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Inleiding

In juni 2016 werden delen van Noord-Brabant getroffen door
hevige onweers- en hagelbuien. Er werden hagelstenen zo
groot als tennisballen gemeten, die zorgden voor een schade
van miljoenen euro’s. Via de (sociale) media was veel aandacht
voor het extreme weer dat over Nederland land trok. Meteorologen wezen erop dat we dit soort weer, als gevolg van klimaatverandering, in de toekomst nog meer kunnen verwachten.
Weer en klimaat zijn onderwerpen waar in de media veel aandacht aan wordt besteed. Leerlingen komen in het dagelijks
leven en via de media in aanraking met extreme weersomstandigheden en de gevolgen hiervan. Vaak wordt klimaatverandering als schuldige aangewezen, maar hoe dit precies werkt, is
vaak niet duidelijk. In deze lesbrief maken de leerlingen kennis
met extreme weerssituaties in Europa in het licht van klimaatverandering en leren zij welke gevolgen deze kunnen hebben.

Vlak voor de zomer van 2016 werden delen van Noord-Brabant
opgeschrikt door hevige onweers- en hagelbuien. Er vielen
hagelstenen zo groot als tennisballen naar beneden, die voor
veel schade aan huizen en auto’s zorgden. Auto’s veranderden
in poffertjespannen en ruiten gingen kapot. Ook Frankrijk werd
opgeschrikt door zwaar weer. Hevige regenval veroorzaakte
daar overstromingen die voor veel problemen zorgden.
Met onweers- en hagelbuien zoals in Noord-Brabant en wateroverlast zoals in Frankrijk hebben we niet iedere dag te maken.
Dit zijn extreme weerssituaties. Toch zullen ze naar verwachting
steeds vaker voor gaan komen. Dit heeft te maken met klimaatverandering. In deze lesbrief leer je hoe dat werkt en welke
gevolgen extreem weer voor mensen heeft.
Voor het maken van de opdrachten heb je de Grote Bosatlas
(54e editie) en het Basisboek nodig.

Niveau
Deze lesbrief is bedoeld voor klas 1 of 2 havo/vwo. De leerlingen maken gebruik van de Grote Bosatlas (54e editie) en het
Basisboek.

Weerfactor

Voorbeeld 1

temperatuur

hittegolf

Voorbeeld 2

neerslag
wind
FIGUUR 4

Opdracht 4

FOTO 2

Bekijk foto 5 en lees tekst 6.
a	Wat zie je op foto 5?
b	Leg met behulp van tekst 6 uit waarom de Seine buiten haar
oevers trad.
c	Kun je de regenval in Frankrijk beschouwen als een normale
weerssituatie? Licht je antwoord toe.
d	Wat voor voorzorgsmaatregel werd genomen om de
	veiligheid van de bewoners langs de rivier de Seine te
garanderen?

Opdracht 1
Bekijk figuur 1 en foto 2 en 3.
a	Verzin zelf bij figuur 1 en foto 2 en 3 een bijschrift en noteer
dat op de schrijflijn eronder.
b	Schrijf op waaraan je kunt zien dat dit geen normale weerssituaties zijn geweest?

U kunt de lesbrief kopiëren voor gebruik in de klas. Voor
de leerlingen is de kleurenversie van de lesbrief toegankelijk
via www.thiememeulenhoff.nl/degeo. Op het docentendeel van
deze website vindt u de antwoorden bij de opdrachten.
FOTO 3
FOTO 5

Wateroverlast in Parijs
Opdracht 2
Bekijk op internet het filmpje:
www.youtube.com/watch?v=5f2EQnAcJek.
Welke nadelen van het extreme weer worden in dit filmpje
genoemd?

Opdracht 3
Lees in het Basisboek B33 Weer en klimaat en B60 Weerbericht.
a	In een weerbericht worden drie factoren beschreven die
samen het weer vormen. Welke drie factoren zijn dat?
b	Extreem weer is weer dat niet onder de normale weersomstandigheden valt en gevaar op kan leveren voor onze veiligheid. Geef in figuur 4 voor elke factor van het weer twee
voorbeelden van extreem weer.
c	Een combinatie van de weerfactoren kan ook voor extreme
weerssituaties zorgen. Leg dit uit met behulp van een voorbeeld.

FIGUUR 1
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Begin juni 2016 kreeg Parijs te maken met hevige wateroverlast. Het water in de rivier de Seine stond ongeveer 6 meter
boven het normale waterpeil, waardoor de rivier buiten haar
oevers trad. Dit verstoorde het openbare leven behoorlijk.
Wegen werden onbegaanbaar, de metro’s konden niet rijden
en belangrijke musea sloten de deuren. Daarnaast moesten
duizenden mensen die vlak bij de Seine woonden hun huizen
verlaten en zaten nog eens duizenden gezinnen zonder
elektriciteit.
De wateroverlast had alles te maken met de zware regenval
in de voorafgaande dagen. Volgens Franse meteorologen
is er eind mei en begin juni bovengemiddeld veel neerslag
gevallen.
TEKST 6
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Hittegolf
Een hittegolf is een periode met uitzonderlijk hoge temperaturen. In Nederland is er sprake van een hittegolf als er een
opeenvolging is van ten minste vijf zomerse dagen waarvan
minstens drie tropische dagen. Volgens het KNMI kunnen we
van een zomerse dag spreken als de maximumtemperatuur
25 °C of hoger is. Als het 30 °C of hoger is, spreken we van
een tropische dag.
Tijdens een hittegolf zoeken veel mensen verkoeling op het
strand of aan het zwembad. Voor zieke mensen, ouderen en
huisdieren kan de langdurige warmte gevaarlijk zijn. Zij kunnen minder goed tegen hoge temperaturen.
TEKST 7
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Opdracht 5

Opdracht 8

Opdracht 10

Lees tekst 7, bekijk tabel 8 en gebruik figuur 9.
a	Teken in de klimaatgrafiek van figuur 9 de gegevens van
tabel 8.
b	Wat voor klimaat volgens het systeem van Köppen heeft
Nederland? Lees eventueel B64 Klimaatsysteem van Köppen.
c Wat zijn de twee belangrijkste kenmerken van dit klimaat?
d	Wat is in Nederland de gemiddelde temperatuur in de
maand juli.

Lees in het Basisboek B33 Weer en klimaat en B126 Versterkt
broeikaseffect.
Zijn de volgende beweringen waar of niet waar?
a	Het gemiddelde weer in een bepaald gebied over ongeveer
dertig à veertig jaar wordt het klimaat genoemd.
b	Het broeikaseffect is het vasthouden van gassen in de
atmosfeer.
c Het broeikaseffect is een natuurlijk proces.
d	Zonder het broeikaseffect zou het op aarde gemiddeld
kouder zijn, maar zou er wel leven mogelijk zijn.
e	De afname van de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer zorgt
voor het versterkte broeikaseffect.
f	CO2 komt in de lucht terecht door de verbranding van
fossiele brandstoffen, zoals aardgas, aardolie en steenkool.

Lees in het Basisboek B130 Gevolgen van klimaatverandering.
Gebruik uit de atlas de kaarten De Aarde: klimaatverandering.
a	Welke twee veranderingen in het klimaat zijn af te lezen van
de kaarten De Aarde: klimaatverandering – mogelijke veranderingen in temperatuur en De Aarde: klimaatverandering
– mogelijke veranderingen in neerslag?
b	Kies de juiste antwoorden.
	In Spanje / Noorwegen / Nederland / Frankrijk zal het
naar verwachting droger worden.
	Op hoge / lage breedte zal de grootste temperatuurverandering plaatsvinden.
c	In B130 Gevolgen van klimaatverandering worden de
gevolgen van klimaatverandering u
 itgelegd. Welk gevolg
heeft klimaatverandering voor het weer?

Opdracht 9

Opdracht 11

Bekijk figuur 12.
Lees de omschrijvingen en noteer de cijfers 1 tot en met 4 in
figuur 12.
1	Een deel van het zonlicht beweegt door de atmosfeer en
wordt omgezet in warmte-energie.
2 Energie van de zon komt op de aarde terecht.
3	De atmosfeer voorkomt dat de warmte ontsnapt, waardoor
de aarde opwarmt.
4	
Een deel van het zonlicht wordt naar de ruimte teruggekaatst.

Bekijk nogmaals de kaarten De Aarde: klimaatverandering.
a	Waarom is het ene land kwetsbaarder bij klimaatverandering
dan het andere?
b	In welke landen in Europa is de kwetsbaarheid bij klimaatverandering hoog?
c Waarom hebben juist deze landen een hoge kwetsbaarheid?

Opdracht 6
Bekijk tabel 10.
a Bekijk de gegevens in tabel 10. Wat valt je op aan de
maximumtemperaturen in deze periode?
b Hoe noem je deze weerssituatie? Licht je antwoord toe.
c	
Kun je het weer zoals in de periode van 30 juni tot en met
	5 juli 2015 beschouwen als een normale weerssituatie?
Licht je antwoord toe.

Maand

Temperatuur (in °C)

Neerslag (in mm)

januari

3,1

70

februari

3,3

56

maart

6,2

67

april

9,2

42

mei

13,1

62

30 juni

20,6

27,3

juni

15,6

66

1 juli

26,0

33,1

juli

17,9

81

2 juli

25,4

33,1

augustus

17,5

73

3 juli

24,1

29,1

september

14,5

78

4 juli

25,6

32,7

oktober

10,7

83

5 juli

20,2

28,2

6,7

80

november
december
jaarlijks
TABEL 8

100

3,7

76

10,1

1602

Datum

Gemiddelde temperatuur

Maximumtemperatuur

(in °C)

(in °C)

TABEL 10

Temperatuur in Nederland in de periode 30 juni tot en
met 5 juli 2015.

Opdracht 7

Klimaatgegevens Nederland.

Extreme weerssituaties kunnen leiden tot gevaren voor de
mens. Bedenk voor iedere extreme weerssituatie een gevaar
voor de mens en schrijf deze in figuur 11.
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FIGUUR 12 Het broeikaseffect.

Klimaatgrafiek Nederland.
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Opdracht 13

Opdracht 14

Lees in het Basisboek B127 Klimaatverandering.
Bekijk figuur 15.
a Wat laat de grafiek zien?
b Hoe ver gaat de grafiek terug in de tijd?
c Wat kun je zeggen over het verloop van de grafiek?
d Is klimaatverandering dus een nieuw fenomeen?

Lees nogmaals tekst 14.
a Zijn extreme weerssituaties een nieuw fenomeen?
b	Wat is het verband tussen klimaatverandering en de kans op
extreme weerssituaties?
c	Wat kunnen we in de toekomst verwachten van het aantal
extreme weersituaties?

20

Opdracht 15
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Lees in het Basisboek B132 Duurzaam gebruik en bekijk foto 16.
a Leg uit hoe niet-hernieuwbare (fossiele) brandstoffen
	bijdragen aan het versterkte broeikaseffect. Maak hierbij
gebruik van foto 16.
b Hoe kunnen wij onze invloed op klimaatverandering
beperken?
c Noem twee voorbeelden van hoe jij en jouw familie jullie
(negatieve) invloed op het milieu kunnen beperken.
d	Als we onze invloed op klimaatverandering beperken, zal
de kans op extreme weerssituaties dan afnemen? Leg je
antwoord uit.

jaren

gemiddelde julitemperatuur

FIGUUR 15
FOTO 13

Opdracht 12
Bekijk foto 13 en lees tekst 14.
a	Wat kun je uit het landschap op foto 13 afleiden over het
weer in dat gebied? Kies het juiste antwoord.
	De afgelopen periode is er in het gebied waar foto 13 is
genomen veel / weinig / bijna geen neerslag gevallen.
b In welk deel van Europa zou de foto genomen kunnen zijn?
c Is hier sprake van de gevolgen van extreem weer?
d	Leg met behulp van tekst 14 uit hoe klimaatverandering voor
weersomstandigheden zoals op foto 13 kan zorgen.
e	Kies de juiste antwoorden.
	Het extreme weer in het gebied op foto 13 is voordelig /
nadelig voor de landbouw en zorgt voor een grote / kleine /
normale kans op bosbranden.

De gevolgen van klimaatverandering
Klimaatverandering leidt tot een grotere kans op extreme
weerssituaties. Extreme weerssituaties zijn er altijd al geweest,
maar door klimaatverandering wordt er verwacht dat deze
steeds vaker voor zullen komen. Dit heeft te maken met de
stijging van de gemiddelde temperatuur op aarde. Als het op
aarde gemiddeld warmer wordt, betekent dit dat de normale
situatie verandert. Dit zorgt voor een grotere kans op weersextremen zoals droogte, hevige regenbuien, stormen en
hittegolven.
Bij een hogere gemiddelde temperatuur zal er bijvoorbeeld
meer water verdampen. Warme lucht kan namelijk meer
water bevatten dan koude lucht. In periodes waarin er veel
warme lucht in een gebied is, zal er meer water uit zee,
rivieren, meren en de bodem verdampen. Dit zorgt ervoor dat
er in droge gebieden, waar al veel water verdampt, dus nog
meer water zal verdampen. Het wordt in deze gebieden dan
nog droger.
Doordat er meer waterdamp in de atmosfeer terecht komt,
zullen er meer en grotere wolken ontstaan. Als de deeltjes
samen gaan klonteren, zullen ze in de vorm van neerslag naar
beneden vallen. Doordat er meer waterdamp in de atmosfeer
terecht is gekomen, zal er ook meer neerslag vallen. Dit houdt
in dat het vaker en langer kan gaan regenen of dat de regenbuien heviger worden. Ook kan het aantal stormen hierdoor
toenemen.
FIGUUR 16 Uitstoot van broeikasgassen.
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