee kon de 
plantengroei in een bepaald tijdvak gereconstrueerd worden en dus indirect de 
gemiddelde zomertemperatuur. Naar Zagwijn (1985), bron: Aardwetenschappen 
Universiteit Utrecht 

 

De concentratie aan CO2 in de atmosfeer daalde in koude tijden van het 

Kwartair tot 180 ppm, in warme perioden liep dat weer op tot ongeveer 

280 ppm. Tegenwoordig stijgt het CO2-gehalte zeer snel, zie figuur 25. 

Vanaf 1957, toen de metingen begonnen, zijn we van ongeveer 315 naar 

385 ppm gegaan. Binnen tien jaar stijgt dit naar 420 ppm en aan het eind 

van deze eeuw kan dit zelfs verdubbeld zijn door menselijke en natuurlijke 

oorzaken.  
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Het is de laatste tientallen jaren warmer op aarde dan tijdens het grootste 

deel van de afgelopen miljoen jaar, de jongste periode van de ijstijden. 

Het CO2-gehalte in de atmosfeer houdt gelijke tred.  

 

6. Achtergrondinformatie: IPCC en Nederlandse Nobelprijswinnaars 

Het IPCC of het Intergovernmental Panel on Climate Change is een organisatie van de 

Verenigde Naties, opgericht in 1988, om de risico's van klimaatverandering te evalueren. 

Het panel bestaat uit honderden experts uit de hele wereld (onder wie heel wat 

Nederlandse aardwetenschappers), vanuit universiteiten, onderzoekscentra, 

ondernemingen en organisaties. Het IPCC doet zelf geen research, maar evalueert 

onderzoek dat is gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften. 

Om de 4 à 5 jaar verschijnen rapporten van het IPCC die grote invloed hebben op het 

milieubeleid van vele regeringen. Het laatste rapport, AR4, is in verschillende delen 

uitgekomen in 2007. 

De Nobelprijs voor de Vrede 2007 werd toegekend aan het IPCC samen met Al Gore "voor 

het vergroten en verspreiden van de kennis over de door de mens veroorzaakte 

klimaatverandering en voor het bevorderen van maatregelen om deze tegen te gaan." Ook 

Nederlandse wetenschappers zijn hierdoor officieel Nobelprijswinnaar geworden! Het IPCC 

waarschuwt voor een temperatuurstijging van enkele graden en een hogere 

zeespiegelstand van meerdere meters. 

 

 
 

Figuur 25: het verloop van de CO2 concentratie in de atmosfeer zoals gemeten op Hawaii. 
Bron: NOAA 
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9. Vraag 

a. Waardoor stijgt de concentratie aan CO2 tegenwoordig zo snel? 

 Bekijk figuur 25. Beschrijf kort wat de grafiek laat zien. 

b. Waarom heeft men indertijd juist gekozen voor Hawaï als meetpunt? 

c. Verklaar het ‘zaagtandpatroon’ van de curve. 

 

2.4 Oorzaken van klimaatverandering  

We hebben gezien dat het klimaat op aarde aardig kan variëren en dit ook 

al deed voordat de mens van enig belang werd. Wat zijn de belangrijkste 

natuurlijke oorzaken? En met welke snelheid zorgen ze op welke manier 

voor verandering? 

Plaattektoniek 

De aardkorst bestaat uit stukken, lithosfeerplaten genoemd, die ten 

opzichte van elkaar bewegen. Met een paar centimeter per jaar worden 

deze platen langs elkaar, tegen elkaar en uit elkaar geschoven door 

stroming in de aardmantel. Deze stroming is het gevolg van het afkoelen 

van het binnenste van de aarde. Plaattektoniek heeft op verscheidene 

manieren invloed op het klimaat: 

• Reconstructies wijzen uit dat er in de aardgeschiedenis een paar keer 

een supercontinent is geweest, waarop een extreem landklimaat 

heerste: overal waren woestijnen omdat grote delen van de landmassa 

op tropische breedtegraad ver van zee lagen. Braken de 

supercontinenten in kleinere landmassa’s uiteen, dan werden, door 

toenemende invloed van de zee, de klimaten veel gematigder.  

• De positie van continenten ten opzichte van evenaar en polen speelde 

ook een rol. Er is een continent nodig om een aanzienlijke ijskap op te 

kunnen bouwen. Het zee-ijs op de Noordpool wordt niet veel dikker 

dan een meter of 10 omdat het ijs aan de onderkant weer afsmelt. Op 

een continent als Antarctica echter kun je kilometers dik sneeuw 

opstapelen, dat door de druk een ijskap vormt. Slechts af en toe 

dreven landmassa's over één van de twee polen.  

• De posities van de continenten had ook invloed op het patroon van 

zeestromen. Een continent op een pool is niet de enige voorwaarde 

voor een dik pak ijs. Zeestromen verplaatsen enorme hoeveelheden 

energie. Dat kunnen ze alleen maar doen als ze redelijk ongehinderd 

van de tropen naar de hogere breedtegraden kunnen stromen. Daarbij 

is de ligging van de continenten dus erg belangrijk. Gedurende het 

grootste deel van de geschiedenis van de aarde hadden de continenten 

een zodanige ligging, dat water van de tropische zeeën bij de evenaar 

ongehinderd kon doordringen tot in de poolstreken. Daardoor bleven 

deze gebieden vrij van ijs. In de huidige wereld is bijvoorbeeld de 
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Atlantische Oceaan een erg efficiënte verbinding tussen de tropen en 

de Noord- en Zuidpool. Door een oceaanstroming die rond de Zuidpool 

cirkelt, komt het warme water echter niet ver genoeg zuidelijk om de 

Zuidpool warm te houden. 

 

 

 

 

Figuur 26: broeikaswereld (links) en koelkastwereld (rechts). Bron: Aardwetenschappen Vrije 
Universiteit 

 

 

 
Figuur 27: de positie van de continenten in verschillende geologische perioden. Bron: Ruddiman 
 

 

10. Vraag 

Geef voor elke aangegeven periode in figuur 27 aan of de ligging van de 

continenten een broeikaswereld (B) of een koelkastwereld (K) tot gevolg 

zou hebben.  
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Vulkanisme 

Op korte termijn zorgen zeer krachtige vulkaanuitbarstingen voor wolken 

van fijn stof en gas die tot zeer grote hoogte (soms meer dan 15 kilometer) 

in de atmosfeer komen. Het vulkaanstof kan zich daar een aantal jaren 

handhaven, waardoor tijdelijk minder zonlicht het aardoppervlak bereikt, 

met afkoeling tot gevolg.  

Zonder vulkanisme zou onze atmosfeer niet bestaan: vulkanen stoten veel 

broeikasgassen uit. In magma zit ongeveer 0,2 procent 

(gewichtspercentage) CO2 opgelost. Bij grote of langdurige uitbarstingen 

vloeit veel magma uit. Zo veel dat in verschillende perioden in de 

aardgeschiedenis vulkanisme zorgde voor enorme hoeveelheden CO2 in de 

dampkring, waardoor het broeikaseffect versterkt werd. Bekende 

voorbeelden zijn de reusachtige basaltuitvloeiingen in Siberië  ongeveer 

251 miljoen jaar geleden (op de overgang van Perm naar Trias) en de 

gebeurtenissen aan het begin van het Tertiair (65 - 55 miljoen jaar 

geleden) in India. In dat laatste geval ging het CO2 –gehalte naar een piek 

van ver boven de 3000 ppm! Er zijn aanwijzingen dat deze vorm van 

vulkanisme een samenhang vertoont met grote meteorietinslagen.  

Inslag van meteorieten 

 

 

Figuur 28: momenten van massa-uitsterven in de geologische geschiedenis  
 

 

Een inslag van een meteoriet heeft verregaande gevolgen voor het klimaat 

op aarde, zowel direct als indirect. De aarde is meermalen getroffen door 

grote meteorieten (met een diameter van meer dan 5 kilometer). 

Geologen vermoeden dat een inslagkrater ten noordwesten van Australië 

het overblijfsel is van de inslag van een asteroïde op de overgang van Perm 

naar Trias, 251 miljoen jaar geleden. In de ondergrond van het Mexicaanse 

schiereiland Yucatan hebben geologen (onder aanvoering van de 

wereldberoemde Nederlandse geoloog Jan Smit) een inslagkrater ontdekt, 

ontstaan op de overgang van Krijt naar Tertiair, 65 miljoen jaar geleden. 

Die laatste inslag is grondig bestudeerd en men heeft daaruit afgeleid wat 

er gebeurt na een dergelijke catastrofale botsing.  

Door een inslag verandert het klimaat zeer plotseling en zeer sterk. De 

eerste uren na de inslag ging een enorme hittepuls rond de aarde. De 
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hittepuls moet zo groot zijn geweest, dat al het landleven direct moet zijn 

gedood. Alleen organismen onder de grond, onder rotsen of in water, of 

met zaden, wortels of ‘begraven’ eieren overleefden. Wereldwijd 

ontstonden enorme branden, waardoor tijdelijk een tekort aan zuurstof 

ontstond. Korte tijd later daalde de temperatuur sterk, doordat het 

zonlicht door alle stof en roet in de lucht, maanden verduisterd werd. Over 

de mogelijke gevolgen als de komeet nu zou inslaan, heeft de Duitse 

zender ZDF een heel aardige documentaire gemaakt (‘Armageddon, der 

Einschlag) die op internet terug te vinden is (►URL1). Indirect heeft een 

inslag, heel veel eerder in de aardgeschiedenis, ook gezorgd voor de 

schuine stand van de aardas, waardoor we seizoenen hebben. Dat merken 

we nog altijd!  

Albedo 

Landijs weerkaatst een groot deel van de invallende zonne-energie direct 

terug naar de ruimte. De albedo, een maat voor het weerkaatsend 

vermogen van een oppervlak, is wel 80% voor de poolkappen, terwijl de 

aarde als geheel een albedo van 40% heeft.  

Als er veel landijs is, wordt veel zonlicht door het ‘wit’ van het ijs de 

ruimte in gereflecteerd. Omgekeerd geldt dat, als eenmaal het ijs 

gemiddeld over een aantal jaren vermindert, er meer zonnestraling 

geabsorbeerd wordt. Als de oppervlakte aan drijfijs in het noordpoolgebied 

kleiner wordt, wordt meer zonnewarmte door het donkere zeewater 

opgenomen. Het zeewater wordt warmer, waardoor nog meer drijfijs 

verdwijnt. Wetenschappers verwachten dat door dit zelfversterkende 

effect het noordpoolgebied al binnen enkele jaren ’s zomers geheel ijsvrij 

wordt. In een van de keuzedelen wordt hier meer aandacht aan besteed. 

11. Opdracht: smeltende ijskap 

Bekijk het filmpje ‘Melting Arctic Sea Ice 1979 – 2007’ op YouTube via 

►URL2. 

Geef een korte beschrijving van het filmpje. Gebruik daarbij termen als 

‘albedo’; ‘positieve feedback’; ‘point of no return’. 

Samenstelling van de dampkring 

Stel je de aarde eens voor zo groot als een voetbal. De atmosfeer zou dan 

4 millimeter dik zijn. Met andere woorden: de atmosfeer is eigenlijk maar 

een heel dunne luchtlaag. Allerlei processen en verschijnselen die zich 

dagelijks in de dampkring voordoen, bepalen het weer en daarmee het 

klimaat. Je kunt je voorstellen dat een verandering van de samenstelling 

van de atmosfeer direct gevolgen heeft voor deze processen en 

verschijnselen.  

Toen de aarde net gevormd was, bevatte de oeratmosfeer methaan, 

ammonia, koolstofdioxide, stikstof en waterdamp. Zuurstof was totaal 

afwezig, waardoor het tegenwoordige leven in deze atmosfeer niet had 
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kunnen bestaan. Door de afwezigheid van een ozonlaag stond het 

oppervlak bovendien bloot aan intensieve ultraviolette straling. 

Ongeveer 3,5 miljard jaar geleden begon de ontwikkeling naar een 

zuurstofrijke atmosfeer. Er ontstonden plantaardige organismen die door 

fotosynthese koolstofdioxide in zuurstof omzetten. Het duurde echter 

meer dan een miljard jaar voordat zuurstof in grote hoeveelheden in de 

atmosfeer terechtkwam. De oorzaak hiervan was dat losse zuurstofatomen 

zich direct bonden aan gesteenten door deze te oxideren (chemische 

verwering). Uit deze periode stammen veel ‘banded-iron’ gesteentes, met 

lagen geroest gesteente: roest is tenslotte geoxideerd ijzer. Pas toen deze 

gesteenten ‘verzadigd’ waren, steeg het zuurstofgehalte in de aardse 

dampkring. Ongeveer 1,5 miljard jaar geleden bestond de lucht voor 

ongeveer 20% uit zuurstof, praktisch gelijk aan het huidige gehalte. 

Geleidelijk ontstond de ozonlaag, waardoor ook het leven buiten de 

oceanen voldoende beschermd werd tegen Uv-straling. 

De aardatmosfeer bestaat op zeeniveau nu uit: 

• stikstof (N2): 78,1% 

• zuurstof (O2): 20,9% 

• argon (Ar): 0.9% 

• water (H2O): wisselende hoeveelheden 

• koolstofdioxide (CO2) 0,03% 

• sporengassen, waaronder methaan (CH4) 0,0002 %. 

 

Sommige van deze gassen, vooral waterdamp en CO2, houden warmte in de 

dampkring vast en verhogen daarmee de evenwichtstemperatuur van de 

atmosfeer. Men spreekt van het natuurlijke broeikaseffect. Zonder dit 

natuurlijke broeikaseffect zou de temperatuur op aarde gemiddeld −17°C 

zijn, in plaats van de +15°C van nu. 

 

De mens is echter op grote schaal bezig 

om de samenstelling van de atmosfeer 

te veranderen, o.a. door verbranding, 

ontbossing en verkeer. Daardoor komen 

er meer gassen als koolstofdioxide in de 

atmosfeer. Als de concentraties van 

deze gassen toenemen (ook in geval van 

natuurlijke oorzaken!), spreekt men van 

een versterkt broeikaseffect, wat op 

den duur leidt tot een wereldwijd 

warmer klimaat. Ook de hoeveelheden 

neerslag, wind en bewolking kunnen dan 

van plek tot plek veranderen. In 

sommige gebieden zal de 

klimaatverandering dan ook positieve gevolgen kunnen hebben, 

bijvoorbeeld als in een nu droog gebied meer neerslag wordt voorspeld. 

 

Figuur 29: CO2, de grote boosdoener? Foto: B. Andeweg 
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De belangrijkste broeikasgassen zijn: 

• waterdamp (H2O) 

• koolstofdioxide (CO2) 

• methaan (CH4) 

• lachgas (N2O) 

• ozon (O3) 

• CFK’s (chloorfluorkoolwaterstoffen) 

 

Methaan is na koolstofdioxide het belangrijkste gas dat bijdraagt aan de 

versterking van het broeikaseffect door de mens. Uit onderzoek van oude 

ijskernen blijkt dat methaan al heel lang in de atmosfeer voorkomt. De 

ijstijden kenden de kleinste hoeveelheden methaan, terwijl deze in warme 

periodes weer toenamen.  

Methaan komt vooral vrij bij anaërobe (zuurstofloze) rottingsprocessen 

(bijvoorbeeld in moerasgebieden), bij natte rijstbouw, ontdooiende 

toendra’s, maar ook bij scheten en boeren van koeien. Ook uitstoot uit de 

industrie, weglekkend aardgas en vulkaanuitbarstingen spelen een rol. 

Methaan komt verder aan bod in een van de keuzeonderdelen van deze 

module. 

Variaties in de bewegingen van de planeet aarde 

De aarde draait in één dag om de eigen as en in één jaar om de zon. In de 

baan van de aarde om de zon komen schommelingen voor, waardoor de 

intensiteit en verdeling van zonne-instraling op aarde over een periode van 

duizenden jaren varieert. De wiskundige Milankovič verklaarde hiermee de 

afwisseling van glacialen (ijstijden) en interglacialen (relatief warmere 

tijden) in het Pleistoceen. Sommige wetenschappers wijzen erop dat de 

huidige geologische periode, het Holoceen, een interglaciaal is en dat, ook 

al maken we nu sterke opwarming van het klimaat mee, er over 30.000 tot 

50.000 jaar vanzelf weer een ijstijd moet komen. In een van de 

keuzedelen wordt nader op ingegaan op deze Milankovič cycli.  

Variaties in de intensiteit van de zon 

In de zon wordt waterstof omgezet in helium. Bij dit kernfusieproces komt 

een enorme hoeveelheid energie vrij. Deze stralingsenergie neemt volgens 

schattingen toe met ongeveer 0,006% per miljoen jaar en is dus zeer 

stabiel. Toch blijken er schommelingen voor te komen in de intensiteit van 

de zon, die samenhangen met zonnevlekken. 
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Zonnevlekken zijn koelere plekken op de zon. Hun aantal is een maat voor 

de activiteit van de zon: hoe meer er te zien zijn, hoe actiever de zon. Een 

actieve zon produceert korte explosies van energie waarbij geladen 

deeltjes vrijkomen. 

 

 

Als die deeltjes de aardse atmosfeer binnendringen, kunnen ze op hoge 

breedte het poollicht veroorzaken. 

Het blijkt dat de zonnevlekken in een 11-jarige cyclus voorkomen, die 

samenhangt met veranderingen in het magnetische veld van de zon. 

Daarnaast komen er ook schommelingen in zonneactiviteit voor die veel 

grotere perioden beslaan en die beïnvloed worden door de route en positie 

van de zon binnen ons melkwegstelsel. 2008 is een superstil jaar, als het 

om zonnevlekken gaat. Dus staat er ons een koude periode te wachten, 

volgens aanhangers van het idee dat de zon een sturende rol heeft in de 

klimaatverandering.  

 

12. Opdrachten 

12.1 Opdracht: zonnevlekken 

Bekijk de zon (Let op: dit is gevaarlijk voor de ogen. Lees daarom eerst de 

tip hieronder!).  

Hoe kun je zonnevlekken op een veilige manier waarnemen? 

Met behulp van een sterrenkijker of verrekijker projecteren. Houd een 

stukje wit karton achter het oculair zodat het beeld daar op 

geprojecteerd wordt. 

Zijn er zonnevlekken waar te nemen? Zo ja, tel het aantal en schets waar 

ze zich op de zon bevinden. 

 

 

 

 

 

 

Figuur 30: reconstructie van het aantal zonnevlekken. Bron: Schwandt Infographics 
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12.2 Opdracht: oorzaken klimaatverandering  

Zet in een tabel alle oorzaken van klimaatverandering die in paragraaf 2.4 

zijn besproken. Geef in de tabel  aan (met --, -, +/-, + of ++):  

a. Welke oorzaken kunnen op korte termijn (ons mensenleven) zorgen 

voor klimaatverandering? 

b. Hoeveel invloed hebben deze oorzaken? 

c. Op welke oorzaken heeft de mens invloed en in welke mate? 

 

2.5 Tot besluit 

Het klimaat op Aarde is een zeer ingewikkeld en dynamisch geheel van 

processen en verschijnselen in de dampkring. In figuur 31 is dit 

schematisch weergegeven.  

 
Figuur 31: de componenten en processen van het klimaatsysteem en hun onderlinge samenhang. 
Bron: IPCC AR4 

 

In de module kunnen we maar een beperkt aantal processen die met 

klimaatverandering te maken hebben behandelen. De warme Golfstroom, 

orkanen, het zuurder worden van de oceanen, de waterhuishouding, de 

invloed van meer CO2 in de lucht, het komt allemaal niet voorbij. Ook 

kijken we nauwelijks naar de terugkoppelingsmechanismen:  
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Veel gevolgen van klimaatverandering zijn ook meteen weer oorzaak voor 

klimaatverandering. Dat kan ook afkoeling betekenen. We noemen dat 

terugkoppelingsmechanismen. Die maken het geheel van 

klimaatverandering ook zo ingewikkeld, en uitdagend!  

 

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. 

 

Het hangt allemaal sterk samen in ‘het systeem aarde’! 

 

Het klimaat op aarde is door allerlei gebeurtenissen voortdurend aan het 

veranderen. Sommige gebeurtenissen zijn incidenteel, zoals de inslag van 

meteorieten of grootschalig vulkanisme. Andere gebeurtenissen gaan 

voortdurend door (plaattektoniek, de kringloop van het water, de koolstof- 

en zonnevlekkencyclus) of hebben een cyclische regelmaat (het dag- en 

nachtritme, de opeenvolging van de seizoenen, de schommelingen in de 

baan van planeet aarde). Veel van deze processen hebben weer invloed op 

elkaar, dat maakt het probleem ingewikkeld.  

 

Wat is de invloed van de mens? Om die invloed vast te stellen, moeten we 

eerst goed weten welke natuurlijke oorzaken er voor klimaatverandering 

zijn, omdat de aarde ook zelf kan zorgen voor koude en warme perioden. 

 

De klimaatveranderingen door het versterkte broeikaseffect doen zich het 

sterkst gelden op de overgangen van de klimaats- en vegetatiezones. Deze 

veranderingen hebben grote gevolgen voor de bewoners van deze streken. 

Daarom zullen we naar het arctische gebied kijken.  
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3 Arctisch gebied: inleiding 

In deze module besteden we aandacht aan de gevolgen van 

klimaatverandering voor het arctische gebied. Maar wat is het arctische 

gebied nu eigenlijk? Waar ligt het? Hoe is het klimaat daar nu? Hoe ziet het 

landschap er uit? Wie wonen er? Daarover gaat dit deel van de module. 

 

3.1 Wat is het arctische gebied? 

Het arctische gebied is het gebied rondom de Noordpool. Delen van 

Lapland, Rusland, Alaska, Canada, Groenland, IJsland en Spitsbergen horen 

er bij. Het arctische gebied wordt vaak omschreven als het gebied waar 

het in juli gemiddeld niet warmer wordt dan 10°C. Een andere definitie, 

die ook gebruikt wordt, is: het gebied boven de poolcirkel (66.5 graden 

Noorderbreedte).  

 

 

Figuur 32: het arctische gebied  

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cc/Arctic.jpg
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13. Opdracht: arctisch gebied 

a. Gebruik de Bosatlas of internet en schets in         

figuur 32 de lijn waar de maximumtemperatuur 

in juli gemiddeld 10°C is. 

b. Is er veel verschil tussen de twee definities 

van ‘arctisch gebied’? In welke regio’s wel en 

niet?  

 

In de module zullen we als definitie van 

‘arctisch gebied’ meestal gebruiken “het 

gebied waar het in juli gemiddeld niet warmer 

wordt dan 10°C”, het gebied dus waarvan je de 

grens in figuur 32 hebt aangegeven. Dat doen 

we omdat de temperatuur de meest 

belangrijke factor is in zowel fysisch geografische verschijnselen 

(permafrost, ijskap) als in het leven van de lokale mensen en de 

ecosystemen.  

3.2 Klimaat arctisch gebied 

Voor het leven in het arctische gebied zijn twee zaken van groot belang: 

het dag – nacht ritme en de seizoenen van het jaar. Door de schuine stand 

van de aardas ten opzichte van de zon, is er in het arctische gebied sprake 

van de pooldag (een periode waarin de zon niet onder de horizon zakt) en 

een poolnacht (een periode waarin de zon juist niet op komt). 

14.1 Opdracht: pooldag en -nacht 

Leg uit hoe de pooldag en poolnacht veroorzaakt worden. Maak hierbij 

gebruik van een tekening. 

14.2 Opdracht: invultabel 

Vul de tabel ‘nlt2-v106_invultabel_arctisch_gebied.xls’ op ►vaklokaal NLT 

in. Gebruik hierbij internet en evt. Google Earth. Zoek voor de plaatsen 

Nuuk, Kangerlussuaq (ook wel Söndre Strömfjord), Murmansk, Spitsbergen 

(ook wel Longyearbyen) en Alert de volgende gegevens op: 

• In welk land ze liggen en welke coördinaten ze hebben (vooral de 

breedteligging is belangrijk). 

• Van wanneer tot wanneer ’s zomers de zon er niet onder gaat (pooldag) 

en van wanneer tot wanneer de zon ’s winters niet opkomt (poolnacht). 

Als er geen pooldag en poolnacht is, geef dan aan hoe laat zon opkomt 

en ondergaat op 21 december en 21 juni. Gebruik ►URL3-5. 

• De gemiddelde maximum- en minimumtemperaturen voor januari, 

april, juli en oktober. Gebruik bijvoorbeeld ►URL6. Als je het 

gemiddelde niet kunt vinden, gebruik dan de temperatuur van die 

maand in het afgelopen jaar. 

 

 
 
Figuur 33: de poolcirkel. Foto: Marco van den Berge 
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Opvallend genoeg is er dus een korte, soms hevige zomer! Waarin het 

bijvoorbeeld dicht bij de ijskap redelijk warm kan worden.  

3.3 Landschap arctisch gebied 

In het arctische gebied komen ijslandschappen (zowel land- als zee-ijs), 

toendra met permafrost en boreaal bos voor.  

 

Je kunt ook een andere onderverdeling maken van het landschap:  

(1)  gebieden waar gesteente aan het oppervlak komt; 

(2)  gebieden waar vooral sedimenten door rivieren zijn neergelegd.  

 

(1)  Gebieden waar gesteente aan het oppervlak komt. 
Voorbeelden: Spitsbergen, Groenland, de kusten van IJsland en New 

Foundland, Noorwegen, Canada en Alaska. 

Duidelijke landschapsvormen die direct door ijs gevormd zijn, zijn fjorden. 

Doordat grote delen van Scandinavië, Groenland en Canada pas ‘kort 

geleden’ (15.000 jaar terug) ijsvrij werden, veert de ondergrond nog altijd 

op. Omdat er vrij weinig verwering plaatsvindt, blijven de wanden van de 

fjorden voor lange tijd steil en vormen een kenmerkend U-dal. 

Dicht bij ijskappen is het gesteente kaalgeschuurd en heeft de vegetatie 

maar een ondiepe bodem kunnen vormen. Er is vrijwel geen chemische 

verwering door planten, omdat de temperatuur een groot deel van het jaar 

laag is. Zuren die door planten worden geproduceerd, kunnen gesteente 

aanpakken, maar dat lukt daar dus niet. De enige verwering is vooral 

mechanische verwering: door vriezen en ontdooien van water kunnen 

gesteenten kapotvriezen. Op IJsland noemen mensen dit ‘trollenbrood’, 

omdat een steen soms keurig in plakjes uiteenvalt. 

 

 

Figuur 34: trollenbrood op IJsland.  
Bron: Aardwetenschappen Vrije Universiteit 

 

In de U-dalen zijn regelmatig bijna horizontale ruggen langs de wanden te 

zien: zijmorenes van de gletsjers die ooit het U-dal vulden. Aan de 
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opeenvolging van randen is de terugtrekkingsgeschiedenis af te lezen (als 

er weer ijs door het dal zou komen, zouden de randen weer worden 

weggeveegd).  

 

 

Figuur 35: zijmorenes in Groenland, bij Lake Ferguson. Bron: Aardwetenschappen Vrije 
Universiteit 

 

15. Vraag 

Bekijk figuur 35. Hoeveel zijmorenes (horizontale lijnen) zie je in deze 

wand van dit door het ijs uitgesleten dal in Groenland? 

  

Onder het ijs komen in Groenland oude gesteenten tevoorschijn, vol met 

interessante grondstoffen (goud, diamant, edele metalen). 

Klimaatverandering, met een langer wordend seizoen waarin winning 

mogelijk is, is voor sommige mensen dus juist interessant. Met het ijsvrij 

worden van de Noordpool in de zomer, is ook de race om de eventuele 

olie- en gasvoorraden in de oceaanbodem van de Noordelijke IJszee 

begonnen. Boren zal daar nog een flinke technische klus worden, op ruim 4 

kilometer diep onder het zee-ijs.  

 

(2)  Gebieden met sedimentbedekking 
In gebieden waar hard gesteente bedekt is met dikke pakketten sediment 

van rivieren (Siberië, het noorden van Canada en Alaska) zie je 

uitgestrekte toendra’s. Deze zijn in de zomer zeer moerassig en vol 

meertjes. Op veel plaatsen stagneert het oppervlaktewater, doordat de 

ondergrond de ondoorlatende permafrost is. Dat levert veel meren en 

moerassen op, waar veen in wordt gevormd.  
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Figuur 36: geologische fenomenen bij een gletsjer: TM = eind morene; RM = morene 
gevormd toen bij het terugtrekken van het ijs, het ijs toch weer even naar voren schoof; IM 
= zijmorene; GM = grondmorene, keileem; E = esker = voormalige afvoer van smeltwater 
onder ijskap; K = kettle = kuil in het landschap door het smelten van los ijsblok; DR = 
drumlin = door het ijs uitgesmeerde oudere moraine of esker. 
Copyright Arthur N. Strahler. Used by permission. 

 

Veel verschijnselen die zich onder periglaciale omstandigheden kunnen 

vormen, zijn er te zien. (Die verschijnselen zijn gedeeltelijk al in 

hoofdstuk 2 beschreven). Aan de ene kant afzettingen die door 

wegtrekkende ijskappen zijn gevormd (drumlins, eskerruggen, zie figuur 

36), aan de andere kant ook pingo’s. Rivieren vormen dominant vlechtende 

patronen, omdat ze moeilijk in kunnen snijden in de permafrost 

ondergrond. Alleen daar waar ze door gesteente gaan, kunnen ze zich 

insnijden tot diepe kloven. Rivieren in het arctische gebied kunnen gevoed 

worden door smeltend ijs en sneeuw, door bronnen of door het 

oppervlakkig afstromen van regenwater.  

 

16. Vraag 

In figuur 37 zie je de afvoer van drie rivieren op IJsland in kubieke meter 

per seconde.  

a. Zet achter de naam van de rivieren welke rivier door  

1) bronnen, 2) smeltwater en 3) afspoeling wordt gevoed. 

b. Welke rivier toont op jaarbasis de grootste schommelingen? En welke 

de minste?  

c. Geef daarvoor een verklaring. 
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Figuur 37: variatie in afvoer (m3/s) door het jaar heen van drie rivieren in 
IJsland. Bron: Aardwetenschappen Vrije Universiteit 

 

Ook per dag zijn er schommelingen, zodat smeltwaterrivieren niet te 

passeren obstakels worden.  

 

17. Vraag 

Je maakt een plan voor een tocht door de binnenlanden van IJsland, waar 

je af en toe een smeltwaterrivier moet doorsteken (figuur 38) zoals de 

Morsa. Door de Morsa stroomt smeltwater van onder de Vatnajokull (de 

grootste ijskap van IJsland), zie figuur 39. De bovenste lijn is de afvoer).  

a. Op welk moment van de dag zal de doorsteek het minst gemakkelijk 

worden?  

b. Je zou waarschijnlijk verwachten dat juist aan het eind van de dag de 

afvoer het grootst is, als er al de hele dag ijs is gesmolten. Wat vertelt 

het verschil je over de afstand die het water al heeft afgelegd? 
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Figuur 38: doorsteek Kaldakvísl op de Sprengisandur (IJsland) tijdens een Aarde.Nu expeditie. Bron: 
Wageningen Universiteit 

 

 

  

  

 

Figuur 39: het waterniveau en temperatuur van de Morsa rivier in het Skaftafell National Park. 
Bron: Wageningen Universiteit (Dingerdis, 2005) 

 

Door de ondoordringbare permafrost bodem, ontstaat er eenvoudig 

drijfzand (waterverzadigd zand) langs de rivieren.  

 

Het opvallende kenmerk van het arctische gebied is dat er vrijwel geen 

bomen groeien. Alleen in beschutte gebieden, tegen de zuidelijke helling 

van bergen groeien struikjes uit tot kleine boompjes. Dat soort plekken, 

waar de temperatuur gemiddeld net wat hoger ligt dan in de rest van het 

gebied, geeft direct een voorproefje van de grote gevolgen die een klein 

verschil in jaarlijkse temperatuur door klimaatverandering kan hebben.  

Op Spitsbergen doen biologen van de Vrije Universiteit experimenten waar 

ze een soort heide in de open lucht vergelijken met heide die in een soort 

open plastic ‘doos’ staat. Binnen in de doos is het een beetje warmer. 

Daar wordt gekeken of de heide daardoor ook sneller groeit, of meer massa 
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aanmaakt. In het keuzedeel ‘ecosystemen’ gaan we verder op dit soort 

onderwerpen in. 

3.4 Leven in het arctische gebied 

De omstandigheden rondom het Noordpoolgebied vragen van de mensen 

een heel andere manier van leven dan in de gematigde gebieden of de 

tropen. In een korte zomer is er tijd voor activiteit! Alles wat gebouwd 

moet worden, kan alleen in deze tijd. Beton moet gestort zijn voordat in 

september de vorst invalt. Ook de natuur maakt maximaal gebruik van de 

korte zomer, in een grote explosie.  

 

 
 
Figuur 40: vlak voor de ijskap van Groenland, eind augustus. Een 
maand later ligt er al weer sneeuw. Bron: Aardwetenschappen Vrije 
Universiteit 

 

Van oudsher wonen er de inheemse volkeren als bijvoorbeeld de Inuit 

(Eskimo’s) en de Samen (Lappen). Oorspronkelijk leefden zij van oorsprong 

van de natuur en samen met de natuur.  

Ook bij hen is echter de modernisering doorgedrongen. Tegenwoordig 

wonen ze veel vaker op een vaste plek en maken ze gebruik van moderne 

vervoersmiddelen als de sneeuwscooter. 
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Figuur 41: moderne vervoermiddelen in Groenland. Bron: Aardwetenschappen Vrije Universiteit 

 

Naast de oorspronkelijke bewoners wonen er ook steeds meer mensen die 

vanuit andere gebieden gekomen zijn en voor hun werk (of plezier) in de 

arctische gebieden zijn komen wonen. Zij leven volgens een westerse 

levensstijl. Het toerisme geeft een welkome aanvulling aan de 

teruglopende inkomsten van de visvangst en jacht.  

 

De lange donkere winter biedt weinig vreugde. Daarom stellen de 

videotheken in veel dorpen de Dvd’s in de winter gratis ter beschikking. De 

avonden na pay-day (de dag waarop het salaris wordt uitbetaald) gaat het 

er vaak ruig aan toe in de paar barretjes en cafés. Het 

zelfmoordpercentage is hoog.  

 

7. Achtergrondinformatie: International Polar Year (IPY) 2007-2009 

Tijdens het Internationaal Pooljaar vertrokken duizenden onderzoekers naar de beide 

polen. Natuurlijk bedrijven ze daar klimatologisch onderzoek. Maar een deel duikt ook in 

de geologie van de koude uiteinden van de wereld, bestudeert oude nederzettingen van 

walvisvaarders en andere (tijdelijke) bewoners, of bekijkt en bemonstert het leven op het 

land of in het ijskoude water. De polen zijn bijzonder. De leefomstandigheden zijn er 

anders dan op andere plaatsen en de kleinste verandering in het klimaat is daar merkbaar. 

Het eerste Internationaal Pooljaar startte 125 jaar geleden. Het huidige is het vierde en 

meer dan zestig landen ‘doen mee’. De internationale coördinatie is in handen van de 

International Council for Science (ICSU) en de World Meteorological Organisation (WMO). 

Speciale nationale commissies regelen de boel op landelijk niveau, in Nederland 

ondersteund door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en 

de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). 

De VPRO heeft op een website de ervaringen en bevindingen van de wetenschappers 

verzameld in blogs, foto’s en filmpjes. Kijk op ►URL7. 
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Figuur 42: de lokale bevolkingsgroepen in het arctische gebied. Bron: ACIA 
 

18. Opdracht: Inuit 

Geef een beschrijving van het leven van de Inuit in Groenland of Canada. 

Denk hierbij aan de volgende aspecten: wonen, werken, voedsel, 

onderwijs. Hoe bepaalt het klimaat hun leven? 

Doe dit met behulp van boeken of Museum Volkenkunde Leiden (►URL8), 

Arctic Peoples Alert (►URL9), ACIA (►URL10) of zelf gevonden websites.  
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4 Keuzedelen binnen de module 

Binnen deze module Klimaatveranderingen volgen nu vier keuzedelen 

(paragraaf 4.1 t/m 4.4). Elk keuzedeel kijkt meer in detail naar een aspect 

van klimaatverandering in het algemeen of in het arctische gebied in het 

bijzonder. Ze hebben elk hun eigen nadruk: 

Milankovič. Nadruk: wiskunde b, meer geschikt voor N&T 

IJs en Albedo. Nadruk: natuurkunde, meer geschikt voor N&T 

Methaan. Nadruk: scheikunde, meer geschikt voor N&G 

Ecosystemen. Nadruk: biologie, meer geschikt voor N&G 

Het is de bedoeling dat verschillende groepen verschillende keuzedelen 

doen, zodat aan het eind van de module de invloed van al deze aspecten 

op het leven in het arctische gebied weer bij elkaar komen. Dat gebeurt 

door presentaties aan elkaar.  

NB:  In het keuzedeel Ecosystemen wordt gewerkt met een model in 

Powersim. Hierbij is het wel nodig dat je al enige ervaring hebt met 

modelleren in Powersim.  

4.1 Rekenen aan Milankovič cycli 

In dit keuzedeel van de module gaan we onderzoeken welke invloed 

variaties in de baan van de aarde om de zon hebben op de hoeveelheid 

zonne-energie die de aarde ontvangt. We zijn er vooral in geïnteresseerd 

welke gevolgen verandering van zonne-energie heeft ter hoogte van de 

poolcirkel (66.5 graden). Dat is de plek waar ijskappen kunnen groeien (bij 

weinig zonne-energie) of juist smelten (bij veel zonne-energie).  

Per dag 

De hoeveelheid energie van de zon die de aarde ontvangt, is een van de 

bepalende factoren voor de temperatuur. Deze hoeveelheid is niet 

constant door de tijd. Dat is al zo per dag, omdat de aarde om zijn as 

draait en er dus tijdens de helft van het rondje dat de aarde om zijn as 

draait geen zonnestralen op het aardoppervlak komen. Dat is natuurlijk de 

nacht. De aarde draait in 23 uur en 56 minuten om de aardas → een 

sterrendag. Doordat de aarde tegelijkertijd doordraait om de zon, duurt 

een dag 4 minuten langer → een zonnedag. De aarde verliest bij elk rondje 

een beetje energie door wrijving tussen de aarde en de door de maan 

aangetrokken watermassa (vloed).  

Per jaar 

De aarde draait in een elliptische baan rond de zon; de gemiddelde afstand 

bedraagt 150 miljoen km. Eén rondgang duurt 365,2425 dagen. Ook 
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gedurende het jaar is de hoeveelheid energie die de verschillende delen 

van de aarde ontvangen niet gelijk. Door de schuine stand van de aardas, 

in combinatie met de baan van de aarde om de zon, ontstaan de 

seizoenen. 

 

Datum Loodrechte stand zon: NH begin: ZH begin: 

20/21 maart Evenaar Lente Herfst 

21/22 juni 23,5˚ NB  Zomer Winter 

22/23 sept Evenaar Herfst Lente 

21/22 dec 23,5˚ ZB Winter Zomer 

Figuur 43: seizoenen 

 

 
Figuur 44: de baan van de aarde om de zon. Bron: Aardwetenschappen Vrije Universiteit 

Op langere tijdschaal 

De baan van de aarde om de zon is niet steeds dezelfde. De Servische 

wiskundige Milankovič ontdekte al in 1920 de volgende drie variaties: 

• variaties in de excentriciteit van de aardbaan (meer of minder 

ellipsoïde); 

• verandering van de hoek van de aardas ten opzichte van de 

omloopbaan (tilt of obliquiteit); 

• schommelingen in de precessie van de aardas (de tolbeweging). 
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Figuur 45: de drie variaties in de baan van de aarde om de zon. Bron: Aardwetenschappen 
Vrije Universiteit 

 

We zullen deze drie variaties nader bekijken en de formules bestuderen 

die deze variaties van de aardbaan beschrijven.  

De wiskundige Milankovič ontdekte dat deze veranderingen niet willekeurig 

zijn, maar, omdat ze veroorzaakt worden door de aantrekkingskracht van 

andere hemellichamen (voornamelijk planeten), cyclische variaties 

vertonen.  

Elke schommeling veroorzaakt zijn eigen patroon in de instraling van 

zonne-energie. Omdat het allemaal cirkelbewegingen zijn, heeft dat 

patroon de vorm van een sinusfunctie. Je gaat in dit onderdeel van de 

module de effecten van de drie variaties bekijken. Aan het eind van het 

keuzedeel zul je zien in hoeverre je deze drie variaties kunt combineren.  

 

A. Ellipsvormige baan (excentriciteit) 
De baan van de aarde om de zon is niet precies een cirkel, maar een ellips. 

Door aantrekkingskracht van andere hemellichamen (planeten, maan, zon), 

is de baan van de aarde soms bijna een cirkel en soms meer een ellips. Die 

verandering van de baanvorm zorgt ervoor dat niet overal op aarde de 

hoeveelheid ontvangen zonne-energie gelijk is: in het ene geval staat de 

aarde op bijna elk moment van het jaar net zo ver van de zon (ronde 

baan), in het andere geval is de afstand in een bepaald deel van het jaar 

tot de zon groter of juist kleiner (ellipsvormige baan).  

 

Je zult formules voor een ellips opstellen door gebruik te maken van 

goniometrische functies. 

 

De elliptische baan van de aarde kunnen we beschrijven door gebruik te 

maken van de excentriciteit, dat is de mate van ellipsoïditeit (e in de 

formule (1)). 

 

2
1

1

a p

a p a

p

d d
e

d d d

d


  

  
 

 
 

       (1) 

waarin: 
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• ad  = de afstand tussen aarde en zon bij apoapsis (verstweg-stand).  

Het punt waar de aarde dan staat heet aphelium.  

• pd  = de afstand tussen aarde en zon bij periapsis (dichtstbij-stand).  

Het punt waar de aarde dan staat heet perihelium. 

19: Opdracht: excentriciteit 

a. Bewijs dat in het eerste deel van formule (1) hetzelfde staat als in het 

tweede deel. 

b. Welke waarde heeft e bij een cirkel? 

Zoek via een zoekprogramma of in Binas op wat op dit moment het 

Aphelium en het Perihelium zijn in de ellips van de baan van de aarde om 

de zon.  

c.  Reken uit wat op dit moment de e is voor de aardbaan. 

  

 

De variatie in de vorm van een ellips kan beschreven worden 

door gebruik te maken van de goniometrische formules: 

 

( ) sin ( )y t a b t c d         (2) 

 

 

waarin: 

• y = de excentriciteit van de ellips 

• t = de tijd 

• a = de amplitude van de variatie 

• b bepaalt de periode van de variatie. De periode T = 2/b, oftewel b = 

2/T 

• c = de verschuiving langs de x-as (het ‘achterlopen’ van de variatie 

t.o.v. een standaard sinusgrafiek) 

• d = de evenwichtsstand van de variatie 

 

20. Opdrachten 

20.1 Grafieken 

a.  Teken de grafieken die bij de volgende formules horen: 

I y = sin(t) VI y = cos(t) − 5 

II  y = sin(2t) VII y = 2 + sin3(t + 2) 

III y = sin(2t − 3) VIII y = 4 − 3cos(t + 5) 

IV y = cos(t) IX y = sin(t/2)  sin(t) 

V y = cos(2t) NB: Zet je rekenmachine in radialen. 

b.  Analyseer wat voor elke grafiek het beginpunt, de evenwichtsstand, 

de periode en de amplitude is. 

 

 

 

 
Figuur 46: ellips 
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20.2 Ellipsbaan van de aarde om de zon 

Na deze oefeningen kunnen we stap voor stap proberen de excentriciteit 

van de ellipsbaan van de aarde om de zon ook in een formule te vatten!  

- Begin met de algemene formule (formule (2)). 

- Nu moeten we de formule gaan invullen. 

- Zoek op internet op welke variatie er zit in e voor de aarde en met 

welke periode die verandert. 

- Neem voor de evenwichtstoestand het gemiddelde van de uitersten. 

- Vul alles in de in algemene formule. 

 

Welke invloed heeft deze variatie op de ontvangen zonnestraling op aarde? 

De energie die de zon uitzendt, verspreidt zich over een bolvormig 

oppervlak. Hoe verder weg de aarde van de zon staat, hoe groter de bol is 

(je medeleerlingen die keuzeonderdeel IJs en Albedo doen, kunnen je dit 

voorrekenen).  

Op dit moment varieert de afstand van de aarde tot de zon in de loop van 

een jaar ongeveer 3%. De daardoor veroorzaakte variatie in de hoeveelheid 

zonne-instraling bedraagt 6%. Als de aarde in de winter in het aphelium 

zou staan, is die winter dus theoretisch 6% kouder, dan als de aarde op dat 

moment juist in het perihelium zou staan. 

 

21. EXTRA opdracht 

(Dit is een extra opdracht over parametervergelijkingen en de grafische 

rekenmachine, deze is niet verplicht). 

 

Om een ellips te maken kun je ook werken met parametervergelijkingen en 

een grafische rekenmachine. 

Neem je grafische rekenmachine. Zet de functieweergave op 

parametervergelijkingen en gebruik radialen. 

a. Neem t  [0, 2π] en x  [−1.5 ;1.5 ] en y  [−1.5;1.5]. 

Welke figuur krijg je met de formules: 

 x = cos(t) en y = sin(t)? 

 b. Neem t  [0, 2π] en x  [−3.5 ;3.5 ] en y  [−1.5;1.5]. 

 Welke figuur krijg je met de formules: 

 x = 3cos(t) en y = sin(t)? 

c. Kies geschikte intervallen voor t, x en y. 

 Welke figuur krijg je met de fomules: 

 x = cos(t) + 3 en y = sin(t) + 9? 

d. Teken de cirkels en ellipsen van opgave 20.1 ook met je 

rekenmachine). 

 

B. Scheefstand van de aardas (obliquiteit) 
De aardas staat scheef ten opzichte van het baanvlak waarin de aarde om 

de zon draait (zie de figuren 44, 45 en 47). Hierdoor kennen we op aarde 

seizoenen. De hoek die de aardas met het baanvlak maakt, varieert van 

65,5° tot 67,9° met een periode van 41.000 jaar (zie figuur 44). Deze 
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variatie wordt grotendeels veroorzaakt door de aantrekkingskracht van 

grote buurplaneet Jupiter.  

 

22. Vraag 

In welk geval zouden we geen seizoenen hebben? Hoe lang duurt dan dag 

en nacht? 

 

 
Figuur 47: de posities van Nederland, keerkringen, evenaar en aardas. 

 

De scheefstand van de aardas nu is 23.5 graad. (De hoek van de as met het 

vlak van de aardbaan is dus 66,5o). Dat betekent dat de zon hartje zomer 

(21 juni) loodrecht staat boven de Kreeftskeerkring (23,5 graden 

Noorderbreedte). En in de winter (21 december) staat de zon loodrecht 

boven de Steenbokskeerkring (23,5 graden ZB). 

 

23. Opdracht: zonne-energie 

a.  Bereken onder welke hoek de zonnestralen op 21 juni om 12 uur ‘s 

middags (als de zon op zijn hoogste punt staat) in Nederland (52 

graden NB) op het aardoppervlak schijnen.  Maak die berekening ook 

voor 21 december. 

b.  Wat is, in procenten, het verschil in zonne-energie die Nederland 

ontvangt om 12 uur overdag in hartje zomer en hartje winter?  

Tip: teken de invallende zonnestralen met de juiste hoeken in en bedenk 

hoeveel vierkante meter aardoppervlak een ‘vierkante meter zonnestraal’ 

verwarmt.  

c. Waarom berekenen we dit niet voor het gebied boven de poolcirkel? 
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24. Experiment: invallend licht 

Dat is de theorie. We kunnen dit ook door een experiment bepalen! 

Materiaal 

een felle lamp op een statief 

een lens om de straal te laten convergeren 

luxmeter op een statief. 

 

De lamp en de luxmeter moeten een meter uit elkaar staan. 

De luxmeter wordt nu steeds 10° gedraaid. 

 

 
Figuur 48: opstelling experiment 24 

 

Opdrachten bij de proef 

a. Zet de uitkomsten van het experiment in een tabel. 

Formule om van graden naar radialen om te rekenen:  

180

graden
radialen  

                    (3)  

b. Bedenk een formule voor een sinusfunctie die de uitkomsten beschrijft 

in relatie tot de hoek van invallend licht.  

 

In opdracht 22 en in het experiment hebben we het verschil bekeken 

tussen de verschillende hoeken en de hoeveelheid ingevallen straling. 

Daarbij hebben we nog geen rekening gehouden met het gegeven dat de 

aarde geen plat vlak is maar een bol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 49: de invallende zonnestraling verwarmt een halve bol 
 

Een deel van de straling van de zon valt als een bundel zonnestralen op 

een planeet, in dit geval de aarde. 

 1 meter uit elkaar 

 Lamp Luxmeter 
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De oppervlakte die door de zon beschenen wordt is het frontale oppervlak 

van de aarde, de oppervlakte van de cirkel waar je tegenaan kijkt. Dus de 

aarde als geheel krijgt straling van een bundel met een cirkelvormige 

doorsnede die verdeeld wordt over het gehele boloppervlak van de aarde 

(4πRA
2), zie figuur 49. 

 

25. Vraag 

Bereken de gemiddelde “verdunningsfactor” (de totale invallende 

stralingsenergie gedeeld door de totale oppervlakte van de aarde). 

 

De kleinere hoek waaronder de zonnestralen op de hogere breedtegraden 

invallen betekent dat een bundel ingevallen straling daar een groter 

oppervlak moet verwarmen dan op de lagere breedtegraden. De 

verdunningsfactor is dus niet overal op aarde even groot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor een betere benadering verdelen we de bovenste helft van het 

aardoppervlak in ringen van steeds 10 graden. 

 

Een formule om de oppervlakte van de cirkelstrook linksboven in figuur 51 

te berekenen is: 
2 1 1

2 2 1 12 2
( sin 2 sin 2 )schijfOpp r            (4) 

 

Een formule om de oppervlakte van de bolring rechtsboven in figuur 51 te 

bereken is: 
2

2 12 (sin sin )segmentOpp r          (5) 

 

In beide formules moet je de hoeken (α1 en α2) in radialen nemen. Neem 

voor de straal (r) van de aarde 6300 km. 

 

(Bron 1, 2) 

 
Figuur 50: de verdunningsfactor 
neemt toe met hogere breedtegraad 

 

α1 
α2 

 
Figuur 51: de Aarde opgedeeld in ringen 
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26. Opdracht: instraling per ring 

Maak nu een tabel voor de hoeveelheid instraling die elke ring ontvangt als 

percentage van de hoeveelheid van de eerste ring en vergelijk die 

percentages met de percentages van het experiment.  

Hoeveel procent straling ontvangt Nederland (52 NB)? 

 

Dat scheelt dus nogal wat, en dan hebben we het nog niet eens over de 

kortere dagen in de winter, in de zomer komt de zon bijna 2 keer zo lang 

boven de horizon. Al met al is de hoeveelheid energie die de Nederlandse 

bodem verwarmen moet in de winter maar 1/7de van wat het in de zomer 

is! 

 

In deze berekeningen en het experiment zijn we uitgegaan van de huidige 

scheefstand van de aardas (23,5 graden). Maar, die scheefstand van de 

aardas varieert door de tijd. Wat voor gevolgen heeft dat voor de instraling 

van de zon?  

 

27. Opdrachten 

27.1 Keerkringen 

Leg met een schets uit op welke breedtegraad de keerkringen liggen als de 

aardas maximaal scheef staat (24,5 graad). 

27.2 Zonlicht 

a.  Bereken hoeveel verschil in ontvangen zonlicht in Nederland de 

minimale en maximale scheefstand in winter en zomer oplevert.  

b.  Wat valt je op? 

c.  Waarom voeren we deze berekening niet uit voor het gebied boven de 

poolcirkel? 

27.3 Variatie in scheefstand 

Schrijf de variatie in scheefstand van de aardas uit in een sinusfunctie 

(volg de stappen van opdracht 20.2). Zoek daarvoor met een zoekmachine 

de periode op van deze schommeling in de stand van de aardas.  

 

Wat is hiervan het gevolg voor de instraling van zonne-energie op aarde? 

Voor de aarde als geheel maakt dit niet uit. Uit opdracht 27.2 blijkt dat de 

seizoensverschillen minder groot zijn als de aardas minder schuin staat. In 

het arctische gebied is het belangrijker dat de zomer minder warm is (als 

het ijs smelt) dan dat de winter iets minder koud is(min 20˚ in plaats van 

min 30˚!). 
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C. Tolbeweging (precessie) 
De aarde is voor te stellen als een tol, maar dan wel een tol die niet 

precies rechtop staat. Tijdens het draaien om zijn eigen as en de rondjes 

om de zon, tolt de aardas zelf ook langzaam rond. Deze verandering van de 

stand van de aardas heet de precessie. De schuine stand van de aardas, in 

combinatie met het feit dat de aarde geen perfecte bol is, maar aan de 

polen afgeplat en dus aan de evenaar iets dikker, zorgt hiervoor.  

De zon oefent daardoor een kracht uit op dit massaoverschot rond de 

evenaar. Als de zon niet precies recht tegenover de evenaar staat (op 21 

maart en 22 september), zit dat massaoverschot dus schuin ten opzichte 

van de baan van de aarde om de zon. De kracht die hieruit voortkomt, 

probeert de aardas loodrecht op de baan van de aarde te stellen.  

 

De precessie zorgt ervoor dat de Noordpool (het verlengde van de aardas) 

aan de hemel nu een cirkel van 23,5 graden beschrijft. De poolster, de ster 

die nu in het verlengde van de aardas ligt, waardoor het lijkt dat alle 

sterren om de poolster draaien, was niet de poolster in de tijd van het 

Oude Egypte (meer dan 5000 jaar geleden!). Toen stond de ster Thuban uit 

het sterrenbeeld Draak precies in het verlengde van de aardas. De periode 

van deze schommeling, de precessie, is 26.000 jaar.  

De precessieperiode die Milankovic vond is echter 23.000 jaar. Dat komt 

omdat in de tijd dat de aarde rondtolt, de ellips ook weer van vorm is 

veranderd (excentriciteit). Of om het ingewikkelder te formuleren: het 

perihelium kent ook een precessie: de excentrische baan die de aarde om 

de zon beschrijft, verdraait geleidelijk. 

28. Opdracht: tolbeweging 

a.  Schrijf het effect van de tolbeweging voor de poolcirkel (66.5 graad 

NB) uit in een sinusfunctie. Maak een schetsje van de uiterste 

situaties om te zien welk gemiddelde en welke amplitude in de 

formule moeten.  

b.  Leg na het lezen van deze pararaaf en het bekijken van figuur 52 uit 

in welke situatie de zomer van het noordelijke halfrond het warmst is. 
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Figuur 52: situatieschets van de twee uitersten door precessie veroorzaakte klimaatinvloeden. De onderste 
situatie vindt 11.500 jaar later plaats dan de bovenste. 

 

Welke gevolgen heeft de precessie van de aardas voor de instraling van 

zonne-energie op aarde? Voor de aarde als totaal heeft dit geen gevolgen. 

Pas door de combinatie met de excentriciteit krijgt de precessie effect op 

het klimaat van vooral de polen. Zoals we eerder hebben gezien, staat de 

aarde door de ellipsvormige baan tijdens zijn jaarlijkse tocht om de zon 

dichterbij of verder weg van de zon. Stel nu dat dit jaar de aarde het 

dichtst bij de zon staat als het winter is op het noordelijke halfrond, dan is 

hij tengevolge van de precessie van de aardas 11.500 jaar later juist 

‘dicht’ bij de zon in de zomer (zie figuur 52). Dat maakt 6% verschil in 

instraling. Dat betekent nogal wat voor de temperatuur in de poolregio’s, 

juist waar wij naar kijken! 

Conclusies 

29. Opdracht: drie variaties van de aardbaan 

a.  Teken de grafieken voor de formules die je hebt bepaald voor de drie 

variaties van de baan van de aarde om de zon. Gebruik voor alle drie 

dezelfde horizontale schaal:  

2mm = 1000 jaar. Bedenk zelf een handige t-as verdeling om ze met 

elkaar te kunnen vergelijken of reken om naar 1 en −1 als uitersten. 

b.  Je zou de grafieken bij elkaar kunnen optellen. Waarom heeft dit 

weinig zin? 

c.  Je kunt wel kwalitatief naar de grafieken kijken. Geef met een rode 

kleur periodes aan waarin de grafieken elkaar versterken in positieve 

zin en in blauw als ze elkaar versterken in negatieve zin.  

d.  Vergelijk je uitkomst met de cyclus ‘Solar Forcing’ in figuur 53. 

Komen deze overeen? Waarom wel/niet? 

e.  Als we alleen naar deze cycli kijken, zitten we over 10.000 jaar dan in 

een ijstijd, of in een warme periode? 
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Figuur 53: de drie schommelingen opgeteld bij elkaar geven de ‘solar forcing’, de hoeveelheid 
zonne-energie die door de aarde wordt ontvangen. In dit geval uitgerekend voor  65 graden NB. 
 

De vorm van de baan van de aarde om de zon verandert door invloed van 

andere hemellichamen regelmatig. De veranderingen gaan echter 

langzaam (orde: 10.000den jaren).  

Het is nog niet eenvoudig om de hele berekening van Milankovic over te 

doen. Aan de ene kant omdat de natuur grilliger is dan een paar mooie 

formules (onder meer de afplatting van de aarde, Jupiter heeft de meeste 

invloed, maar de andere planeten ook een beetje). Daardoor zijn de 

periodes die vaak genoemd worden, de best herkenbare periodes, maar 

zitten er nog andere periodes doorheen (zie figuur 53). Bij de 

excentriciteit hebben we al de periode van 100.000 en 400.000 jaar 

gezien. 

Aan de andere kant is het niet eenvoudig de functies bij elkaar op te tellen 

omdat het nog een hele berekening vergt om er achter te komen hoeveel 

invloed elke schommeling heeft en je eigenlijk alles om moet rekenen naar 

ontvangen energie! Omdat dat toch een beetje een teleurstellend 

resultaat is, vertellen we je dat de aarde gemiddeld 340 W/m2 aan zonne-

instraling ontvangt, variaties kunnen oplopen tot 12% (40 W/m2). 
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4.2 IJs en albedo 

Eén van de belangrijkste kenmerken van het arctische gebied is, dat het er 

erg koud is en dat er veel ijs ligt. Dit ijs heeft een grote invloed op de 

klimaatverandering en de gevolgen daarvan. Als het klimaat warmer wordt, 

kan dit ijs gaan smelten. Dat heeft mogelijk gevolgen voor de hoogte van 

de zeespiegel. Als het ijs smelt, verandert ook het oppervlak van dit deel 

van de aarde. Dat heeft gevolgen voor de weerkaatsing dan wel de 

absorptie van zonnestraling en dus voor de energiehuishouding van de 

aarde. Dit beïnvloedt de klimaatverandering. Dit keuzeonderdeel gaat over 

deze twee aspecten van het arctische ijs.  

 

Het arctische ijs – waar is het (nog?) 

Met behulp van Google Earth is goed te zien waar er permanent ijs te 

vinden is op het noordelijk arctisch gebied.  

30. Opdracht: permanent ijs 

Breng met behulp van Google Earth en/of een atlas in kaart waar zich ijs 

bevindt boven de noordelijke poolcirkel, dus boven 66,5º Noorderbreedte. 

Maak een schets in je schrift van het arctische gebied en geef aan waar er 

overal ijs ligt. 

NB: het zee ijs kun je niet vinden met Google Earth. Gebruik daarvoor een 

atlas of andere bronnen. Als je nog nooit met Google Earth hebt gewerkt, 

vind je op ►URL11 uitleg. 

 

In de media is er steeds meer aandacht voor het mogelijke smelten van dit 

ijs ten gevolge van het opwarmen van de aarde en de gevolgen daarvan. 

Bron 8 geeft daarvan een voorbeeld.  

31. Opdracht: smeltend ijs 

Lees bron 8 goed door. Vat samen wat er verteld wordt over het smelten 

van het ijs.  
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Figuur 54: ijsbergen van de grootste gletsjer van Groenland die in zee 
uitkomt. (Foto: B. Andeweg) 

 

8. Bron: ons ijs is jullie probleem  

Door Michael Persson 

 

Vroeger kon Niels Lynge vanuit het dorp zó het ijs op met zijn slee. Dat 

gaat al jaren niet meer. Het ijs smelt op Groenland, maar de Groenlanders 

zelf blijven er tamelijk laconiek onder 'Alles verandert altijd, zei mijn 

vader al.' 

 

 ‘GDIE! GDIE! Djoekdjoekdjoek . . . GDIE!’ Uit alle macht probeert Niels 

Lynge zijn honden in het gareel te houden. Hij knalt met zijn zweep en 

schreeuwt Groenlandse commando’s.  

Twee uit koers geraakt dieren kruipen jankend in de tros van de twaalf 

andere, die dicht op elkaar de slee langzaam tegen de bergrichel op 

trekken. Op de top steken de ijzers een moment steil af tegen de hemel. 

Dan kantelt het gevaarte over de rotsen, stuiteren de ijzers over het 

graniet en rennen de honden voor hun leven, op de hielen gezeten door de 

slee.  

Lynge klampt zich aan het hout vast. Hij roept geen commando’s meer. Er 

is geen houden meer aan.  

Dit is Groenland, het land van het ongeremde bergafwaarts.  

Lynge is over de rotsen op weg naar Jakobshavn Fjord, een grote, bevroren 

inham bij het dorpje Ilulissat, driehonderd kilometer ten noorden van de 

poolcirkel. Hij is een Inuit met een Deense naam, een jas van het merk 

North Face en laarzen van poolvossenbont.  

Hij gaat vissen. Gat in het ijs, lijnen erin, uren wachten. Het is winter, tijd 

voor heilbot, een grote platvis die veel kan opleveren. Daar wil hij best 

vier uur voor reizen, al is het 25 graden onder 0, en het grootste deel van 

de dag nacht.  
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Vroeger, toen het Noordpoolijs nog naar het zuiden afzakte waardoor de 

zee ook in de Disko Baai bij Ilulissat ’s winters lang bevroren was, kon hij 

direct vanuit het dorp met zijn slee het ijs op. Dat deed hij acht jaar 

geleden voor het laatst. Nu moet hij de bergen over, naar de fjord die door 

de enorme, afkalvende Jakobshavn-gletsjer van ijs wordt voorzien. 

Vooralsnog.  

Groenland, en het Noordpoolgebied in het algemeen, zijn de afgelopen 

jaren het brandpunt gebleken van de wereldwijde verandering van het 

klimaat. Hier gebeurt van alles het eerst, het heftigst, het hardst. De 

wereld weet nog niet half wat haar te wachten staat.  

 

Natuurinstituut Nuuk, West-Groenland, vrijdag 1 december.  

‘Smelt de ijskap? Wordt de zee warmer? Verdwijnt het pakijs? Ja, daar lijkt 

het wel op. Maar hoe snel? Hoe onomkeerbaar? En wat betekent het voor 

de rest van de wereld? Daar kunnen we echt nog niets over zeggen.’  

De Deense onderzoeker Søren Rysgaard loopt met grote stappen door de 

gangen van Pinngortitaleriffik, het instituut in Nuuk, de hoofdstad van 

Groenland. Hij mompelt in brokkelige zinnen waarvan het einde meestal 

strandt in het begin van een volgende zin. Hij heeft haast. Er is veel te 

doen, en weinig tijd. ‘We weten nog heel veel dingen niet waarvan de 

mensen wel denken dat we ze weten.’  

Rysgaard verbleef jaren op de militaire basis in Noord-Groenland, bij de 

veertien mannen van de Deense hondenpatrouille die daar sinds de Tweede 

Wereldoorlog de wacht houden. Daar mat hij watertemperaturen en 

zoutgehaltes, en zocht in oude logboeken naar de historische grenzen van 

het zee-ijs. Hij dook onder het poolijs om daar tijdens de ijsvorming zout 

uit het water te zien kristalliseren. In januari gaat hij naar Antarctica om 

hetzelfde te doen. Hij heeft vijf kinderen en is 41.  

Sinds een jaar zit hij in Nuuk, het voormalige Godthåb, het Scandinavische 

bruggehoofd op Groenland, dat in 1728 werd gesticht door Deense 

predikanten. De plaats ligt aan de monding van een van de grootste 

fjorden van Groenland, bij een belangrijk kruispunt van waterstromen. 

Vanuit het zuiden komt de West-Groenlandse Stroom, een relatief warme, 

zoute uitloper van de wereldwijde zeestroom die de warmte over de 

planeet verdeelt.  

Vanuit het oosten komt de Godthåbs–fjord met koud en zoet smeltwater, 

afkomstig van de gletsjers die honderd kilometer verderop van de 

Groenlandse ijskap afglijden. Wat er tijdens deze botsing gebeurt, is de 

lakmoesproef voor het klimaat op het noordelijke halfrond. Hoe reageert 

de zee op het smeltende ijs?  

‘Er zijn modellen die proberen te voorspellen wat er gebeurt, maar die 

zijn grof en vol aannamen’, zegt Rysgaard. ‘Ze kunnen wel waar zijn, maar 

daar moeten we achter zien te komen. Er zijn gewoon nog maar heel 

weinig meetreeksen. Iedereen praat erover, maar wij doen de 

daadwerkelijke metingen.’ 
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Dus gaat Rysgaard elke maand met een of twee helpers de zee op om te 

kijken wat er gebeurt, onder het wateroppervlak. Zondag is het weer 

zover. 

  

Café Takuss, Nuuk, vrijdag 1 december.  

‘Ga je morgen mee op zeehondenjacht?’ Karl Chemnitz, een vijftiger aan 

de bar van een van de drie Inuit-kroegen in de hoofdstad, wil graag wat 

van zijn land laten zien. Het is dubbel feest vandaag: het is vrijdag en 

bovendien de eerste dag van de maand, akissarsiffik. Voor de 

geldautomaat van Grønlandsbanken staan de hele avond al lange rijen 

Groenlanders, soms met een bierfles in de hand. De salarissen zijn 

uitbetaald. Nuuk is gastvrij, genereus en straalbezopen.  

Het fenomeen is de bron van een groot cultureel misverstand, bleek eerder 

op de avond al. De Franse kok François van het wetenschappelijke instituut 

kon er, na een paar glazen, niet over uit: die Groenlanders kijken niet 

verder dan hun neus lang is. Sparen? Komt niet bij ze op. Alles uitgeven, zo 

snel mogelijk. ‘Wat heeft het voor zin de rijkste man van het kerkhof te 

zijn?’, zei de Groenlandse taxichauffeur die hem kwam ophalen. Wat heeft 

het voor zin om te sparen als je niet weet wat er morgen gebeurt?  

Zo kijken de Groenlanders ook naar het smeltende ijs, zegt Chemnitz, 

machinist op vissersboten, geboren en getogen in Nuuk. ‘Alles verandert 

altijd’, zei mijn vader. Toen ik 8 was, nam hij me voor het eerst mee op 

rendierjacht. We zochten een hele dag. Uiteindelijk schoot ik er een. Nu 

lopen er duizenden, je kunt niet missen. Ze zijn terug, waar zijn ze 

vandaan gekomen? Ze komen en gaan. Mijn vader had gelijk. Weet je wíe 

een probleem hebben met dat smeltende ijs en die stijgende zee? Jullie.’  

 

Buitenwijk Nuuk, zondag 3 december.  

Ook anderen zijn op het idee gekomen om naar de verhalen van de lokale 

bewoners te gaan luisteren. Lene Holm woont in een Groenlandse 

Vinexwijk. Ze heeft het getroffen, voor een Inuit – de meeste inheemsen 

zijn in de betonnen galerijflats in het centrum van Nuuk weggestopt. Maar 

hier staan blauwe, houten rijtjeshuizen gezellig in een vierkant rond een 

centraal plantsoentje met een kerstboom en een besneeuwde wipkip.  

Holm is de milieuspecialist van de Inuit Circumpolar Council, de 

belangenbehartiger van alle oorspronkelijke bewoners van het poolgebied. 

De organisatie gaat het komende jaar op een aantal plekken de verhalen 

verzamelen van Inuit, die het klimaat van nabij hebben zien veranderen.  

‘Juist omdat de wetenschap pas enkele decennia echt aan het meten is’, 

zegt Holm, een veertiger met kort donker haar en veertjes in de oren. ‘We 

hopen dat de verhalen van de vissers en jagers een aanvulling zijn op de 

veranderingen van de laatste eeuw. Er zit eeuwen aan traditionele kennis 

in hun hoofden. Die moeten we eruit halen.’  
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In het Natuurinstituut reageert de Amerikaanse biologe Kristin Laidre 

sceptisch op het plan. Zij volgt via satellietzenders walrussen en ijsberen 

op hun reizen door de wateren en over het ijs rond Groenland, en trekt 

voor het labelen van de dieren veel met de Inuitjagers op. Ze kent ze.  

‘Ze hebben veel verhalen, maar de vraag is hoe betrouwbaar die zijn’, 

zegt ze. ‘Het zijn indrukken, meningen. Ze kijken niet verder dan waar ze 

zelf geweest zijn, en weten vaak niet genoeg details. Voor de 

duidelijkheid: ik mag veel van die jagers liever dan sommige medewerkers 

hier op het instituut. Maar hoe vertaal je die verhalen in data, in getallen? 

Je hebt echt objectieve metingen nodig.’  

In de haven van Nuuk heeft assistent Lars Heilmann het ijs weggehakt rond 

het onderzoeksschip. Een bootje eigenlijk, niet veel groter dan de open 

motorsloepen die met bebloede achterstevens in de haven liggen, de 

bootjes waarmee de Inuit op jacht gaan naar vogels en zeehonden. Alleen 

heeft dit scheepje wél verwarming aan boord. Heilmann krabt aan twee 

kanten het ijs van de ruiten van de stuurhut. Dan gooit hij de trossen los 

en geeft hij gas, hij beukt over en door de schotsen heen naar de ingang 

van de fjord. ’ 

Achter op het bootje bouwen dik ingepakte onderzoekers een hijskraantje. 

Ze hangen er thermometers, zoutmeters, piramidevormige schepnetten 

aan, om te kijken hoeveel leven er in het water zit.  

Elke 10 centimeter doen ze een meting, tot op de bodem, 315 meter diep. 

De temperaturen worden automatisch opgeslagen, de gevangen 

roeipootkreeftjes belanden in flessen voor analyse in het lab. Rysgaard kan 

niet wachten. Om half vijf ’s middags keert de boot terug naar Nuuk. 

Heilmann gaat pokeren, Rysgaard gaat het lab in.  

‘Dit is klimaatverandering’, zegt hij, terug in zijn warme kantoor. Hij laat 

de flesjes zien met geelbruine inhoud. De gevangen kreeftjes zijn de 

watervlooien van de zee. Ze vormen de meest voorkomende 

diersoortfamilie in de oceanen, een belangrijke schakel tussen plankton en 

vissen. Er zijn soorten die van warm water houden en soorten die liever 

koud water hebben. Rysgaard heeft al in korte tijd een grote verschuiving 

gezien naar de ‘warmere’ soorten. ‘De veranderingen zijn dramatisch. 

Maar ik kan er nog geen conclusies aan verbinden, behalve dat het water 

het afgelopen jaar het warmste in de laatste vijftig jaar was.’  

De gevolgen zijn merkbaar. De temperatuur is op veel plekken in West-

Groenland met 4 graden gestegen. Er zwemt meer kabeljauw, en in het 

zuiden van Groenland worden nu aardappels verbouwd. Tot zover het 

goede nieuws.  

Dan mogelijk het allerslechtste nieuws. Door de extra warmte die door de 

Golfstroom naar het noorden wordt gevoerd, blijft zowel het landijs als het 

zee-ijs smelten. Daardoor wordt steeds minder zonnestraling 

teruggekaatst, en smelt er nog meer ijs. 
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Het Noordpoolijs verdwijnt eerst, de komende eeuw, en de 3 kilometer 

dikke ijsmassa op Groenland zelf smelt in de eeuwen daarna. De zeespiegel 

stijgt 7 meter. Tegelijk legt het zoete smeltwater de door zout 

aangedreven Warme Golfstroom stil, en krijgt West-Europa een 

landklimaat.  

 

 
Figuur 55: geprojecteerde ontwikkeling van topografie en ijsdikte op Groenland. 

Bron: IPCC 

Ilulissat, woensdag 6 december.  

Met de hondenslee van Niels Lynge is Jakobshavn Isbrae, de grootste 

gletsjer van het noordelijke halfrond, niet meer te bereiken. Vanaf de plek 

waar Lynge naar heilbot vist, is de voorkant van de gletsjer niet meer te 

zien – terwijl je hem hier in de 19de eeuw zowat kon aanraken. Sindsdien 

heeft hij zich 40 kilometer teruggetrokken.  

Wel zichtbaar zijn de brokstukken ervan. Op een kleine kotter in Disko Baai 

wijst kapitein Jens Ole Thomassen naar de enorme ijsbergen voor de 

monding van de fjord. Witte reuzenburchten, soms honderd meter hoog. 

Ze zijn een jaar of drie geleden van de gletsjer afgebroken en worstelen 

zich langzaam door de verstopte fjord naar voren, waar ze blijven haken 

achter een ondiepte bij de monding. Dan, als de druk van opstuwende 

ijsbergen groot genoeg is, worden ze over de drempel heen geduwd. Op 

zichzelf geen probleem. Als de massa die aan het uiteinde van een gletsjer 

afkalft, bovenop door sneeuwval weer aangroeit, gebeurt er per saldo 

niets. Maar de laatste jaren is het anders. Het front van de gletsjer trekt 

zich terug, waarschijnlijk door het warmere water in de fjord. Misschien 

mede daardoor stroomt de gletsjer, een trage ijsrivier, steeds sneller naar 

zee, van nog geen 20 meter per dag in de jaren negentig naar bijna 50 

meter per dag nu. De gletsjer is dus niet meer in evenwicht, en dit doet 

zich niet alleen in Jakobshavn voor. Ook een aantal andere grote gletsjers 

op Groenland, de steunberen van de ijskap, zijn aan het versnellen. 

Bergafwaarts. Het wachten is op een rem. Alles verandert, zeggen de Inuit 

in Ilulissat, Groenlands voor ‘ijsbergen’. Ze zien het om zich heen 

gebeuren. De sneeuw, het ijs, de zee. Dus pakken ze hun slee of bootje, 

en zoeken hun heil ergens anders. Het zijn hun antwoorden op de 

klimaatverandering. De vragen laten ze aan anderen over. 

Bron: de Volkskrant 
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Door satellietfoto’s te gebruiken, kun je goed beoordelen of het ijs op het 

noordpoolgebied (en elders) aan het smelten is.  Foto’s van nu worden dan 

vergeleken met oude foto’s.  

 
32. Vraag 

a. Wat is een gletsjer?  

b. In welke gebieden op aarde zijn er gletsjers?  

c. Noem voorbeelden van enkele gletsjers.  

d. Wat zijn de gezamenlijke klimatologische kenmerken voor deze 

gebieden?  

 

33. Vraag 

Mag je zomaar twee foto’s van hetzelfde gebied met elkaar vergelijken? 

Met welke aspecten moet je rekening houden als je dat doet? 

34. Opdracht: ijs en klimaatsverandering (1) 

Bekijk met behulp van Google Earth de veranderingen in ijshoeveelheden 

van twee gletsjers op de Juneau IJskap (op de grens van Alaska en Canada, 

58°50'57"N 134° 8'36"W) en bekijk de hoeveelheid zee-ijs op de Noordpool. 

Doe dit in de opdracht ‘IJs en Klimaatsverandering’ op Edugis. Wanneer je 

►URL12 neemt, wijst de opdracht zichzelf. 

Smelten van ijs  Stijgen van de zeespiegel 

Over de gevolgen van het smelten van het ijs op de Noordpool, Groenland 

en ook Antarctica wordt veel gediscussieerd.  

Antarctica en Groenland zijn zogeheten landijskappen. Beide liggen op 

land. Het Noordpoolijs is zee-ijs, dit drijft in het water.  

 

Wat zijn de gevolgen van het afsmelten van dit ijs voor de zeespiegel? Zal 

de zeespiegel stijgen en zo ja, hoeveel dan? 

 

35: Experiment: landijs en drijfijs 

Bedenk een experiment waarin wordt het gekeken naar het verschil van 

invloed op de zeespiegelstijging door het smelten van land- dan wel 

drijfijs. De vraag die daarbij beantwoord moet worden, is de volgende: 

Hoe groot is de invloed van het smelten van land- dan wel zee-ijs op de 

zeespiegelstijging?  

Stel een hypothese op en maak een werkplan. Maak hiervoor gebruik van 

de ►werkinstructie werkplan experiment in de NLT Toolbox. 
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36. Opdrachten 

36.1 Conclusies experiment 35 

a.  Welke conclusie is er uit experiment 35 te trekken wat betreft de 

stijging van de zeespiegel door het smelten van het ijs op Antarctica, 

Groenland en het zee-ijs in het Noordpoolgebied? 

b.  Geef hier een verklaring voor. 

36.2 IJs en klimaatverandering (2) 

Bekijk met behulp van Google Earth de invloed van het afsmelten van de 

Groenlandse IJskap en Antarctica op de zeespiegelstijging. 

Doe dit in de opdracht ‘IJs en Klimaatverandering’ op Edugis. Hierbij ga je 

eerst rekenen aan een gletsjer in de Rocky Mountains, vervolgens aan ijs 

op Groenland en Antarctica.  

Volg ►URL13 om bij de opdracht te komen. 

36.3 Groenlandse ijskap 

Kijk op Google Earth naar de rand van de Groenlandse ijskap. Zoom flink 

in.  

 

Hier zie je smeltwatermeren op de rand van de ijskap duidelijk liggen! Die 

zijn er altijd in de zomer, maar de aantallen en hoeveelheden smeltwater 

nemen flink toe.  

37. Opdracht: zeespiegelstijging 

In opdracht 36.2 heb je berekend hoeveel de zeespiegel ongeveer zou 

stijgen als de ijskappen van Groenland en Antarctica zouden smelten. 

a. Hoe snel zou dat smelten kunnen gebeuren?  

b. Welke gevolgen zou dit voor de wereld hebben?  

c. Welke gebieden lopen speciaal gevaar? 

Voor meer informatie: ►URL14. 

 

9. Bron: stilvallende Golfstroom? 

Naast het stijgen van de zeespiegel, kan het smelten van het noordpoolijs ook nog een 

ander effect veroorzaken: klimaatmodellen laten in de 21e eeuw een langzame afname 

zien van ongeveer 25% van de thermohaliene circulatie (THC of "Warme Golfstroom") in de 

Atlantische Oceaan. Lokaal in Noordwest-Europa heeft dat een koelende werking. Ondanks 

deze koeling is er in de Noord-Atlantische regio sprake van een netto opwarming. Met een 

langzame afname van de thermohaliene circulatie is in de KNMI scenario's rekening 

gehouden. Er is ook gespeculeerd over de mogelijkheid van een meer abrupte verandering. 

Met de huidige generatie oceaanmodellen is het moeilijk om de kans hierop vast te stellen. 

Het KNMI onderschrijft de conclusies van het IPCC dat er op dit moment onvoldoende 

reden is om in de standaard klimaatscenario's rekening te houden met een abrupte afname 

van de THC.  
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Toekomst 

Een afname van de THC leidt op zich tot een temperatuurdaling in Noordwest-Europa. 

Maar die THC-afname vindt alleen maar plaats door de grotere opwarming van de 

noordelijke breedtes. Het netto-effect is een THC die geleidelijk afneemt en die de 

temperatuurstijging door het broeikaseffect in Noordwest-Europa enigszins tempert, maar 

zeker niet doet omslaan naar een afkoeling. Uit onderzoek naar fundamentele fysica van 

het klimaatsysteem blijkt dat de THC ook abrupte veranderingen kan ondergaan. Het IPCC 

acht zo'n abrupte verandering weliswaar mogelijk, maar onwaarschijnlijk. Bron: KNMI, 

http://www.knmi.nl/kenniscentrum/ipcc_2007/warme_golfstroom/. 

Stijgen van de zeespiegel door thermische expansie 

Het afsmelten van ijs op Groenland en Antarctica kan dus een groot effect 

hebben op het stijgen van de zeespiegel. Een veel groter en veel minder 

bekend effect is de thermische expansie. 

 

Wanneer de aarde warmer wordt, 

zal het zeewater dankzij die warmte 

een beetje gaan uitzetten. Omdat 

op sommige plekkende oceaan 

kilometers diep is, kan dit ook grote 

gevolgen hebben. Een stijging van 

de oceaantemperatuur met 1 ºC 

heeft gemiddeld een 

zeespiegelstijging van 8 cm voor 

elke graad opwarming van de aarde 

tot gevolg! 

 

 

IJssmelt en zonnestraling 

De aanwezigheid van ijs heeft ook grote invloed op de effecten van 

zonnestraling. 

Zoals op de satellietfoto’s in Google Earth al te zien was, ziet ijs er vanuit 

de ruimte (en ook vanaf de grond) wit uit. Wanneer ijs smelt en de 

ondergrond bloot komt te liggen, heeft dit gevolgen voor de witheid van de 

aarde.  

 

38. Vraag 

a.  Wat gebeurt er met zonlicht dat op een witte grond komt? 

b.  Wat gebeurt er met zonlicht dat op een donkere grond komt? 

 

 

 

 

 
Figuur 56: uitzetten van zeewater bij een graad opwarming 
afhankelijk van de begintemperatuur 

 

 

http://www.knmi.nl/kenniscentrum/ipcc_2007/warme_golfstroom/
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39. Opdracht: Nuuk (1) 

Ga in Google Earth op de Groenlandse IJskap naar het plekje ‘Nuuk’, de 

hoofdstad van Groenland, waar de mensen uit het artikel van bron 8 

wonen. (Plaatsen zijn in Google Earth zichtbaar wanneer in de laag 

‘Randen en labels’ de categorie ‘bewoonde gebieden’ is aangezet). 

Zoom in tot een schaalgrootte van 102 km (staat linksonder in het beeld). 

 

a. Beschrijf of teken de kleur van het aardoppervlak van 50 km ten 

westen van Nuuk tot 200 km ten oosten van Nuuk.  

b. Is deze foto uit de zomer of uit de wintertijd? 

c. Zet in je tekening/beschrijving erbij welke plekken vooral 

zonnestraling reflecteren en welke vooral absorberen. 

 

Grond en water die bedekt zijn met ijs, zien er vanuit de ruimte veel 

witter uit dan wanneer er geen ijs ligt. Dit komt doordat ijs en sneeuw het 

zonlicht veel beter reflecteren. IJs en sneeuw absorberen maar een klein 

deel van de invallende straling. De rest wordt gereflecteerd. Donkere 

ondergronden (en ook water) absorberen een groter deel van de straling. 

Zij nemen dan ook meer energie op uit de zonnestraling, wat zorgt voor 

een opwarming van het oppervlak van de aarde. Hierbij gaat het oppervlak 

vervolgens langgolvige warmtestraling (infrarode straling) uitzenden, die 

veel beter door de atmosfeer wordt opgenomen, dan de kortgolvige 

zonnestraling. Zoals we verderop in deze paragraaf zullen zien, zorgt dit 

voor een stijging van temperatuur. 

 

Het deel van de zonnestraling dat door de grond weerkaatst wordt, 

noemen we de albedo. In formulevorm: 

 

weerkaatste zonnestraling
albedo

invallende zonnestraling
      (6) 

 

Het symbool voor de albedo is α. 

In experiment 40 kijken we naar de invloed van de kleur van de grond op 

de weerkaatsing van straling, dus de albedo. 

 

40. Experiment: albedo-bepaling 

(deze proef is overgenomen uit de NLT-module “nlt1-h003, Aërosolen en 

Vuile lucht”) 

Benodigdheden 

• wit papier  

• zwart papier  

• andere kleuren of soorten papier (bijv. glimmend)  

• een lamp met statief  

• luxmeter  
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• meetlint 

• zwarte koker. 

 

 

 

 

Figuur 57: opstelling experiment 40 

Werkwijze om reflectie te bepalen 

a. Maak een opstelling zoals je in figuur 57 ziet. Plaats de lamp aan de 

bovenkant van de zwarte koker.  

b. Bepaal de reflectie van zwart, wit en gekleurd papier. Dit doe je door 

de sensor van de luxmeter aan de bovenkant van de koker te houden, 

gericht naar het papier. Zorg er wel voor dat de sensor geen direct 

licht van de lamp opvangt en dat hij de lichtbundel niet blokkeert.  

c. Bepaal de reflectie van zwart, wit en ten minste drie verschillende 

kleuren papier.  

Werkwijze om de albedo te bepalen 

Om de albedo te bepalen moet je nog de lichtsterkte van de directe 

lichtbundel weten.  

a. Meet de lichtsterkte van de lichtbundel. Let erop dat je hiervoor de 

juiste afstand tot de lichtbron gebruikt. De juiste afstand is gelijk aan 

de afstand van de lamp tot het reflecterende papier plus de afstand 

van het papier tot de luxmeter. (Als je alleen de afstand tot aan het 

papier zou nemen is de lichtsterkte te hoog, omdat je dan geen 

rekening houdt met de verstrooiing van het licht.)  

b. Met deze gegevens kan nu de albedo (= de reflectie) van het papier 

bepaald worden. De albedo wordt altijd uitgedrukt in een getal tussen 

0 en 1 of als een percentage (bv. 0,1 = 10%). Reken de albedo uit met 

de gemeten waardes en noteer het in een tabel. 

Opdrachten 

a. Maakt het voor het percentage gereflecteerd licht (de albedo) uit hoe 

sterk de lichtbron is?  

b. Hoe is dit uit te zoeken? 
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De albedo voor verschillende ondergronden is op soortgelijke wijze als in 

het experiment bepaald met behulp van satellieten. In figuur 58 zie je voor 

een aantal ondergronden en wolkensoorten de albedo.  

 

 

Figuur 58: albedo van verschillende soorten ondergrond in figuur en tabel. Bron: Natuurkunde van 
de atmosfeer 

Albedo en klimaat 

Wanneer het ijs smelt, daalt dus de albedo, omdat er minder zonnestraling 

wordt gereflecteerd. Er wordt meer zonnestraling door de grond 

opgenomen, waardoor de temperatuur stijgt. Dit versnelt dan het smelten 

van het ijs. Daardoor daalt de albedo nog verder. Dit zorgt ervoor dat er 

nog meer zonnestraling door de grond wordt opgenomen. Ze versterkt het 

proces zichzelf. 

Dit noem je een positieve terugkoppeling in het klimaatsysteem, positief 

als: sterker worden. Want het is als je naar sociaal-economische gevolgen 

kijkt natuurlijk weinig positief dat de opwarming van de aarde zichzelf 

versterkt! 

  

De albedo is slechts één van de vele factoren die invloed hebben op ons 

klimaat. Zoals al in het begin van deze module beschreven, zijn er diverse 

andere factoren. 

 

In dit deel van de module bekijken we de invloed van de albedo op het 

klimaat van de aarde. Hierbij gebruiken we een zeer vereenvoudigd model 

van de complexe atmosfeer, dat in een aantal stappen wordt uitgebreid. 

Oppervlak Albedo 

Verse sneeuw 0,9 

Sneeuw 5 dagen oud 0,6 

Dikke bewolking 0,9 

Dunne bewolking 0,3 

Zandgrond 0,3 

Dennenbos 0,1 

Oceaan 0,08 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e0/Albedo-e_hg.png
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Model stap 1 
De aarde is te beschouwen als een bol met een straal van 6300 km. De zon 

is de energiebron van de aarde. De zon straalt elke seconde een 

hoeveelheid energie uit van 3,9 x 1026 W (Binas). Deze hoeveelheid energie 

wordt in alle richtingen uitgestraald.  

 

41. Vraag 

a.  Laat met een berekening zien dat de hoeveelheid zonne-energie op de 

afstand waar de aarde staat 1,4 103 W/m2 bedraagt. 

b.  Ga ervan uit dat de hoeveelheid zonne-energie op de afstand van de 

aarde 1,4 103 W/m2 bedraagt. Bereken hoeveel energie de aarde als 

geheel opneemt (wanneer alle energie zou worden opgenomen en niets 

wordt weerkaatst). Gebruik bij het beantwoorden van deze vraag 

figuur 59. 

 

Controleer (bij de docent) of je antwoord klopt 

 

 
 

Figuur 59: invallende zonnestralen verwarmen de aarde 
 

Wanneer de aarde een stabiele temperatuur heeft, betekent dit dat alle 

straling die wordt opgenomen, ook weer uitgezonden wordt. 

Dit betekent dat, wanneer alle straling wordt opgenomen (albedo = 0), er 

elke seconde ook weer een hoeveelheid van  

1,8 x 1017 W wordt uitgezonden. De aarde bevindt zich dan in 

stralingsevenwicht.  

 

42. Vraag 

Als een voorwerp (de aarde) in stralingsevenwicht is, verandert de 

temperatuur niet. Verklaar dat. 

Model stap 2  
Met behulp van de wet van Stefan Boltzmann voor zwarte stralers is te 

berekenen, hoeveel straling een voorwerp bij een bepaalde temperatuur 

elke seconde uitzendt. Dit zijn geen bronnen van ‘zwart licht’, maar het is 

materiaal dat net zoveel energie kan stralen als het kan absorberen. 

Materiaal dat dit het beste kan is zwart en mat. 

Deze wet luidt:  

 

4P T           (7) 
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waarin: 

• P = het uitgezonden vermogen per vierkante meter (W/m2) 

• = uitgezonden straling per seconde per vierkante meter (J/s m2) 

σ = de constante van Stefan Boltzmann = 5,67 * 10−8 W/m2K4 

• T = temperatuur in Kelvin (K). 

 

De hoeveelheid straling die de aarde uitzendt, is dan het oppervlak van de 

aarde maal P. 

 
4( ) ( )O aarde P O aarde T          (8) 

 

Met  

 
2( ) oppervlakte van de aarde 4 aO aarde R     

 

De aarde wordt telkens voor de helft door de zon beschenen. De aarde 

neemt vanuit de bundel zonnestraling precies de straling op die binnen de 

cirkel met de straal Ra van de aarde valt. De hoeveelheid straling die aarde 

opneemt, is 

 

(  )O instr cirkel S         (9) 

 

waarin: 

• S = ingestraald vermogen per vierkante meter (W/m2)  

• O(instr cirkel) = oppervlak van de instralingscirkel in vierkante meter 

(m2) = 
2

aR   

 

Dit heb je in vraag 41b uitgerekend! 

 

Wanneer de aarde in stralingsevenwicht is, wordt er evenveel straling 

opgenomen als uitgezonden. 

Voor de aarde geldt dan: 

 
4(  ) ( )O instr cirkel S O aarde T     

 

ofwel  

 
2 2 44a aR S R T          

 

Vereenvoudigd: 
44S T         (10) 

 

43. Vraag 

Welke evenwichtstemperatuur heeft de aarde dan, wanneer alle straling 

wordt opgenomen en vervolgens weer uitgezonden? 
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Wanneer alle straling die wordt opgenomen ook weer wordt uitgezonden, 

is de evenwichtstemperatuur dus 7 ºC. Dit is lager dan in werkelijkheid. 

Bovendien wordt in werkelijkheid niet alle straling opgenomen. 

 

44. Vraag 

Welke aanname die gemaakt is, is onjuist? 

Model stap 3 
Het stralingsmodel wordt nu een stapje uitgebreid, door wel de albedo er 

bij te betrekken. De wet van Stefan-Boltzmann verandert natuurlijk niet; 

de hoeveelheid opgenomen straling wel. Hierbij betrekken we nu de 

albedo(α). De albedo is dus dat deel van de straling, dat door de aarde 

weerkaatst wordt. De hoeveelheid opgenomen straling is nu (1 − α)  S. 

 

Dan geldt nu uit formule (10): 

 

  41 4S T             (11) 

 

45. Vraag 

a.  Welke evenwichtstemperatuur heeft de aarde volgens formule (11)? 

b.  Bereken de evenwichtstemperatuur voor albedo’s van 0; 0,2 

(landbouwgewassen); 0,3 (droge grond); 0,4 (droog zand); 0,5 (wolken, 

of oude sneeuw) en 1. 

c.  Wat betekent een albedo van 1? Waarom gaat deze berekening mis? 

Wat is de verwachte temperatuur bij een albedo van 1? 

 

De gemiddelde albedo van de aarde is 0,3. Dit betekent dus, dat 30% van 

de straling wordt weerkaatst. De gemiddelde aardtemperatuur zou volgens 

het bovenstaande model van een zwarte straler met een albedo van 0.3 op 

256 K uitkomen, dat is −17º C. Dit klopt niet, want de gemiddelde 

temperatuur op aarde is 288 K, ongeveer + 15 º C. 

Dat komt omdat we nu als model van de aarde een bol hebben bekeken, 

die beschenen wordt door licht (de zon). De bol weerkaatst net als de 

aarde een deel van de inkomende straling.  

 

46. Vraag 

a.  Met welke belangrijke factoren is in dit model geen rekening 

gehouden? 

b.  Op welke manier heeft de factor (hebben de factoren) die je hebt 

genoemd, invloed. 

 

Model stap 4 
We gaan om de atmosfeer mee te nemen in het model, de aarde met 

atmosfeer op drie verschillende plekken bekijken. We kijken aan het 
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aardoppervlak, in het midden van de atmosfeer en aan de bovenste rand 

van de atmosfeer. Hierbij gaan we ervan uit dat de atmosfeer uit één 

homogene laag bestaat. Aan het oppervlak noemen we de temperatuur Tg 

(grondtemperatuur). In de atmosfeer noemen we de temperatuur Ta 

(atmosfeertemperatuur). 

 

De inkomende zonnestraling is 
2 3 2(  ) 1,4 10 /aO instr cirkel S R W m      

(dit hebben we gezien in modelstap 2). 

 

De teruggekaatste zonnestraling is  (  )O instr cirkel S   

(uit modelstap 3; let op, het gaat hier om de teruggekaatste hoeveelheid 

zonnestraling!) 

 

De uitgestraalde energie per seconde aan de grond is (wet van Stefan-

Boltzmann, zie modelstap 2): 

 
4( ) gO aarde T          (12) 

 

 

 
Figuur 60: het model tot op dit moment  
 

 

47. Vraag 

Is er verschil tussen dit nieuwe model en het vorige model? 

 

Nu gaan we het broeikaseffect inbouwen. De atmosfeer neemt een deel 

van de door de grond uitgezonden (langgolvige) straling op. Dit deel geven 

we aan met de factor k. 

Dit betekent dat van de door de grond uitgezonden straling het deel (1 − k) 

het heelal bereikt. 

Dat wil zeggen, de straling die rechtstreeks vanaf de grond het heelal 

bereikt is dan gelijk aan  

  4( ) 1 gO aarde k T          (13) 
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48. Vraag 

Leg in je eigen woorden uit dat bovenstaande formule juist is.  

 

De atmosfeer neemt dus het deel 
4( ) gO aarde k T    op. 

 

De atmosfeer zendt de opgenomen straling ook weer uit, voor de helft de 

ruimte in, voor de andere helft terug naar de grond. Dit komt doordat de 

atmosfeer (als ‘zwarte straler’) naar alle kanten evenveel straling 

uitzendt. 

De door de atmosfeer uitgezonden straling per vierkante meter is gelijk 

aan 
4

aT  , zowel naar boven als naar beneden toe. 

 

 
Figuur 61: het model tot op dit moment 

 

 

49. Vraag 

Leg uit dat dit het (natuurlijke) broeikaseffect veroorzaakt. 

 

Met behulp van dit model kunnen we nu zowel de temperatuur in de 

atmosfeer als aan de grond berekenen. 

 

Zoals we al in modelstap 2 zagen, geldt voor alle voorwerpen die niet van 

temperatuur veranderen dat de opgenomen straling gelijk is aan de 

uitgezonden straling.  

 

In het midden van de atmosfeer geldt: 

Opgenomen straling = uitgezonden straling 

 
4 4( ) 2 ( )g aO aarde k T O aarde T         

 

ofwel  
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2 4 2 44 2 4a g a aR k T R T                   (14) 

 

Aan de grond geldt: 

Opgenomen straling = uitgezonden straling 

 

  4 4(  ) 1 ( ) ( )a gO instr cirkel S O aarde T O aarde T            

ofwel  

 

 2 2 4 2 41 4 4a a a a gR S R T R T                    

 

Vereenvoudigd geeft dit: 

 

  4 41
1

4
a gS T T               (15) 

 

50. Vraag 

a.  Beschrijf in woorden wat deze formule betekent.  

Je gaat nu formule (14) en (15) combineren 

b. Schrijf formule (15) in de vorm 
4 ...aT    

c. Vul 
4

aT   uit de eerste stap van formule (14) in. 

d. Leidt formule (16) af. 

 

 4
1

4 1
2

g

S
T

k





 


 
   

 

        (16) 

 

Dit is een vereenvoudig model voor de atmosfeer, waarin rekening 

gehouden wordt met zowel de albedo als met het natuurlijke 

broeikaseffect. Een reële, maar zeer grove schatting voor 

absorptiecoëfficiënt k de atmosfeer is 0,78.  

 

51. Vraag 

Leg uit wat het betekent dat  k = 0,78. 

 

Met behulp van dit model is het nu mogelijk om te berekenen wat de 

gemiddelde oppervlakte temperatuur van de aarde is. We nemen de 

waarde voor de albedo α = 0,3 en de waarde voor de absorptiecoëfficiënt 

van de atmosfeer k = 0,78. 

 

52. Vraag 

Bereken nu met behulp van formule (16) de gemiddelde temperatuur van 

het aardoppervlak. 
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De bij vraag 52 berekende temperatuur van 17°C is een reëel gemiddelde 

temperatuur van de aarde. 

 

53. Opdrachten 

53.1 Invloed van de albedo op de temperatuur 

In deze opdracht onderzoeken we met behulp van formule 16 de invloed 

van de gemiddelde albedo van de aarde op de temperatuur van de aarde.  

We doen dit in de situatie met broeikaseffect (k = 0.78) en zonder 

broeikaseffect (k = 0) 

a. Stel een hypothese op voor de invloed van de aardse albedo op de 

gemiddelde temperatuur van de aarde door te redeneren met behulp 

van de formule (16) 

b. Maak een tabel met in de eerste kolom de gemiddelde aardse albedo 

(tussen 0 en 1 met stappen van 0,1), in de tweede kolom de Tg zonder 

broeikaseffect en in de derde kolom de Tg met broeikaseffect. 

c. Bereken met formule (16) de Tg in de verschillende situaties. 

d. Trek een conclusie. 

53.2 Nuuk (2) 

In opdracht 39 heb je naar de omgeving van Nuuk, Groenland, gekeken. Als 

hier door de klimaatverandering de ijs- en sneeuwbedekking afneemt, welk 

effect heeft dat op de gemiddelde temperatuur?  

Afsluiting 

In dit keuzeonderdeel hebben we gekeken naar de invloed van het ijs op 

het klimaatsysteem. Dit is van belang voor het arctische gebied, omdat de 

opwarming van de aarde via ijsafsmelting een grote invloed heeft op het 

arctische gebied. Deze afsmelting heeft via de albedo echter ook weer een 

grote invloed op de verandering van de temperatuur op aarde. 

 

54. Opdracht: samenvatting 

Schrijf voor jezelf een korte samenvatting waarin je de volgende zaken 

aan bod laat komen: 

• de ijsafsmelting in het arctische gebied 

• de invloed van de ijsafsmelting op het leven van de bewoners in het 

arctische gebied 

• de invloed van de ijsafsmelting op de gemiddelde temperatuur van de 

aarde. 

(Deze samenvatting kun je in de eindopdracht gebruiken). 
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4.3 Methaan 

De rol van methaan in het broeikaseffect / de klimaatverandering in het 

toendragebied. 

Inleiding 

In dit keuzeonderdeel van de module klimaatverandering gaan we in op de 

rol die het gas methaan vervult in het broeikaseffect. In de ondergrond van 

de toendra is een behoorlijk grote hoeveelheid methaan opgeslagen. Dit 

methaan is in de loop van de tijd gevormd door rottingsprocessen van 

plantenresten. Omdat de ondergrond in het noordpoolgebied permanent 

bevroren is (permafrost) komt dit methaan niet vrij in de atmosfeer. 

Door onder andere het broeikaseffect stijgt de gemiddelde temperatuur op 

aarde. In het toendragebied zal dit onder andere tot gevolg hebben dat de 

permafrostgebieden kleiner worden. Een deel van de permafrost smelt en 

het daarin opgeslagen methaan komt vrij. 

Methaan dat in de atmosfeer terecht komt, werkt evenals koolstofdioxide 

als een broeikasgas. Dit extra vrijkomende methaan zal dus zorgen voor 

een toename van het broeikaseffect. Daardoor zal de temperatuur stijgen. 

Nog meer permafrostgebieden zullen daardoor smelten en er zal nog meer 

methaan vrijkomen, etc. De opwarming van de aarde komt dus in een 

versnelling. 

Vragen die we ons kunnen stellen zijn: 

• Is dit een reëel probleem? 

• Hoe groot is dit probleem? 

• Kunnen wij en de bewoners van het arctische gebied iets aan dit 

probleem doen? 

• Wat voor effect heeft dit probleem op de bewoners van het arctische 

gebied? 

• Kunnen de bewoners van het arctische gebied het vrijgekomen 

methaan gebruiken? 

 

Om het een en ander goed te begrijpen, is het nodig om meer te weten 

over: 

• wat methaan nu eigenlijk is; 

• hoe methaan werkt als broeikasgas; 

• het ontstaan van methaan in de bodem; 

• de bodemmicrobiologie in het toendragebied; 

• de rol van methaan in de koolstofcyclus. 

 

In de volgende paragrafen gaan we nader in op deze deelvragen. In een 

practicum ga je zelf de vorming van methaan in een laboratoriumopstelling 

nabootsen. Je gaat ook zelf de aanwezigheid van methaan aantonen met 

behulp van een gaschromatograaf. Uiteindelijk zul je de verzamelde 

informatie gebruiken voor het maken van een presentatie voor de 
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bewonersconferentie. De vragen die je in deze paragraaf tegenkomt, 

kunnen je helpen bij de opbouw van de presentatie. 

Fysische en chemische kenmerken 

Methaan is een kleurloos, ontvlambaar, niet-giftig gas met de chemische 

formule CH4 (figuur 62, midden). Methaan is de belangrijke component van 

aardgas. De stof heeft (bij een druk van 1 atmosfeer) een smeltpunt van 

−182°C, een kookpunt van −161°C en de zelfontbrandingstemperatuur ligt 

bij 537oC. 

Methaan wordt vooral gewonnen uit de ondergrond en gebruikt als 

brandstof. Het ontstaat in de natuur door anaërobe (zonder zuurstof) 

verbranding van organisch materiaal in bijvoorbeeld rijstvelden en 

moerassen. Methaan ontstaat ook als bijproduct van aardolie, die ook 

ontstaat uit vergane resten organisch materiaal. 

 

   

 

Figuur 62: methaan in 3d (links), de ruimtelijke molecuulstructuur (midden) en een model van 
methaanhydraat (rechts). Bron: Global Warming Art 

Methaanhydraat 

Methaan kan onder hoge druk een losse verbinding met water aangaan. Er 

ontstaat dan een vaste stof, methaanhydraat, ook wel methaan-clathraat 

of methaanijs genoemd. Dit is een vorm van waterijs dat binnen zijn 

kristalstructuur grote hoeveelheden methaan bevat. Elk methaanmolecuul 

is als het ware "gevangen" in een "kooi" van watermoleculen.  

 

De gemiddelde samenstelling van methaanhydraat is 1 mol methaan op 

elke 5,75 mol water, maar dit kan naar gelang de omstandigheden 

enigszins variëren. De dichtheid is ongeveer 0,9 g/cm3.  

 

55. Vraag 

Bereken uit bovenstaande gegevens hoeveel gasvormig methaan er 

vrijkomt uit 1 liter methaanhydraat van gemiddelde samenstelling. 

 

Aanvankelijk vermoedden de geleerden dat een dergelijke verbinding van 

water en methaan alleen in de buitenste regionen van ons zonnestelsel zou 

kunnen voorkomen. Daar zijn de temperaturen zeer laag en waterijs komt 

er overvloedig voor. Sinds enkele jaren heeft men echter ontdekt dat er 

zeer grote hoeveelheden methaanhydraat voorkomen in sedimenten op de 

bodem van de aardse oceanen.  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Afbeelding:Methane-3D-space-filling.svg
http://nl.wikipedia.org/wiki/Afbeelding:Methane-3D-space-filling.svg


NLT2-v106 Klimaatverandering - Als het noordpoolgebied opwarmt … 84 

Men neemt aan dat methaanhydraten gevormd worden 

doordat methaan uit diepe sedimentlagen langs 

geologische breuklijnen naar boven stroomt en in 

aanraking komt met naar beneden sijpelend koud 

zeewater. Methaanhydraat vormt zich bij een druk van 

meer dan 50 bar en een temperatuur van minder dan 4°C. 

Dit zijn gangbare omstandigheden op de oceaanbodem. 

56. Opdracht: dichtheid van modder 

Maak een mengsel van aarde en water totdat een dikke 

modder is ontstaan. Bedenk een manier om de dichtheid 

te bepalen en bepaal de dichtheid van de modder. We 

nemen aan dat dikke modder overeenkomt met de 

dichtheid van de ontdooide permafrost.  

a. Hoe dik moet dan een laag permafrost zijn om een 

druk van 50 bar op te leveren?  

b. Beredeneer nu of het mogelijk is dat methaan in de 

permafrost voor kan komen in de vorm van 

methaanhydraten. 

 

Methaan als broeikasgas 

De belangrijkste broeikasgassen in de atmosfeer die verantwoordelijk zijn 

voor het broeikaseffect zijn koolstofdioxide (CO2), methaan (CH4), lachgas 

(N2O), ozon (O3), chloorfluorkoolwaterstoffen (CFK’s) en waterdamp (H2O). 

CO2 is het broeikasgas waarover het meest gesproken wordt, maar één mol 

methaan is een 23 keer sterker broeikasgas dan één mol CO2. Sinds 1750 is 

de hoeveelheid methaan in de lucht meer dan verdubbeld. 

Al deze stoffen hebben als eigenschap dat ze de teruggekaatste 

zonnestraling, warmtestraling en thermische infraroodstraling kunnen 

absorberen waardoor de atmosfeer warmte vasthoudt en dus opwarmt. 

 

 
Figuur 63: methaanhydraat uit de 
oceaanbodem. Op een boorschip 
altijd leuk om het ontsnappende 
methaan aan te steken zonder je 
handen te branden…! 
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Figuur 64: percentages van de inkomende zonnestraling die geabsorbeerd en gereflecteerd 
worden door de atmosfeer en het aardoppervlakte  
 

In figuur 64 is te zien dat ongeveer 16% van de totaal inkomende 

zonnestraling geabsorbeerd wordt door de atmosfeer. 

 

 
 

Figuur 65: Het totale absorptiespectrum van de atmosfeer en de pieken die 
corresponderen met de diverse broeikasgassen. Bron: Meteo Westerlo  

 

In figuur 65 is het totale absorptiespectrum gegeven van de gehele 

atmosfeer. Aan de pieken en dalen is duidelijk te zien dat niet alleen 

waterdamp en koolstofdioxide, maar ook methaan, lachgas en ozon 

thermische infraroodstraling absorberen. 
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Ieder broeikasgas heeft enkele karakteristieke absorptiepieken bij 

verschillende golflengtes. Methaan heeft twee absorptiepieken: bij 

1250/cm (8x10−4 m) en bij 3000/cm (3,33x10−4m). 

 

57. Opdracht: absorptie infraroodstraling 

Ga naar ►URL15. Voer opdracht 1 uit en bekijk de animatie om een beeld 

te krijgen van wat er op moleculair niveau gebeurt als een CH4 molecuul 

infraroodstraling absorbeert 

Het toendralandschap 

 

 
Figuur 66: toendra in Siberië. Bron: Aardwetenschappen Vrije Universiteit 

 

Ongeveer 6% van het aardoppervlak bestaat uit toendra. Dit is ongeveer 

8,7 miljoen km2 in noordelijk Canada en Rusland en komt overeen met 200 

keer de oppervlakte van Nederland. De toendra is een plat landschap met 

veel grassen, mossen, korstmossen en dwergstruiken. Bomen komen in dit 

gebied niet voor, omdat het in de winters veel te koud is. Grote gedeelten 

bestaan uit veengebieden; daar zijn in de loop van duizenden jaren dikke 

pakketten veenmos ontstaan. 

In westelijk Siberië lag tot ongeveer 10.000 jaar geleden een groot meer. 

Het water werd tegengehouden door grote ijsmassa’s die de toegang tot de 

Noordelijke IJszee versperden. Toen het warmer werd, smolt deze 

ijsbarrière en liep het meer als het ware leeg. Dit schiep mogelijkheden 

voor veenmos om te gaan groeien. Het veenmos groeit nog steeds 

waardoor de veenlaag steeds dikker wordt. Het oudere veen wordt 

overgroeid door nieuw veen. Door de zuurstofloze en zure omgeving 

vergaan deze plantenresten niet of nauwelijks. En eenmaal in de 

ondergrond worden ze permanent ingevroren (permafrost). De dikte van 

dit pakket organisch materiaal, waarin naast veen ook korstmossen en 

boomstammen voorkomen, varieert tussen 0,5 en 10 meter. 
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(Bron 3) 

 
Figuur 67: meetapparatuur in de toendra in Siberië.  
Bron: Aardwetenschappen Vrije Universiteit 

 

Doordat de temperatuur hoger wordt, verandert het landschap op de 

toendra. De grond is al duizenden jaren bevroren, maar begint steeds meer 

te ontdooien. Dat merk je vooral in de zomer als de temperatuur kan 

oplopen tot 25 graden Celsius. De bodem wordt dan drassig en 

moerasachtig. Doordat het veen inklinkt, ontstaan op veel plaatsen 

meertjes. 

 
Figuur 68: geprojecteerde verandering van de grens van de permafrost. Bron: ACIA 
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Ontstaan van methaan 

Methaan wordt op natuurlijke wijze gevormd in diepere aardlagen door 

afbraak van grotere organische verbindingen onder invloed van warmte en 

druk. Alle aardgasreserves zijn op die manier ontstaan.  

Methaan kan ook ontstaan als anaërobe bacteriën organische stoffen 

afbreken. Onder anaërobe (zuurstofloze) omstandigheden verbranden deze 

anaërobe bacteriën organische verbindingen om energie vrij te maken. Als 

afvalproduct ontstaat dan methaan. 

Uit eenvoudig afbreekbare organische stoffen ontstaat methaan volgens de 

vrij snel verlopende reactie: 

 

3 4 2CH OOH CH CO   

 

Ook kan methaan uit kooldioxide gevormd worden volgens de langzaam 

verlopende reactie:  

2 2 4 24 2 0CO H CH H    

 

Methaan wordt dus vrijwel overal geproduceerd waar strikt anaërobe 

omstandigheden heersen. Anaërobe omstandigheden komen veelal in 

moerasbodems voor, maar ook in natte rijstvelden. Rijst en andere grassen 

vormen holle stengels die als een soort ‘schoorsteentjes’ functioneren. 

Hierboven is de methaanconcentratie duidelijk het hoogst. Boven 

moerassen is soms een blauwachtig lichtje te zien (dwaallicht). Volgens 

sommige volkssagen zouden het de zielen van ongedoopte en/of 

doodgeboren kinderen zijn. De dwaallichtjes zouden mensen het water in 

lokken. Een natuurkundige verklaring voor dwaallichtjes is de langzame 

ontvlamming van moerasgas.  

Daarnaast wordt er ook methaan geproduceerd door afvalstortplaatsen en 

veeteeltbedrijven. Bij stortplaatsen wordt methaan gevormd tijdens 

afbraakprocessen in het anaërobe stortlichaam. Dat methaan kan worden 

opgevangen en weer als brandstof worden gebruikt. Bij herkauwers, vooral 

koeien, wordt methaan gevormd in de maag. Mestopslag en uitrijden van 

mest vormen eveneens een bron van methaanemissie. 

In januari 2006 is uit laboratoriumonderzoek aan bladeren gebleken dat 

het tropische regenwoud ook methaan produceert. Hoe dit precies 

gebeurt, is nog grotendeels onduidelijk. 

58. Opdracht: ‘Microbiële diversiteit in hoogvenen’ 

Lees het kennislink artikel “microbiële diversiteit in hoogvenen” op 

►URL16. 

a. Leg uit waarin hoogveen overeen komt met de toendra. 

b. Leg uit wat methanogenen zijn. 

c. Leg uit wat methanotrofen zijn. 

d. Leg uit dat niet al het methaan in de atmosfeer komt. 

Kijk voor extra informatie op ►URL17 
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Methaan in dooiende permafrost 

In de bevroren bodem van de toendra zit veel oud onverteerd 

plantenmateriaal. Als de bodem smelt, komt dit plantenmateriaal in een 

moerasachtige omgeving. In moerassen worden deze plantenresten 

afgebroken door anaërobe (zuurstofloze) bacteriën. Deze bacteriën 

reduceren het organische materiaal uiteindelijk tot koolstofdioxide en 

methaan, hierbij komen in mindere mate de gassen H2S en NH3 vrij. Vooral 

de twee laatste gassen zorgen voor een onwelriekende rottingslucht.  

Omdat de bacteriën die methaan produceren alleen leven in strikt 

zuurstofloze omstandigheden, leven ze vaak op de bodem van meertjes of 

diep in de modder. Het methaan komt dan vrij in de vorm van bellen die 

naar het oppervlak borrelen. Bevriest het water weer, dan worden deze 

gasbellen gevangen in en onder het ijs. Als in het voorjaar het ijs weer 

smelt, komen deze grote hoeveelheden methaan vrij in de atmosfeer. Het 

broeikaseffect wordt versterkt met als gevolg opwarming, waardoor weer 

meer permafrost smelt en weer meer methaan vrijkomt. Er is hier 

duidelijk sprake van een zichzelf versterkend proces (‘positieve 

terugkoppeling’). 

Voor meer informatie kijk je op de BBC website naar: “Earth, the power of 

the planet. The atmosphere.”, ►URL17. 

 

In 2002 is de Europese milieusatelliet Envisat gelanceerd. Aan boord van 

deze satelliet is een Absorptie Spectrometer, de Sciamachy. Deze kan 

allerlei broeikasgassen in de atmosfeer analyseren. De data van deze 

satelliet voor 2003 en 2004 zijn vrijgegeven en te gebruiken in Google 

Earth. In deze opdracht kan dus de werkelijke uitstoot van methaan in 

2003 en 2004 op elke plekje op aarde geanalyseerd worden (voor meer 

informatie over de satelliet kijk je op ►URL19). 

 

59. Opdacht: methaan uitstoot 

• Start Google Earth en open de link op de SRONsite (zie ►URL20)  

• In het document staat een Google Earth network link. Klik deze aan en 

open hem in Google Earth 

 

Kijk nu naar verschillen in uitstoot in de verschillende maanden en op 

verschillende plaatsen.  

a. Waar en wanneer is de meeste uitstoot?  

b. Waar en wanneer is de minste uitstoot?  

c. Wat valt er op bij de toendra?  

d. Vallen er nog meer dingen op? 
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Methaan en koolstofdioxide 

Door de hogere temperatuur als gevolg van het versterkte broeikaseffect 

groeien planten in het toendragebied sneller. Hierdoor wordt er meer CO2 

uit de atmosfeer vastgelegd in plantenbiomassa. Deze verhoogde CO2 

opname is op zich een goede zaak, want CO2 is een broeikasgas en als dat 

door planten uit de atmosfeer wordt gehaald, is dat prettig. Uit de 

moerassige bodem komt helaas ook methaan (CH4) vrij. Methaan is als 

broeikasgas per mol ongeveer 23 keer sterker dan CO2, waardoor het 

positieve effect van extra CO2-opname al snel te niet gedaan worden door 

het vrijkomen van methaan. Onderzoek aan de Vrije Universiteit richt zich 

er momenteel op om inzicht te verkrijgen in de hoeveelheden CO2 die 

gebonden worden en de hoeveelheden CH4 die vrijkomen en welk effect 

sterker is. 

 

(Bron 4, 5) 

 

60. Vraag 

Stel dat er evenveel mol CH4 vrijkomt als de hoeveelheid mol CO2 die 

opgenomen wordt. Met welke factor zou het broeikaseffect door deze 

gecombineerde processen versterkt worden? 

 

Onderzoekers van de Universiteit van Utrecht zijn bezig met het simuleren 

van de situatie in een computermodel. Zij berekenden wat er zou 

gebeuren met de CO2-opname en de CH4-uitstoot als de temperatuur met 2 

graden zou stijgen. Enkele van hun meetgegevens en voorspelde waarden 

zijn weergegeven in de tabel van figuur 69. 

 

 

 

 

Situatie nu 

 

 

Na 2o temperatuurstijging 

 

CO2-opname 

 

 

15,55 x 106 ton C / jaar 

 

20,18 x 106 ton C / jaar 

 

CH4-uitstoot 

 

 

2,36 x 106 ton C / jaar 

 

3,85 x 106  ton C / jaar 

Figuur 69: meetgegevens en voorspelde waarden CO2-opname en CH4-uitstoot bij een 
temperatuurstijging 

 

 

61. Vraag 

a.  Reken de hoeveelheden in de tabel om tot tonnen CO2 en tonnen CH4 

per jaar. 

b.  Reken de hoeveelheden CH4 om tot equivalenten CO2. Een equivalent 

CO2 is de mate waarin een mol gas bijdraagt aan het broeikaseffect 

uitgedrukt in molen CO2. 
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c.  Methaan in de lucht heeft een halfwaardetijd van ongeveer 8 jaar. De 

halfwaardetijd is de tijd waarin de helft van de hoeveelheid is 

verdwenen. Na 8 jaar is dus de helft over en na 16 jaar de helft van de 

helft. Als het zou blijven bij een temperatuurstijging van 2 graden, na 

hoeveel jaar is de situatie weer vergelijkbaar met die van nu? 

  

Experimenten Methaan & de Toendra 

In dit deel van deze module kijken we naar een model van de ontdooiende 

toendra. In de voorgaande paragrafen hebben we uitgelegd dat er bij het 

ontdooien van de toendra meer methaan vrij zal komen door de anaërobe 

vergisting van plantmateriaal.  

Maar, is dit ook echt zo? Hoeveel methaan zal er dan vrijkomen? En bij 

welke temperatuur zal er het meeste methaan vrijkomen?  

In de experimenten in dit deel zullen we deze vragen kunnen 

beantwoorden. Eerst zetten we een simpel model op van de ontdooiende 

toendra. Het geproduceerde biogas wordt gewassen, zodat het 

geproduceerde koolstofdioxide verwijderd wordt. Vervolgens doen we een 

kwalitatieve analyse op het gas waarbij we bekijken welk gas er 

geproduceerd is. 

Van het praktische gedeelte en de informatie uit het voorgaande deel van 

dit hoofdstuk maak je een presentatie voor de bewonersconferentie. De 

vragen in dit hoofdstuk kunnen je helpen bij het opstellen van de 

presentatie. 

 

62. Opdracht: experimenten 

• Lees de rest van het experimentele deel door en maak een planning 

van de verschillende activiteiten, spreek dit door met de docent. 

• Spreek met de andere leerlingen af welke temperaturen er gemeten 

worden.  

• Spreek af hoeveel controle-experimenten er gedaan worden.  

• Stel onderzoeksvragen op en een hypothese die passen bij deze 

experimenten. 

63. Experiment: methaanproductie  

Doel van de proef 

Het maken van een model van de ontdooide toendra.  

De vegetatie in deze proef, die lijkt op de vegetatie die op de toendra 

voorkomt, wordt anaëroob verteerd. Je meet hoeveel biogas er vrijkomt. 

Het gas dat je aan het eind van de proef verzamelt, gebruik je verder in de 

experimenten 64 en 65.  
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Vragen voorafgaand aan de proef 

a. Welke vegetatie komt er voornamelijk voor op de toendra? 

b. Naast methaan zullen er andere gassen vrijkomen, welke gassen zullen 

er in het mengsel van geproduceerde biogassen voorkomen? 

Verzamelen van materiaal 

Voordat je begint met het bouwen van de opstelling moet je slib uit de 

sloot en gras van de slootkant verzamelen. Het is belangrijk dit slib 

anaëroob te verzamelen, aangezien methaanproducerende bacteriën strikt 

anaëroob zijn. Het geringste spoor zuurstof kan de bacteriën doden. Het 

verzamelen van materiaal gebeurt in twee dagen. Eerst haal je gras en de 

volgende dag methaanproducerende bacteriën uit de sloot. Het gras 

bevries je eerst; net als op de toendra. 

Materiaal 

• emmer 

• schep 

• schaar 

• bekerglas (1l) 

• vriezer. 

Methode 

Dag 1 Knip gras van de slootkant in kleine stukjes (~1 cm) en doe deze in 

het bekerglas. 

Plaats het bekerglas in de vriezer 

Dag 2 Houd de emmer onder water. 

Schep dan onder water het slib in de emmer. 

Het model 

Het experiment 

Materiaal 

• warmwaterbad (op de gewenste temperatuur) 

• bekerglas 

• kolf (1l) 

• lepel 

• rubberen stop met glazen kraantje 

• weegschaal 

• 1m rubber slang 

• bekerglas met fijngeknipt gras 

• maatcilinder (1l) 

• stukje rubber binnenband 

• 2 x statief met klem  

• emmer met slib en water 

• aluminiumfolie. 
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Experiment 

Bouw de opstelling (zie figuur 70): 

• Weeg de lege kolf. 

• Vul de kolf voor de helft met fijngeknipte gras en weeg nogmaals. 

• Hevel het slib met een rubber slang van de emmer in de kolf. Dit doe 

je door de emmer met slib hoger te zetten dan kolf. Het ene uiteinde 

van de rubber slang houd je net boven de modder onderwater. Aan het 

andere uiteinde zuig je kort en krachtig, zodat de waterstroom opgang 

komt. Vervolgens houd je snel de slang in de kolf. Pas op dat er geen 

slibwater in de mond komt. 

• Plaats de kolf in het statief in het warmwaterbad (zie figuur 70). 

• Plaats de maatcilinder op zijn kop vol met water in het bekerglas 

gevuld met water. Gebruik hiervoor het stuk rubberen binnenband. 

• Plaats de rubberslang op de kolf en het glazen u buisje in de 

maatcilinder.  

• Draai het kraantje open. 

• Dek de kolf goed af met aluminiumfolie zodat er geen licht bij kan 

komen. 

• Noteer dagelijks hoeveel biogas er vrijkomt door dit af te lezen van de 

maatcilinder en plot deze waarden in een grafiek. 

• Als er voldoende gas gevormd is, kun je doorgaan met experiment 64. 

 

  
Figuur 70: beginopstelling 

 

Vraag bij de proef 

Hoeveel gram biomassa zit er in de kolf? 
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64. Experiment: gaswassen 

Doel van de proef 

Bij het fermenteren van het gras in het model voor de ontdooiende 

toendra komen naast methaan ook andere biogassen vrij. Een groot 

gedeelte van dit mengsel bestaat uit koolstofdioxide. Omdat dit gas de 

analyse kan verstoren, verwijder je dit eerst. Tevens kun je meten hoeveel 

koolstofdioxide er geproduceerd wordt. 

Materiaal 

• meetspuit (100 ml) met kraantje 

• injectienaald 

• 100 ml glazen kolf met rubberen stop 

• 2 glazen kraantjes 

• 1-3 wasflessen gevuld met Ca(OH)2 – oplossing (kalkwater) 

• maatcilinder (1l) 

• bekerglas 

• 1,5 m rubberen slang 

• statief met klem. 

Experiment 

Bouw de opstelling (zie figuur 71). 

Eerst bewaar je wat gas voor verdere analyse.  

• Zuig 100 ml gas met de injectiespuit uit de glazen kolf. 

• Verzamel 100 ml gas uit de opstelling als volgt: Sluit het kraantje en 

verbind de meetspuit met de rubberslang. 

• Zuig het gas uit de maatcilinder. Let op: het waterpeil zal stijgen! 

• Spuit de 100 ml gas met de injectiespuit door een rubberstop in een 

glazen kolf. Bewaar dit ongewassen gas voor experiment 65. 

Vervolgens was je het resterende gas. 

• Vul de gaswasflessen met kalkwater (bij weinig gas is er maar 1 

gaswasfles nodig) en sluit deze in serie met elkaar aan (zie figuur 71). 

Aan het eind van de serie staat een maatcilinder om het gewassen gas 

op te vangen.  

• Voer nu het resterende gas door de gaswasinstallatie door steeds gas 

uit de opstelling te halen met de meetspuit en deze aan te sluiten op 

de gaswasflessen.  

• Noteer hoeveel gas er verdwenen is in het kalkwater. 

• Het opgevangen gas is nodig voor experiment 65. Wees dus voorzichtig 

dat dit niet uit de cilinder verdwijnt. Ook dit gas kun je weer 

verwijderen met een meetspuit en overbrengen in een maatkolf met 

rubberstop. 
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Figuur 71: gaswasinstallatie 

Vragen bij de proef 

a. Geef de reactievergelijking van koolstofdioxide met kalkwater. 

b. Welke bacteriën zorgen voor de productie van koolstofdioxide? 

c. Hoeveel koolstofdioxide is er uit het gas gewassen? 

 

65. Experiment: kwalitatieve analyse methaan 

Doel van de proef 

In dit experiment analyseer je of er werkelijk methaan geproduceerd is. 

Dit doe je met een gaschromatograaf. Als deze niet op school aanwezig is, 

kun je dit experiment wellicht uitvoeren op een hogeschool of universiteit 

in de buurt. Als dit ook niet mogelijk is, kun je methaan alleen aantonen 

door het te verbranden. Vraag aan je docent hoe je dit veilig kunt doen.  

 

In een gaschromatograaf zit een apolaire kolom die gasmoleculen steeds 

bindt en na enige tijd weer loslaat. Door de verschillen in moleculaire 

structuur van de gassen zal het ene gas sterker gebonden worden dan het 

andere. Door dit verschil in binding zal het ene gas langer in de kolom 

blijven (retentie) dan het andere gas. Elk gas heeft zijn eigen specifieke 

retentietijd.  

Om te controleren of in het geproduceerde gas methaan aanwezig is, is er 

als referentie methaan nodig. De gassen die na verloop van tijd uit de 

kolom komen, worden gedetecteerd met een detector die het signaal 

omzet naar een elektrisch signaal. De opgevangen signalen worden 

uitgezet tegen de tijd, deze grafiek noemen we een chromatogram (zie 

figuur 72). 
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Figuur 72: gaschromatograaf. Bron: Wikipedia 

Vragen voorafgaand aan de proef 

a. Welke reactievergelijking hoort er bij het verbranden van methaan? 

b. Als dit een redoxreactie zou zijn, wat is dan de elektronendonor en wat 

is de elektronenacceptor? 

c. Welke organismen in de toendra zullen deze reactie ook uitvoeren? 

Materiaal 

• meetspuit (50 ml) 

• rubberslang passend op de meetspuiten 

• 2 x meetspuit (1 ml)  

• injectienaald 

• 1 kolf met rubberstop met aardgas 

• 1 kolf met het verzamelde gas uit experiment 64 

• gaschromatograaf (NANO2) 

• IPCoach. 

 

 
 

Methode 

Eerst maak je een referentiepiek gemaakt om de retentietijd van methaan 

te bepalen. 

CO2: 0,9 % 

N2: 14,4 % 

CH4: 81,4 % 

C2H6: 2,7 % 

C3H8: 0,4 % 

C4H10: 0,2 % 

 

Figuur 73: samenstelling 
van aardgas in Nederland 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1e/SchemaGaschromatograph_dutch.png
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• Activeer het nano2 programma in IPcoach en de gaschromatograaf. 

• Neem een spuit van 1 ml en de injectienaald en zuig 1 ml van het 

aardgas op. 

• Spuit weer 0,7 ml uit de injectiespuit. 

• Activeer de detectie. 

• Spuit 0,3 ml in snelle vloeiende beweging op de kolom. 

• Bekijk het chromatogram en benoem de pieken. Gebruik daarbij figuur 

73. 

• Bewaar het chromatogram.  

 

Analyse op het gevormde gas. Eerst wordt het gewassen gas uit experiment 

64 geanalyseerd en vervolgens het ongewassen gas. 

 

• Zuig met de grote spuit zoveel gas uit de maatcilinder totdat er zeker 

gas uit de cilinder in de rubberen slang zit. 

• Sluit nu de 1 ml spuit op de slang aan en zuig 1 ml gas op. Pas op dat er 

geen water meekomt: dit zal de kolom kapot maken!! 

• Activeer de detector en spuit het gas op de kolom. 

• Benoem de pieken op het chromatogram. 

• Bewaar het chromatogram. 

• Herhaal de analyse op het ongewassen gas in de glazen kolf uit 

experiment 64. 

 

Vragen bij de proef 

a. Welke gassen zitten er in het draaggas van de gaschromatograaf? 

b. Welke gassen detecteert de gaschromatograaf niet? 

c. Op welke basis detecteert de detector de gassen in het mengsel? 

 

Presentatie 

Maak een presentatie die je gaat gebruiken voor de conferentie van de 

toendrabewoners (gebruik hiervoor ►werkinstructie presenteren –

algemeen in de NLT Toolbox). Verwerk in de presentatie de informatie die 

je verzameld hebt in de verschillende opdrachten en experimenten. Met 

de opdrachten en de experimenten kun je de bewoners een worstcase-

scenario en bestcase-scenario geven over de opwarming van de toendra 

door het vrijkomen van methaan.  

Met behulp van de experimenten kun je een schatting geven over de 

hoeveelheid methaan en dit relateren aan extra opwarming. Denk er 

daarbij aan hoeveel biomassa er gebruikt is in het experiment en hoeveel 

methaan en CO2 er hierbij vrijkwam.  

Maak een schatting van de hoeveelheid biomassa die er op de toendra nog 

in bevroren toestand aanwezig is. Uiteindelijk moet je met behulp van de 

gevonden hoeveelheid gas uit het experiment en de schatting van de 
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hoeveelheid biomassa die er op de toendra ligt, een grove schatting 

kunnen geven van de hoeveelheid methaan die er gevormd gaat worden als 

in de komende tijd een groot of een klein deel van het permafrost smelt. 

Kijk ook nog een keer naar figuur 68 voor een indicatie van de grenzen van 

het smeltende ijs bij verschillende temperaturen. 

 

 

4.4 Ecosystemen 

Dit keuzeonderwerp richt zich op de effecten die de klimaatveranderingen 

hebben op de natuur. In ecosystemen is er tussen organismen een 

dynamisch evenwicht dat door één verandering geheel kan verschuiven.  

Het onderwerp bestaat uit twee onderdelen. Bij het eerste onderdeel 

bestuderen we een bestaand meerjaren onderzoek in Siberië waar de 

gevolgen van de klimaatverandering duidelijk beginnen te worden. In het 

tweede onderdeel werken we een zelf gekozen onderwerp uit waarbij de 

leefwijze van de mensen centraal staat. 

 

 

 

Figuur 74: verschuivende vegetatiepatronen. Bron: ACIA 

 

Minder rotganzen in Nederland door klimaatverandering in Siberië? 
Het dalende aantal rotganzen in Nederland wordt mogelijk veroorzaakt 

door de invloed van klimaatverandering op de lemmingenpopulatie in 

Noord-Siberië. Dat vermoedt Alterra-onderzoeker dr. Bart Ebbinge.  

 

Onderzoeksvraag: Hoe komt het dat er in Nederland steeds minder 

rotganzen komen? 
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Een antwoord op deze vraag ligt in Siberië. Gedurende de wintermaanden 

komen de rotganzen naar o.a. Nederland en Engeland om te overwinteren. 

Tijdens de zomermaanden gaan de rotganzen naar het Noorden (o.a. 

Noord-Siberië) om te broeden. Op het moment wordt er veel onderzoek 

gedaan naar het broedgebied in de Taimyr-regio door o.a. Bart Ebbinge. De 

Taimyr-regio ligt op 74 graden N.B. en 86 graden O.L en wordt gekenmerkt 

door een toendra ecosysteem.  

 

Wat is een ecosysteem? 
De term ecosysteem werd in 1935 geïntroduceerd door Arthur George 

Tansley.  

Met de term ecosysteem bedoelen we de interacties tussen de levende 

(biotische) en niet levende (abiotische) natuur in een bepaald gebied.  

Door deze interacties ontstaat er een dynamisch evenwicht in de 

leefgemeenschap van een ecosysteem. De populatiegrootte van de 

verschillende organismen schommelt tussen bepaalde grenzen. Als één van 

de abiotische of biotische factoren verandert, kan dit effect hebben op de 

populatiegrootte van alle organismen in de leefgemeenschap. 

 

Abiotische factoren 
De belangrijkste ecosystemen vallen samen met de klimaatgordels (bekijk 

grote Bosatlas 53e editie kaart 194A&C, 195A&D, 196, 197, 198). De 

klimaatgordels zijn op beide halfronden hetzelfde (zuidelijk en noordelijk). 

We vinden de koude klimaten terug tussen de 90° en de 60°. De gematigde 

klimaten tussen de 60° en de 30° en de warme klimaten tussen de 30° en 

de 0°.  

Het gebied boven 66oN.B. kenmerkt zich door taiga, toendra en het 

poolgebied. In deze gebieden zijn in de winter de dagen kort en in de 

zomer lang. De bodem van de toendra en taiga is het hele jaar bevroren 

(permafrost). Het Noordpoolgebied is tijdens het hele jaar bedekt onder 

een laag sneeuw.  

66. Opdracht: abiotische factoren 

Vul de tabel in figuur 75 in met behulp van de Grote Bosatlas en internet. 

 

Temperatuur in januari  

Temperatuur in juli  

Begin 24-uursnacht  

Eind 24-uursnacht  

Begin 24-uursdag  

Eind 24-uursdag  

Neerslag  

Lengte groeiseizoen  

Bodem  

Figuur 75: abiotische factoren in de Taimyr-regio (74N.B & 86O.L.) 
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Biotische factoren 
Onder biotische factoren worden de relaties tussen de organismen van een 

leefgemeenschap bedoeld. Een van de belangrijkste biotische factoren zijn 

de voedselrelaties in een leefgemeenschap. Deze voedselrelaties kun je 

weergeven in een voedselketen of in een voedselweb. Een voedselweb is 

de verzameling van alle voedselketens. In een voedselweb wordt 

aangegeven welke soorten hetzelfde voedsel eten. Tussen deze soorten is 

er competitie om voedsel. Er kan ook competitie zijn om bijvoorbeeld 

woonruimte en, bij dieren van dezelfde soort, om een partner. Tussen 

soorten bestaan er samenlevingsvormen waar beide voordeel aan hebben 

(mutualisme), waar één van de twee soorten voordeel aan heeft 

(commensalisme) of waar één van de twee soorten voordeel aan heeft en 

de ander een nadeel (parasitisme). De overkoepelende term voor deze 

samenlevingsvormen is symbiose.  

 

67. Vraag 

Noem drie manieren waarop land-, zeezoogdieren en vogels zijn aangepast 

aan de abiotische factoren boven de poolcirkel. 

 

Om de vraag te beantwoorden waarom er minder rotganzen in Nederland 

komen, is het belangrijk om te weten hoe de relaties in de 

leefgemeenschap van de rotgans in Siberië er uitzien. 

 

 

Figuur 76: voorbeeld van een voedselweb in zee. Bron: ACIA 

 

68. Opdracht: zwartbuikrotganzen 

Lees het artikel ‘Dark-bellied brent geese Branta bernicia forego breeding 

when artic foxes Alopex lagopus are present during nest initiation’ van 

Bernard Spaans en maak de onderstaande opdrachten. Het artikel is te 

vinden op ►vaklokaal NLT onder de naam ‘nlt2-v106_artikel_rotgans.pdf. 

Tip: Bekijk ook het logboek van de onderzoekers op ►URL21.  
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Woordenlijst: 

Dark-bellied brent geese: zwartbuikrotgans 

Artic Fox: poolvos 

Siberian lemming: siberische lemming 

Collared lemming: halsbandlemming 

Gull: taimyrmeeuw 

Snowy owl: sneeuwuil 

a. Welke biotische relaties zijn er tussen de organismen in het artikel? 

b. Maak een voedselweb van de leefgemeenschap. 

c. Bestudeer tabel 1 op blz. 14 van het artikel. Verwerk de volgende data 

van 1990 t/m 1995 in een staafdiagram: 

• aanwezigheid van lemmingen 

• aantal bezette vossenholen 

• rotgansnesten op het vaste land 

• predatie (%) door vossen op het vaste land 

• aantal nesten op het grote vogeleiland (BB1) 

• predatie (%) door vossen op het grote vogeleiland (BB1). 

 

d. Door welke 3-jarige cyclus wordt de leefgemeenschap gekenmerkt en 

welke gevolgen heeft dit voor de organismen in de leefgemeenschap? 

Gebruik het staafdiagram bij het beantwoorden van deze vraag. 

e. Met welke vraagstelling(en) en hypothese(s) zijn de onderzoekers aan 

het onderzoek begonnen? 

f. Wordt(en) de hypothese(s) ondersteund door de resultaten? Waarom 

wel of niet?  

g. In het artikel is weinig beschreven over de leefwijze van de lemming. 

Zoek op het internet de leefwijze van de lemmingen op en vul het 

voedselweb aan. 

h. In het jaar 1995 speelt de predatie door de taimyrmeeuw een 

belangrijke rol in het broedsucces van de rotgans. In andere jaren 

spelen ze een veel kleinere rol. Wat is hier de oorzaak van. Maak waar 

nodig aanvullingen op het voedselweb. 

 

Dr. Bart Ebbinge vermoedt dat er een relatie is tussen de achteruitgang in 

het aantal rotganzen en de populatiegrootte van lemmingen. Volgens hem 

heeft de klimaatverandering een bepalende invloed op het succes van de 

lemmingen. 

  

69. Opdracht: lemmingen 

a.  Zoek op het internet welke gevolgen het opwarmen van de aarde heeft 

voor de leefwijze van de lemmingen. 

b.  Zal de populatie lemmingen groter of kleiner worden? 

c.  Welk effect heeft het veranderen van de populatiegrootte van de 

lemmingen op de andere organismen van de leefgemeenschap? 
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d.  Welke argumenten zijn er te noemen die de hypothese ondersteunen 

dat het broedsucces van de rotganzen afhangt van de aanwezigheid 

van lemmingen? 

e.  Welke argumenten zijn er te noemen die de hypothese tegenspreken 

dat het succes van de rotganzen afhangt van de lemmingen? 

f.  Formuleer een eigen hypothese bij de onderzoeksvraag: Hoe komt het 

dat er in Nederland steeds minder rotganzen komen? 

 

Een simulatiemodel 
Om voorspellingen in de toekomst mogelijk te maken, gebruiken we vaak 

simulatiemodellen. Bij de volgende opdrachten gebruik je het grafische 

simulatieprogramma powersim. Het programma powersim en de 

bijbehorende handleiding kun je van het internet downloaden ►URL22. 

 

Van de leefgemeenschap van de Taimyr-regio bestaat een vereenvoudigd 

simulatiemodel. Dit model staat centraal bij opdracht 70.  

70. Opdrachten 

70.1 Rotgans.sim 

Open het model rotgans.sim op ►vaklokaal NLT in powerim en sla het 

model onder een andere naam op. Maak bij de onderstaande opdrachten 

gebruik van de basishandleiding powersim. 

a. Open de voorraadgrootheid rotgans. Hoeveel rotganzen zijn er aan het 

begin van de simulatie? Doe hetzelfde voor de voorraadgrootheid 

poolvossen. 

b. Op welke manier is de populatiegrootte van de lemmingen 

weergegeven? 

c. Waarvan is de toename van de vossen in het model afhankelijk? 

Hoeveel vossen zijn er betrokken bij de voortplanting? 

d. Waarvan is de afname van de vossen in het model afhankelijk? Hoeveel 

vossen sterven er ongeveer per jaar? 

e. Welke factoren hebben er invloed op het aantal rotganseieren en 

hoeveel kuikens worden er uiteindelijk geboren? 

f. Kan het aantal kuikens in dit model negatief worden? Zo ja, op welke 

manier is het model hier tegen beveiligd? 

g. Maak in het model een grafiek voor het aantal vossen, het aantal 

rotganzen en het aantal lemmingen. Wat valt je op als je de grafieken 

met elkaar vergelijkt? 

h. Open de grafiek waarin de dichtheid van de lemmingen is vastgelegd. 

Wat is de aanwezigheid van de lemmingen in het jaar 1 t/m 10. 

i. Stel dat het in het jaar 3 vroeg warm is geworden en dat daardoor de 

dooi vroeg en langzaam heeft ingezet. De isolerende werking van de 

lemmingholen is hierdoor verloren gegaan waardoor er veel lemmingen 

zijn gestorven en er maar weinig lemmingen zijn geboren. Verander de 
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aanwezigheid van lemmingen in het jaar 3 in 1,1. Laat het model weer 

lopen. Wat valt je op? 

j. In de vorige opdracht zijn we ervan uitgegaan dat er maar 1 slecht 

lemmingenjaar is. Stel dat het jaar 6 en 9 ook slechte lemmingenjaren 

zijn. Verander de aanwezigheid van de lemmingen bij deze jaren in 1,1 

en laat het model lopen. Wat valt je nu op? Breng het aantal 

lemmingen terug na de oorspronkelijke waarden van jaar 3, 6 en 9. 

70.2 Uitbreiding rotgans.sim 

Bij deze opdracht wordt het powersimmodel rotgans.sim aangepast.  

In het bestaande model gaan er alleen eieren verloren door de predatie 

van vossen. In het artikel van Bernard Spaans heb je gelezen dat ook 

taimyrmeeuwen de eieren van de rotganzen eten.  

a. Bouw de predatie van rotganseieren door taimyrmeeuwen in het 

model. Ga ervan uit dat de meeuwen altijd vijftig procent van de 

eieren prederen. 

b. Laat het model lopen. Wat valt op? 

Zorg voor een dynamisch evenwicht bij simulatie waardoor het aantal 

rotganzen ongeveer gelijk blijft. Dit evenwicht kan bereikt worden door 

ervoor te zorgen dat de toename bij benadering gelijk is aan de afname 

van het aantal ganzen. 

c. Verander de parameters van toename en/of afname zodat er een 

evenwicht ontstaat. Welke veranderingen zijn er doorgevoerd? Sla het 

model op als rotg2.sim. 

In het artikel heb je gelezen dat ook de Taimyrmeeuwen graag lemmingen 

eten. Tijdens lemmingjaren eten de meeuwen dan ook minder 

rotganseieren dan in de tussenliggende jaren.  

d. Bouw het verschil in predatie door de taimyrmeeuwen tijdens de 

verschillende jaren in het model. Ga ervan uit dat de meeuwen in 

lemmingjaren één % van de eieren eten en in de tussenliggende jaren 

vijftig procent. Herstel het evenwicht door de parameters van toename 

en/of afname te veranderen. Sla het model op als rotg3.sim 

e. Herhaal opdracht 70.1 g t/m j. Zijn er verschillen in de uitkomsten? 

Waarom wel/niet? 

Het model is nu voor één factor verfijnd, maar er zijn nog veel meer 

verbeteringen mogelijk. 

f. Noem drie andere manieren waarop het model verbeterd kan worden. 

g. Bouw één van de genoemde verbeteringen in het simulatiemodel. 

Herstel het evenwicht van de aantallen door de parameters voor 

toename en/of afname te veranderen. Laat het model controleren door 

je docent. 

h. Herhaal opdracht 70.1 g t/m j. Zijn er verschillen in de uitkomsten? 

Waarom wel/niet? 
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Een eigen onderzoek 
Gedurende de afgelopen lessen is aan de hand van vragen het effect van 

de klimaatverandering op een leefgemeenschap in Taimyr in kaart 

gebracht. In deze leefgemeenschap spelen mensen geen rol. Het 

opwarmen van de aarde heeft echter ook grote gevolgen voor de leefwijze 

van de mensen boven de poolcirkel. In opdracht 71 staat de leefwijze van 

de mens centraal. 

 

71. Opdracht: leefwijze van de mens 

Voer in de komende lessen een eigen onderzoek uit waarbij de mens een 

onderdeel is van de leefgemeenschap.  

a. Maak een mindmap met als middelpunt de mens. Gebruik hiervoor 

►werkinstructie mind mappen in de NLT Toolbox. Bedenk op welke 

manieren de klimaatverandering in het poolgebied van invloed kan zijn 

op de leefwijze van de plaatselijke bevolking. 

Bij een onderzoek is het belangrijk dat het onderwerp afgebakend wordt 

en de vraagstelling scherp geformuleerd.  

b. Bedenk een onderwerp voor het onderzoek en formuleer de 

vraagstelling. Bij deze opdracht is de gemaakte mindmap een 

hulpmiddel. Laat de vraagstelling controleren door de docent.  

Als de vraagstelling klaar is, kun je gaan zoeken naar informatie. Bedenk 

van te voren welke informatie je nodig hebt. Terwijl je leest, kom je 

onderwerpspecifieke woorden tegen.  

c. Schrijf de onderwerpspecifieke woorden op. Ze kunnen dienen als 

zoektermen.  

d. Bedenk na het lezen van de informatie of je de vraagstelling moet 

aanpassen. Laat je werk controleren door de docent. 

 

Voer het onderzoek uit. Het onderzoek moet ten minste de volgende 

onderdelen bevatten: 

• vraagstelling en hypothese 

• een gekozen gebied boven de poolcirkel 

• een beschrijving van de abiotische kenmerken van het gebied 

• een beschrijving van de leefgemeenschap in het gebied inclusief de 

biotische relaties 

• de effecten van de klimaatverandering op de abiotische en/of biotische 

factoren 

• de gevolgen van de klimaatverandering voor de leefwijze van de 

plaatselijke bevolking 

• een eigen mening over de gevolgen van de klimaatverandering op het 

gekozen ecosysteem 

• mogelijke maatregelen om negatieve gevolgen te beperken. 

Op ►URL7 en ►URL10 zijn veel ideeën voor een onderzoek te vinden. 
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Extra 

Maak van de leefgemeenschap een powersimmodel waarmee je een 

voorspelling kunt maken over de mogelijke effecten van de 

klimaatverandering op de leefwijze van de mens. 
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5 Afsluitende opdracht 

In dit deel van de module komen de keuzedelen weer bij elkaar. Dat gaan 

we doen door een rollenspel/conferentie. 

Algemene opdracht  

Conferentie voor kleine gemeenschappen boven de poolcirkel, 

Kopenhagen.  

 

De lokale gemeenschap van een paar nederzettingen boven de poolcirkel 

(Qaanaaq, Thule, Noordwest Groenland) heeft jullie uitgenodigd te komen 

uitleggen wat de uitkomsten van jullie onderzoek betekent voor de lokale 

bewoners. Jullie zijn nu de experts en leggen dat in een presentatie uit 

aan de rest van de klas, die even de lokale bewoners spelen. 

 

We gaan nu de groepen die de verschillende keuzedelen hebben gedaan, 

mengen. Vanuit elk keuzedeel komt 1 persoon in een adviesgroep te 

zitten. Zo heeft elke adviesgroep dus een expert vanuit elk keuzedeel. 

 

A. Opdracht: adviesgroep 

Elke deelnemer van een adviesgroep bereidt een presentatie voor zijn 

groepsgenoten voor, waarin hij uitlegt wat hij in zijn/haar keuze 

onderdeel gedaan en geleerd heeft. 

 

B. Opdracht: klimaatfilm 

Beschrijf kort met de groep of jullie bevindingen overeenkomen met de 

klimaatfilm die je bekeken hebt.  

 

Als echte wetenschappers proberen jullie ook andere gegevens mee te 

nemen in jullie oordeel. Daarvoor kun je gebruik maken van andere 

onderzoeken, die je hebt verzameld in de vorm van 

krantenknipsels/berichten op internet. 

 

C. Opdracht: krantenknipsels 

Kijk naar de verzamelde krantenknipsels en internetberichten.  

a. Worden in deze berichten oorzaken van klimaatverandering genoemd 

die niet in deze module aan de orde kwamen? 

b. Worden in deze berichten gevolgen van klimaatverandering genoemd 

die niet in deze module aan de orde kwamen? 
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Nu binnen elke adviesgroep iedereen van elkaars kennis op de hoogte is 

gebracht en jullie daarnaast naar externe kennis gekeken hebben, kunnen 

jullie aan de eigenlijke taak van de groep beginnen. 

 

Allereerst is het zaak jullie bevindingen te presenteren. Daarvoor kies je 

klassikaal een vorm (posters, powerpoint, mondeling). De presentatie mag 

10 minuten duren (ongeveer 12 sheets ppt). De rest van de klas speelt 

lokale bevolking tijdens elke presentatie. Zij hebben net als jullie de 

klimaatfilm gezien als inleiding van de conferentie. 

  

In de presentatie komen in ieder geval aan bod:  

• Samenvatting van de theorie achter elk keuzedeel (min. 4 , max. 6 

sheets). 

• Of jullie keuzedeel voldoende aan bod is geweest in de klimaatfilm. 

• Is de invloed op het leven in Thule direct, of indirect?  

• De mate van invloed van elk keuzedeel en de tijdschaal waarop dit 

onderdeel invloed heeft (gaat deze generatie er nog wat van merken?) 

op het leven in het arctische gebied. 

• Kan de lokale bevolking er zelf wat aan doen om de verandering tegen 

te gaan?  

• Hoe kunnen ze zich aanpassen als de verandering plaatsvindt? 

Maak bij het voorbereiden van de presentatie gebruik van de 

►werkinstructie presenteren – algemeen  en waar nodig van de 

►werkinstructies mondeling presenteren in de NLT-Toolbox. 

 

D. Opdracht: presentaties 

Bekijk elkaars presentaties in de klas en stel vragen aan elkaar.  

 

E. Opdracht: keuzedelen 

Beantwoord na de presentaties van alle keuzedelen in hoeverre de 

keuzedelen invloed op elkaar hebben. Maak daarvoor een schema, waarin 

je met plus, plusmin en min aan kunt geven welke aspecten wel en geen 

invloed op elkaar hebben. 
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