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Klimaatquiz (waar of niet waar)

1. CO2-concentraties zijn op aarde zijn nog nooit zo 
hoog geweest als vandaag

2. Open zeewater neemt 94% van de zonnestraling 
op, onder een laag sneeuw en pakijs is dat slechts 
10%.

3. Methaan is het krachtigste broeikasgas op aarde

4. 50% van de energievoorziening in België komt van 
Kernenergie

5. 20% meer opslag van CO2 in de bodem kan de 
C02-uitstoot volledig compenseren





Bouwstenen Weer



Aarde vs. Zon

www.astroblogs.nl
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www.weather.gov
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Fronten

www.kmi.be

nl.wikipedia.org
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Zeestromingen

aardrijkskune.dbz.be



www.meteo.be/nl/klimaat/recente-waarnemingen-te-ukkel

Recente waarnemingen te Ukkel



Recente waarnemingen te Ukkel

www.meteo.be/nl/klimaat/recente-waarnemingen-te-ukkel



Weer vs Klimaat

• Klimaat = som van 30 jaar waarnemingen van het weer

• Klimaatnorm wijzigt in de tijd

• Huidige periode als referentie: 1980-2010

• Afwijkingen t.o.v. normaal worden benoemd tijdens 
weerbericht

• Huidige ‘normaal’ houdt reeds een grote verandering in t.o.v. 
het pré-industriële tijdperk

• Zones op aarde met vergelijkbaar klimaat worden 
ingedeeld in verschillende klimaatzones of klimaattypes



climatechallenge.be

Klimaattypes





Klimaatverandering

• Verandering in klimaat op lange tot heel lange 
termijn

• Geologische factoren spelen rol

• Tijd

• Toeval?

• Menselijke activiteiten?



Platentektoniek

Bron: Algemene Aardrijkskunde 6 Pelckmans

www.geografie.nl



Temperatuur op aarde

Duizend jaar voor vandaagMiljoen jaar voor vandaag

www.wikipedia.be



• https://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=
2S6JTLRmQdU

www.nasa.gov

Temperatuur op aarde 1886



www.nasa.gov

Temperatuur op aarde 2018





België zit boven gemiddelde

climatechallenge.be



www.plazilla.com





Bijdrage aan opwarming per 
broeikasgas

Kooldioxide
Ozon

www.knmi.nl



Toename broeikasgassen



climatechallenge.be



Hockey-stick grafiek CO2



www.klimaat.be



Waar ligt de bron Vlaanderen?

www.klimaat.be



Evolutie Broeikasgasconcentraties

www.veldverkenners.be



www.wervel.be



Logo-quiz…



25% uitstoot van C02 in de wereld!





IPCC 
(Intergovernmental Panel on Climate Change)

www.ipcc.ch



Directe gevolgen

• Meer extremen in neerslag en temperatuur

• Hittegolven

• Intensere neerslag

• Zeespiegelstijging

• Smelten ijskappen/gletsjers

• Permafrost

• Stormen / orkanen

• Verzuring oceanen

• Verstoring zeestromingen





Gevolgen Vlaanderen

klimaat.vmm.be



klimaat.vmm.be



2017 2100

2017 2100
klimaat.vmm.be



Aantal hittegolven per jaar (Ukkel)

www. milieurapport.be







www. mensenengedrag.nl/2019/09/06/als-het-aan-deze-russische-

wetenschappers-ligt-heerst-in-siberie-straks-weer-een-ijstijd





Gevolgen voor mens en natuur

• Wijzigingen in leefgebieden

• Verplaatsende seizoenen

• Verplaatsing habitatten

• Verspreiding (tropische) ziektes

• Gevolgen voor landbouw

• Migratiestromen

• Oorlog voor land/water







Compensatiespel

www.milieucentraal.nl



Aanschaf CV-ketel

met hoog rendement
Eén dag per week thuiswerken

Elektrische auto aanschaffen
Fietsen voor afstanden 

tot 7,5 km



Koop koelkast met A+++-label Ledlampen plaatsen

Maximaal 5 minuten 

per dag douchen
Ramen in huis met HR++-glas



Spouwmuren huis isoleren

Vegetarisch dieet Veganistisch dieet

Vloer isoleren



Voorkom standby-gebruik 

apparaten

Waterbesparende douchekop 10 zonnepanelen op het dak



Niels Waarlo 25 juli 2018



Hoe brengen we verandering?

• Informeren

•Wachten op een ander

•Belonen

• Premie

• Subsidie

• Prijzen

•Regelgeving

•Bestraffing









Elektriciteitsproductie België
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Verliezen bij productie
• Aardgas – aardolie - methaangas



www.vrt.be



nytimes.com











Bron: European Environment Agency



www.vrt.be





maps.google.be



www.makro.be



climatechallenge.be



climatechallenge.be



www.veldverkenners.be



www.iddri.org



Carbon Farming

northsearegion.eu/carbon-farming



The Soil Story narrated by Larry Kopald



www.wervel.be



Klimaatplannen overheden

Vlaanderen
België
Europa
Wereld









Provincie Oost-Vlaanderen

Natuur – en MilieuEducatie



Klimaatplan Provincie Oost-Vlaanderen



Kaaihoeve





Bastion VIII



Klimaatquiz

Oplossingen



Klimaatquiz

1. CO2-concentraties zijn op aarde zijn nog nooit zo 
hoog geweest als vandaag

2. Open zeewater neemt 94% van de zonnestraling 
op, onder een laag sneeuw en ijs is dat slechts 
10%.

3. Methaan is het krachtigste broeikasgas op aarde

4. 50% van de energievoorziening in België komt van 
Kernenergie

5. 20% meer opslag van CO2 in de bodem kan de 
C02-uitstoot volledig compenseren



“I used to think the top environmental problems were biodiversity

loss, ecosystem collapse and climate change.

I thought that with 30 years of good science we could address those

problems

.

But I was wrong.

The top environmental problems are selfishness, greed and apathy…

… and to deal with those we need a spiritual and cultural

transformation

- and we scientists don’t know how to do that”

Gus Speth

“Vroeger dacht ik dat de grootste milieuproblemen biodiversiteitsverlies, ineenstorting van ecosystemen en klimaatverandering waren.

Ik dacht dat we met 30 jaar goede wetenschap die problemen konden aanpakken.

Maar ik had het fout.

De belangrijkste problemen zijn egoïsme, hebzucht en apathie ...

... en om daarmee om te gaan hebben we een spirituele en culturele transformatie nodig

- en wij wetenschappers weten niet hoe dat te doen "




