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INLEIDING
LIFE SPARC
Sparc valt onder het LIFE Climate Action-programma, dat gefinancierd wordt
door de Europese Unie.
Het LIFE-programma ondersteunt de ontwikkeling en uitvoering van het
Europese natuur- en milieubeleid. Met de steun van Europa zoekt LIFE Sparc
mee naar antwoorden op de uitdagingen die de klimaatverandering met zich
meebrengt. Lees meer op www.life-sparc.eu.

DOEL
Het doel van dit lespakket is om kinderen kennis te laten maken met de
volgende thema’s:
Wat is klimaatverandering? Wat is het effect op ons in België, meer
specifiek de (inwoners van de) Scheldevallei? Wat zijn mogelijke
oplossingen (mitigatie en adaptatie)? Zowel op grote schaal als op
individuele schaal. De kinderen worden gestimuleerd om zelf na te denken
over hun impact op het klimaat en hoe die te verkleinen.
We doen dit tijdens een buitenles, aan een van de overstromingsggebieden
van het Sigmaplan en aan de hand van proefjes en opdrachten. We willen
met kinderen de natuur intrekken en hen op terrein informeren rond
klimaatverandering.
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WIE
Het lespakket werd opgemaakt voor de derde graad lager onderwijs en is
bedoeld als houvast voor gidsen, natuurouders, natuureducatieve centra,
leerkrachten... Het is de bedoeling dat de buitenles steeds doorgaat onder
begeleiding van een gids. De meest recente versie van deze handleiding kan
je terugvinden op www.life-sparc.eu.

ONDERWIJSDOELEN
Dit educatief pakket sluit aan bij volgende onderwijsdoelen vastgelegd door
de Vlaamse Overheid.
Eindtermen “Wetenschap en techniek” (bron: www.onderwijsdoelen.be)

NATUUR
Levende en niet-levende natuur
1.6.
De leerlingen kunnen illustreren dat de mens de aanwezigheid van
organismen beïnvloedt;
1.12.
De leerlingen kunnen het verband illustreren tussen de leefgewoonten
van mensen en het klimaat waarin ze leven;
Milieu
1.23. (attitude)
De leerlingen tonen zich in hun gedrag bereid om in de eigen klas en school
zorgvuldig om te gaan met afval, energie, papier, voedsel en water;
1.24.
De leerlingen kunnen met concrete voorbeelden uit hun omgeving
illustreren hoe mensen op positieve, maar ook op negatieve wijze
omgaan met het milieu;
1.25.
De leerlingen kunnen met concrete voorbeelden uit hun omgeving illustreren
dat aan milieuproblemen vaak tegengestelde belangen ten grondslag liggen;
1.26. (attitude)
De leerlingen tonen respect en zorg voor de natuur vanuit het besef dat de
mens voor zijn levensbehoeften afhankelijk is van het natuurlijk leefmilieu.
Onderwijsdoelen 1.6, 1.12 en 1.24 zijn sterk van toepassing, eindtermen
1.23, 1.25 en 1.26 in mindere mate.
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INFORMATIE
Extra achtergrondinformatie rond de besproken thema’s is achteraan in deze
bundel toegevoegd. Neem hiervoor een kijkje op pagina 33 en volgende.
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VOORBEREIDING
MATERIAALLIJST
Start
•
•
•
•

30 lanyards groepsverdeling (bever, blauwborst, ree, otter, lepelaar)
5 rugzakjes voor leerlingen (een per groepje)
1 rugzakje voor de gids
Koffer met materialen: kan na de 1e opdracht achterblijven op startlocatie

Opdracht 1
• Thermos met heet water: vul deze vooraf met warm water
• 2 kopjes voor de gids + 1 kopje per groep leerlingen
• Hittedekens: 1 per groep (tip: zilverzijde langs binnenkant om hitte te
bewaren)
• Emmertjes met deksel: 1 voor de gids + 1 per groep
• Thermometer
• Grote prenten met aarde en atmosfeer + serre/broeikas
• De leerlingen sprokkelen zelf materiaal om het kopje water in hun
emmertje warm te houden (takjes, bladeren, gras, mos, kruiden, ...)
Opdracht 2
• 4 foto’s: droge grond, mislukte oogst, ijsbeer, overstroming
• Kaarten met overstromingsvoorspellingen
Opdracht 3
•
•
•
•
•

Legoplaat met startsituatie rivier + huisjes per groep
Zakje met 12 blokjes + zakje met 9 blokjes per groep
Water (flessen)
Maatbeker + maatcilinder
Foto’s overstromingsgebied + kaarten met kommetjes + werking GOG +
prent getijdennatuur

Opdracht 4
• Kaartjes met tegengestelden
• Prent vliegreis Thailand
Eindspel
• Bal

KLEDIJ
De leerlingen doen warme, winddichte kleren aan en stevige wandelschoenen of laarzen (afhankelijk van het weer). De school voorziet fluohesjes.
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VERLOOP
We beginnen de buitenles met een klein beetje achtergrond: waarom we
hier zijn en wat we gaan doen.

VERHAAL
Wij, inwoners van de Scheldevallei, worden bedreigd. We gaan onderzoeken
door wat, waarom en hoe we dit kunnen tegengaan op kleine, individuele
schaal en op grote schaal!

GROTE LIJNEN
We maken een wandeling (ca. 2 km) en stoppen op enkele plaatsen. We
bouwen het verhaal op aan de hand van de volgende thema’s: oorzaken (1),
gevolgen (2) en oplossingen rond klimaatverandering (3 en 4). Per thema is
er een andere stopplaats en zal er telkens een kleine activiteit zijn.
Het eerste proefje heeft het meeste materiaal nodig. Dit kan je dus het best
al op de startlocatie doen, zodat de leskoffer daar kan achterblijven. Het
materiaal dat onderweg nodig is, kan mee in de rugzakjes.

GROEPSVERDELING
De klas wordt opgedeeld in groepjes. Het aantal hangt af van de grootte van
de klasgroep. Er zijn voldoende materialen om 5 groepjes van 6 leerlingen
te vormen. Bij de opdrachten onderweg werken de leerlingen telkens terug
samen met hetzelfde groepje. Er zijn lanyards met een dier als mascotte om
de groepsverdeling uit te wijzen. Leerkracht en gids kunnen samen bepalen
hoe de groepsverdeling gebeurt (willekeurig, zelf gekozen of aan de hand
van een kort spel).

7

ROUTE EN AFSPRAAKPUNT
De route is afhankelijk van het overstromingsgebied waar de gegidste
wandeling plaatsvindt en de stand van de werken. Reken op een wandeling
van ongeveer 2,5 kilometer.
De educatieve pakketten zijn beschikbaar in de volgende gemeenten:
Dendermonde: info via toerisme@dendermonde.be
Hamme: info via marjoke@rlsd.be
Waasmunster: info via marjoke@rlsd.be
Temse: info via milieu@temse.be
Bornem: info via marjoke@rlsd.be
Kruibeke: info via milieu@kruibeke.be
Laarne: info via marjoke@rlsd.be
Wichelen: info via marjoke@rlsd.be
Boom: info via marjoke@rlsd.be
Rumst: info via marjoke@rlsd.be

TIMING RICHTLIJN
09.30 - 09.40 uur

(10’) aankomst + korte situering Schelde

09.40 - 10.05 uur

(25’) opdracht 1 = proefje kopjes water: oorzaak

10.05 - 10.15 uur

(10’) wandelen (1>2)

10.15 - 10.25 uur

(10’) opdracht 2 = foto’s analyseren: gevolgen

10.25 - 10.35 uur

(10’) wandelen (+ eventueel uitleg over dijken) (2>3)

10.35 - 11.00 uur

(25’) opdracht 3 = lego: oplossingen Vlaanderen

11.00 - 11.10 uur

(10’) wandelen (+ eventueel natuur uitleg) (3>4)

11.10 - 11.20 uur

(10’) opdracht 4 = kaartjes: oplossingen wij

11.20 - 11u30 uur (10’) eindspel
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INLEIDING

10’

We beginnen met een korte kennismaking.
Hoe goed is de klas al op de hoogte van klimaatverandering?
• Waar staan we nu? Welke rivier stroomt hier?
• Bedreiging van water.
Waarom is dit een bedreiging? Welk natuurlijk systeem?
• Wat betekent ‘getijdenwerking’ en denken jullie dat dat hier aanwezig is?
• Wat weten jullie over klimaatverandering?
Wat is het verschil tussen ‘klimaat’ en ‘weer’? (Klimaat is het gemiddelde
van het weer over een periode van 30 jaar.)
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OPDRACHT 1 OORZAKEN

25’

NATUURLIJK BROEIKASEFFECT OF
VERSTERKT BROEIKASEFFECT ?
DOEL
We leggen het verschil uit tussen een natuurlijk broeikaseffect en een
versterkt broeikaseffect aan de hand van een proefje met een warmtebron.
Begrippen: broeikaseffect, atmosfeer, broeikasgassen, fossiele brandstoffen
NODIG

• Warmtebron: thermos met heet water
• 2 kopjes voor de gids + 1 kopje per groep leerlingen
• Hittedekens: 1 per groep (tip voor de leerlingen: zilverzijde langs
binnenkant om hitte te bewaren)
• Emmertjes met deksel: 1 voor de gids + 1 per groep
• Thermometer
• Grote prenten met aarde en atmosfeer
• De leerlingen sprokkelen zelf materiaal om het kopje water in hun
emmertje warm te houden (takjes, bladeren, gras, mos, kruiden, ...)
ACTIVITEIT
Giet het warme water in gelijke hoeveelheden in de kopjes (vb. tot streep).
Het eerste kopje laat je zo staan, blootgesteld aan de lucht. Het tweede
kopje zet je in een afgesloten emmer. Tenslotte krijgt ook elke groep
leerlingen een kopje water, een emmer met deksel en een hittedeken.
Geef de opdracht om een constructie te bouwen rond het kopje waarbij zo
weinig mogelijk warmte verloren gaat. Ze mogen gebruiken wat ze vinden.
Na enige tijd meten we de temperatuur van het water. De ingepakte kopjes
van de leerlingen zullen onderling licht verschillen. Het kopje bij de gids in
de emmer is iets meer afgekoeld en het kopje in open lucht heeft de laagste
temperatuur (als eerste uitgieten en als laatste meten voor duidelijk verschil).
Vergelijk de situaties van de kopjes water nu met de aarde en het broeikaseffect aan de hand van de prenten met atmosfeer. 1. versterkt broeikaseffect
> 2. natuurlijk broeikaseffect > 3. geen broeikaseffect.
Leg uit waarom een atmosfeer noodzakelijk is voor leven op aarde, hoe koud
zou het zijn zonder, (analogie dekentje rond aarde/serre), dat door onze invloed de atmosfeer dikker en dikker wordt en het klimaat stilaan opwarmt.
Laat de kinderen nadenken wat allemaal invloed kan hebben op deze
atmosfeer (hand opsteken en zeggen).
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UITLEG PROEFJE

PROEFJE

PROEFJE

DUIDING ATMOSFEER

VOORBEELDOPSTELLING

1

Benodigdheden voor proef.
De leerlingen verzamelen ook takjes,
bladeren, mos, gras, enzovoort.
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2

3

1. Atmosfeer zonder broeikasgassen
2. Atmosfeer met weinig broeikasgassen
3. Atmosfeer met versterkte broeikasgassen. Deze constructie bouwen de
leerlingen zoals ze zelf willen.
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OPDRACHT 2
GEVOLGEN EN PROBLEMEN

10’

DOEL
De leerlingen laten nadenken over gevolgen van klimaatverandering voor
hen, voor dieren, voor planten.
Met enkele prenten laten we hen zelf nadenken over mogelijke gevolgen,
zoals stormen, hitte, droogte, zeespiegelstijging (ijskappen smelten).
Begrippen: verwoestijning, uitdroging, zeespiegelstijging, regenval, stormen,
misoogsten, verlies habitat, biotopen
MATERIAAL
•
•
•
•
•

Foto droge grond
Foto ijsbeer
Foto uitgedroogde gewassen
Foto overstroming in Ruisbroek (1976)
Kaarten met overstromingsvoorspellingen

ACTIVITEIT
De leerlingen vinden vier foto’s in hun rugzakje. Per groepje kiezen ze
de foto uit die hen het meeste treft en bespreken wat ze zien. Wat is er
gebeurd? Hoe staat dit in relatie tot klimaatverandering? Welk effect heeft
dit op hen? Hebben het afgelopen jaar iets dergelijks gezien (in het echt, op
televisie of erover gelezen)?
De begeleiders gaan af en toe langs om hen verdere stappen te laten zetten.
Belangrijk is dat ze de link leggen met hun eigen leefwereld. Daarna stelt
iemand per groepje de gekozen foto voor aan de klas.
Nadat elk groepje in eigen woorden heeft verteld wat de foto’s betekenen,
overloopt de gids nog eens alle foto’s op groot
formaat met de groep.
Als laatste toont de gids de foto van de overstroming. Vandaag gaan we het namelijk hebben over
dit specifieke gevolg van klimaatverandering. We
zijn naar deze plek gekomen omdat er een
oplossing is gevonden om ons te beschermen
tegen overstromingen. Dat is nodig als we de
voorspellingen bekijken op de kaart.
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Droogte

DROGE GROND

Minder drinkwater
Minder voedsel
Verwoestijning

Verlies habitat

IJSBEER

Ijsbeer op smeltende ijskappen
Ook hier verliezen soorten hun
leefomgeving
Dieren (zullen) migreren door het
weer/klimaat; mensen ook

Uitgedroogde gewassen

DROOG GEWAS

Mislukte oogsten
Minder voedsel

Overstromingen

OVERSTROMING

Huis onder water of geen huis meer
Schade aan straten, akkers, ...
Zware regenval kan leiden
tot overstromingen. Door de
klimaatverandering wordt de kans
op meer overstromingen nog groter.
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2017
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OVERSTROMINGSVOORSPELLING

2100
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OPDRACHT 3
OPLOSSINGEN VLAANDEREN
SCHAAL VLAANDEREN
ADAPTATIE = AANPASSEN

25’

DOEL
De klimaatverandering is al bezig. Door de uitstoot van broeikasgassen
heel sterk te verminderen, kunnen we de klimaatverandering vertragen (zie
volgende proefje), maar we zullen ons ook moeten aanpassen. We moeten
ons dus aanpassen aan deze gevolgen van overstromingen en stijgende
zeespiegel. Een professor uit België heeft hier een oplossing voor bedacht.
De leerlingen denken zelf ook na hoe dit kan.
Begrippen: overstromingsgebieden, dijk, adaptatie, Sigmaplan
MATERIAAL (stabiele ondergrond)
• Lego-materiaal
> bouwplaat met start-situatie: rivier met huizen ernaast
> zakje met 12 blokjes (voldoende om de dijk 1 laag te verhogen)
> zakje met 9 blokjes (onvoldoende om de dijk te blijven verhogen)
• Water (flessen)
• Maatbekers
• Grote prenten
> Foto overstromingsgebied: ‘kommetje’ leeg en vol
> Kaarten met oplossingen van professor
> Tekening: werking overstromingsgebied bij eb - vloed - stormtij
> Tekening: getijdennatuur als klimaatbuffer
Zorg dat je de ringdijken kan zien wanneer je deze opdracht doet.
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ACTIVITEIT/VERHAAL
We zagen daarnet verschillende gevolgen van klimaatverandering waarmee
we te kampen hebben. Vandaag gaan we verder in op een daarvan:
overstromingen.
Samen bedenken we welke oplossing ons hiertegen kan beschermen. We
bevinden ons bij voorkeur op een plek waar je de ringdijken duidelijk
ziet, die een kommetje vormen naast de rivier.
Situatie 1: Bestaande situatie
Elk groepje heeft een legoplaat met een basisopstelling = rivier + huizen.
We kijken samen met de gids wat er gebeurt wanneer we een van de
basisopstellingen vullen met water.
• We gieten 50 ml water in de rivier: er is geen overstroming.
• Maar door klimaatopwarming stijgt de zeespiegel. Dus we gieten er meer
water bij (70 ml extra). De rivier overstroomt en de huizen lopen onder.
Situatie 2: Verhoogde dijken
Laat de kinderen bouwen aan een oplossing om de huizen te beschermen.
Ze krijgen 12 legoblokjes om te bouwen. Zetten ze de huizen hoger
(paalwoningen) of bouwen ze er muren rond? Een veelgekozen mogelijkheid
is verhoogde dijken. Bij een groepje die deze oplossing bouwde, kijkt de
ganse klas terug mee.
• We gieten nu 120 ml water in de rivier (= de hoeveelheid van daarnet). De
dijken overstromen dit keer niet.
• Maar door de klimaatopwarming komt er nog meer water: we krijgen
periodes van hevigere regen in combinatie met een stijgende zeespiegel.
We gieten er nog eens 100 ml bij. De dijken overstromen nu wel. Je kan
de dijken niet blijven verhogen (dit is te duur, niet betrouwbaar, niet mooi)
dus moeten we op zoek naar een andere oplossing.
Situatie 3: Met overstromingsgebied
De kinderen krijgen 9 legoblokjes erbij om te werken aan een nieuwe
oplossing. De bedoeling is om te werken met een overstromingsgebied: om
dit te bekomen moeten ze 1 blokje weghalen uit de dijk (dit kan je gaandeweg als tip geven) en een extra gebied aanleggen; zoals een kommetje.
• Giet er 220 ml water in (= de hoeveelheid van daarnet). Het water loopt
mooi in het aangelegde overstromingsgebied.
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OPLOSSING
Hoe werkt dit? Door dijken te bouwen op een afstand van de rivier, creëren
we een overstromingsgebied. Dit ‘kommetje’ kan het water opvangen
wanneer dat nodig is, zodat de huizen uit de buurt beschermd blijven.
Over heel Vlaanderen worden zo’n kommetjes gebouwd (zie prent). Dit is
het Sigmaplan (met de S van Schelde).
Verwijs ook naar de locatie. We zien een sluis hier op deze plek. Die kan het
water in en uit het overstromingsgebied laten stromen. Ringdijken vormen
een kommetje naast de rivier, dit kan je zien in het landschap.
Ruimte voor de rivier. In een overstromingsgebied krijgt de rivier meer
ruimte om te stromen. Dat zorgt er ook voor dat hier speciale natuur groeit.
Laat de kinderen rondkijken en beschrijven wat ze zien.
Samenwerken met natuur loont want dit levert veel meer op dan enkel
het beperken van overstromingen: recreatie (wandelen, fietsen, spelen),
biodiversiteit, water vasthouden voor droogteperiodes, verkoeling,
gezuiverd water, gezuiverde lucht...
MAAR AANPASSEN IS NIET VOLDOENDE...
Met de overstromingsgebieden doen we aan klimaatadaptatie: we passen
ons aan aan de gevolgen van klimaatverandering. Maar zo’n oplossing is
slechts voor even houdbaar. Uiteindelijk moeten we er ook voor zorgen
dat de concentratie aan broeikasgassen in de atmosfeer niet nog meer
verhoogt; daarom de volgende opdracht.
Op pagina 37 van deze handleiding vind je extra achtergrondinformatie die
je hierbij kan vertellen.
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1. BESTAANDE SITUATIE

2. SITUATIE MET VERHOOGDE
DIJKEN

3. SITUATIE MET
OVERSTROMINGSGEBIED

WANDELING OP DE DIJK

LEERLINGEN ZOEKEN
OPLOSSING

GIDS AAN HET WOORD OVER
OVERSTROMINGSGEBIEDEN
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Wat zien we op deze tekening?
Wat is de blauwe lijn?
Wat gebeurt er bij eb en vloed?
Wat gebeurt er als het heel hard regent en stormt?

OVERSTROMING!
Waarom goed of waarom slecht?
Wat kunnen we doen als oplossing?
PROEFJE van de professor
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Langs de rivier worden ‘kommetjes’ gebouwd.
Die kommetjes vangen het stormwater even op.
Waardoor onze voeten en huizen droog blijven!

LET OP: Dit zijn slechts theoretische schetsjes! In realiteit worden voorbij Gent

geen overstromingsgebieden meer aangelegd (want geen getij).

Geef duidelijk mee dat deze oplossing het Sigmaplan is, met de S van Schelde.
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Stormtij
vanuit de zee
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>> Bekijk zeker ook het filmpje op
https://life-sparc.eu/videos/hoe-werkt-een-gog-ggg
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OPDRACHT 4
OPLOSSINGEN WIJ

10’

SCHAAL WIJ - MITIGATIE = VOORKOMEN
DOEL
Er wordt dus hard gewerkt om de Scheldevallei te beschermen tegen
overstromingen. Toch moeten we ook zelf zorgen dat er minder
broeikasgassen de atmosfeer in gaan. De bedoeling is om de leerlingen te
laten nadenken hoe dat kan.
Begrippen: ecologische voetafdruk, duurzaamheid, consuminderen
MATERIAAL
• Kaartjes met tegengestelden
• Prent: Een vliegreis naar Thailand, hoe compenseer je dat?
LOCATIE
Genoeg plaats om groepjes te verdelen en eventueel de kaartjes op de
grond te leggen.

ACTIVITEIT
Iedere groep krijgt een stapel kaartjes met tegengestelden. In hun groepje
gaan ze op zoek naar welke tegengestelden bij elkaar horen en waarom. Laat
hen zelf nadenken welke goed of slecht zijn en welke oplossing het meeste
effect heeft volgens hen. Eventueel stellen de groepjes daarna om beurt hun
oplossingen aan elkaar voor.
Wat meer of minder effect heeft, gaat niet om het vinden van de juiste
volgorde maar wel om een idee te krijgen van wat ze allemaal kunnen doen;
en dat het niet goed genoeg is om eentje te kiezen maar zoveel mogelijk.
IEDEREEN moet meehelpen!
Vraag de leerlingen voordat je aan je uitleg begint om hun stapeltje kaarten
goed te schudden. Zo voorkom je dat de kaartjes die samenhoren nog bij
elkaar zitten van de vorige groep.
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UITLEG OPDRACHT

VERMINDEREN

HERGEBRUIKEN

Reduce = Verminderen
Koop alleen wat je echt nodig hebt.
Reuse = Hergebruiken
Hergebruik spullen waar mogelijk, in
plaats van ze zomaar weg te gooien.
Recycle = Recycleren

RECYCLEREN

Recycleer/sorteer je afval of
composteer wat niet hergebruikt kan
worden.
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LED
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EINDSPEL
We sluiten af met een balspelletje. De
bedoeling is om allemaal iets te kiezen van
de vorige maatregelen (of andere: wie weet
verzinnen de leerlingen nog goede acties?)
waar de leerlingen op gaan letten volgende
maand, die ze zelf kunnen doen.

10’

Daarna gooit de begeleider de bal naar een leerling, deze kiest ook
iets en gooit de bal weer verder naar iemand die de bal nog niet heeft
ontvangen.
De bal mag de grond niet raken.

Enkele voorbeelden:
- Ik ga de komende maand geen vlees eten tussen boterhammen.
- Ik ga er op letten dat ik het licht altijd uit doe als ik uit de kamer ga.
- Ik ga de chauffage op mijn kamer wat zachter zetten en een extra trui
aandoen.
- Ik ga kortere douches nemen.
- Ik ga de tv uitzetten i.p.v. op stand-by
- ...

Tip: dit spel kan je achteraf in de klas herhalen om te horen wie een
van deze zaken heeft gedaan de voorbije week/maand.
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ACHTERGRONDINFORMATIE
VERHAAL
In de pagina’s die volgen is achtergrondinformatie toegevoegd over de
besproken thema’s.
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Wat is LIFE Sparc?
Met het Europese project LIFE Sparc ontwikkelen we acht gebieden van het Sigmaplan
sneller als klimaatbuffer. We geven de rivier er meer ruimte en herstellen kostbare
getijdennatuur. Er valt ook heel wat te beleven!
Meer informatie:
•
•

Website LIFE Sparc: life-sparc.eu
Website Sigmaplan: www.sigmaplan.be

Klimaatverandering: een uitdaging voor de Scheldevallei
De afgelopen eeuwen hebben we de Schelde en haar zijrivieren in een keurslijf gewrongen
door gebieden in te polderen en de rivieren recht te trekken. Het resultaat? De rivieren
hebben minder ruimte om buiten hun oevers te treden, met overstromingsgevaar tot
gevolg. Dat risico neemt enkel toe door de klimaatverandering, waarbij zeespiegelstijging
en hevigere stormen de norm worden.
Met het Sigmaplan werkt Vlaanderen aan een klimaatbuffer tegen de stijgende zeespiegel
en extreme weersomstandigheden. Europa draagt met LIFE Sparc (Space for Adapting the
River Scheldt to Climate Change) bij aan het Sigmaplan door acht Sigmagebieden in de
provincies Oost-Vlaanderen en Antwerpen verder te helpen ontwikkelen en te wapenen
tegen de klimaatverandering.
Tegelijk realiseren we met het Sigmaplan ook een aantal Europese natuurdoelen. Uniek
bij dit project is dat we samenwerken met de natuur (“working with nature”) om ons te
wapenen tegen klimaatverandering.
Benieuwd naar hoe we dat doen? Bekijk ons animatiefilmpje op https://life-sparc.eu/
videos/wat-doet-life-sparc-voor-jou!

Wat is het Sigmaplan?
Vlaanderen beter beschermen tegen overstromingen van de Schelde en haar zijrivieren. En
tegelijk de waardevolle Scheldenatuur een boost geven. Dat is het doel van het Sigmaplan.
Het Sigmaplan gaat over veiligheid, natuur, recreatie en economie.
Het Sigmaplan neemt Vlaanderen in bescherming tegen overstromingen. Bij extreme
weersomstandigheden kunnen de Schelde en haar zijrivieren gevaarlijk hoge waterstanden
bereiken en zelfs overstromen. Daarom investeert het Sigmaplan in stevigere en hogere
dijken en een ketting van natuurlijke overstromingsgebieden in de riviervalleien. Zulke
gebieden kunnen op een gecontroleerde manier overtollig rivierwater opvangen. Zo geven
we de rivieren ruimte om te stromen én te overstromen.
De watersnood van 1976 was de aanleiding voor het Sigmaplan. Om dergelijke rampen
te voorkomen, lanceerde de federale overheid een ambitieus plan – met de S van Schelde
en naar analogie met het Nederlandse Deltaplan. In 2005 werd het Sigmaplan aangepast
aan de nieuwe wetenschappelijke inzichten. Sindsdien levert het Sigmaplan ook een
belangrijke bijdrage aan de Europese natuurdoelen voor Vlaanderen.
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Wat is klimaatverandering?
Klimaatverandering is de verandering van de gemiddelde weersomstandigheden op
aarde, een rechtstreeks gevolg van de stijgende concentraties aan broeikasgassen in
onze atmosfeer. Klimaatopwarming is een van de grootste mondiale risico’s voor mens en
maatschappij. Ze zal in Vlaanderen eenvoudig uitgedrukt zorgen voor ‘meer hittegolven,
drogere zomers, nattere winters en een stijgend zeeniveau’.

Wat is het probleem?
De concentratie van broeikasgassen in onze atmosfeer neemt sinds het begin van het
industriële tijdperk (1750) sterk toe. Broeikasgassen laten zonnestralen door, maar
houden de warmte die de aarde terugkaatst tegen. Dit fenomeen staat bekend als het
broeikaseffect. De belangrijkste broeikasgassen zijn: koolstofdioxide (CO2), methaan
(CH4) en lachgas (N2O).
De temperatuurstijging die we de laatste vijftig jaar waarnemen, is grotendeels toe
te schrijven aan menselijke activiteiten, bv. het gebruik van fossiele brandstoffen
en ontbossing. Naast een stijging van de temperatuur zorgt de klimaatverandering
voor zeespiegelstijging en recent ook wijzigende weerspatronen en extremere
weersomstandigheden.
Meer informatie over de uitstoot van broeikasgassen in Vlaanderen vind je hier:
https://www.milieurapport.be/milieuthemas/klimaatverandering
https://www.vmm.be/lucht/broeikasgassen/emissies-broeikasgassen
http://www.burgemeestersconvenant.be/co2-inventarissen

Wat is nu al het effect van klimaatverandering?
•

De jaarlijkse gemiddelde temperatuur in Vlaanderen is sterk toegenomen (+2,5 °C).

•

Er worden meer tropische dagen (≥ 30 °C) geregistreerd en hittegolven komen
frequenter voor.

•

De jaarlijkse gemiddelde hoeveelheid neerslag neemt toe.

•

De winters zijn natter en in de zomer onweert het vaker en intenser.

•

De zeespiegel stijgt en het zeewater wordt warmer.

Jaarlijks actualiseert de Vlaamse Milieumaatschappij de informatie over de evolutie van de
klimaattoestand in Vlaanderen en België. Lees er meer over op https://www.milieurapport.
be/milieuthemas/klimaatverandering.
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Wat voorspellen de klimaatscenario's?
Binnen 30 jaar kan het gemiddeld nog 2,2 °C warmer zijn, binnen 100 jaar zelfs 7,2 °C
als we er niet in slagen de uitstoot van broeikasgassen drastisch terug te dringen.
In de winter kan er binnen 100 jaar tot 38 % meer regen vallen. In de zomer wordt het
waarschijnlijk droger en kan het tot de helft minder regenen binnen 100 jaar. Het aantal
zomerse regendagen neemt dan af, maar het kan wel intenser regenen.
De zeespiegel kan de komende decennia sneller beginnen te stijgen; tot gemiddeld 8 mm
per jaar. Dat leidt tot een stijging van minstens 80 cm tegen 2100.
Regio’s waar de gemiddelde windsnelheid in de winter boven de 5 m/s is, strekken zich
met enkele tientallen kilometers meer landinwaarts uit dan alleen de Kuststreek in het
huidige klimaat.
West
Oost
De gemiddelde temperatuur in juli zal in het oosten van Vlaanderen (26 °C) 1 °C warmer
zijn dan in het westen. De klimaateffecten kunnen er groter worden omdat er minder
milderende factoren zijn tegen hitte en droogte dan aan de kust (verkoelende zeebries) en
in regio’s met nattere bodems (energie invallende zonnestraling zorgt er voor verdamping
van water, en minder voor opwarming van de omgevingslucht).
Heel extreme neerslagtotalen lopen hoger op in het oosten van Vlaanderen en bereiken
hun hoogste waarden in en rond de stedelijke agglomeraties van Antwerpen en Brussel.
Landelijk
Stedelijk
De stedelijke klimaathotspots Brussel, Antwerpen, Gent, Kortrijk, Mechelen, Roeselare,
Brugge, Aalst, Leuven en Hasselt zullen de klimaateffecten sterker voelen dan landelijke
gebieden.
Een aantal grotere riviervalleien in o.a. het Dender- en Demerbekken zullen vaker te
kampen krijgen met overstromingen.
De aanwezigheid van groen-blauwe netwerken (parken, waterpartijen etc.) kan ervoor
zorgen dat sommige locaties klimaateffecten pas tientallen jaren later en/of in mindere
mate ondervinden. Dat effect speelt zeker in landelijke (deel)gemeenten, maar kan ook bij
de inrichting van stedelijk gebied verkregen worden.

Wat zijn de mogelijke gevolgen van klimaatverandering?
Bij nattere winters
Onze winters en onze bodems worden natter. Dat zal hogere piekafvoeren in de hand
werken en leiden tot meer en grotere overstromingen vanuit waterlopen:
•

De kans op rivieroverstromingen kan toenemen met een factor 5-10.

•

De overstromingspeilen kunnen gemiddeld met een 20-tal cm stijgen.

•

Wateroverlast en overstromingen brengen schade toe aan gebouwen en
infrastructuur.
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Bij drogere zomers
De drogere zomers zullen droogte en waterschaarste in de hand werken, wat kan zorgen
voor:
•

drinkwatertekort;

•

opbrengstverliezen in de landbouwsector;

•

te weinig diepgang voor de scheepsvaart;

•

slechtere waterkwaliteit (met o.a. vissterfte).

Op onze gezondheid
Klimaatverandering zal ook een impact hebben op de menselijke gezondheid door:
•

hittegolven;

•

zomersmog;

•

hooikoorts;

•

allergieën.

•

infectieziekten;

•

besmet voedsel en water.

Bron: https://klimaat.vmm.be/nl/web/guest/klimaatverandering-wat-is-dat

Wat is het broeikaseffect?
Het broeikaseffect is het proces waarbij warmtestraling van de aarde geabsorbeerd wordt
door atmosferische broeikasgassen en vervolgens uitgezonden wordt in alle richtingen.
Doordat een deel wordt teruggezonden naar het aardoppervlak, neemt daardoor de
oppervlaktemperatuur toe. De atmosfeer is selectief transparant: het laat zichtbaar licht
van de zon wel bijna volledig door.
Zonder het broeikaseffect, dus zuiver het effect van zonlicht en aardwarmte, zou de
oppervlaktetemperatuur op Aarde gemiddeld -18 °C zijn; feitelijk is zij echter +15
°C. Het effect is genoemd naar de broeikas waar een glazen of plastic overkapping de
uitstraling van warmte tegenhoudt en zo de temperatuur in de broeikas laat oplopen.
Menselijk handelen, zoals ontbossing en de verbranding van fossiele brandstoffen
zorgen ervoor dat op Aarde de concentratie van een aantal broeikasgassen stijgt,
waardoor het broeikaseffect wordt versterkt. Dit leidt tot de opwarming van de Aarde.
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LIFE Sparc
Sparc is een initiatief van deze partners:
Waterbouwkundig
Laboratorium

Dit educatieve pakket is tot stand gekomen dankzij de inhoudelijke en financiële steun
van de volgende partners:
R I V I E R P A R K

scheldevallei

Dit document is mogelijk gemaakt dankzij de bijdrage van de Europese Unie in
het kader van LIFE Sparc.

