Klimaat in Beeld
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Klimaat in Beeld
1. Na een koude winter zoals in 2009 – 2010 kun je je bijna niet
voorstellen dat de aarde opwarmt. Toch denken veel wetenschappers
dat het klimaat verandert ten gevolge van de stijging van de
concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer. Men spreekt van een
versterkt broeikaseffect.
a. Welke broeikasgassen ken jij?
b. Hoe groot is het (volume)percentage broeikasgassen in de atmosfeer
ongeveer? Kies uit: 10 tot 1 %, 1 tot 0,1 % of 0,1 tot 0,01%.
Een van de mogelijkheden van b valt al af als je weet dat lucht in de
troposfeer (dat is het gedeelte van de atmosfeer vlak bij de aarde) 78%
stikstof en 21% zuurstof bevat.
c. Zoek in het BINAS-tabellenboek op tot hoeveel meters hoog
wetenschappers van troposfeer spreken. (Daarboven begint de
stratosfeer.)
d. Lees ook meteen even af hoe “dik” de hele aardatmosfeer is.

2. Heb je je wel eens afgevraagd waarom men bij de opwarming van de
aarde spreekt van een versterkt broeikaseffect? Zowel de vergelijking
met een plantenbroeikas als ook de toevoeging versterkt wordt
toegelicht in een filmpje met als titel Broeikaseffect.
Overleg met je begeleider over het bekijken van dat filmpje.
Bestudeer eerst onderstaande vragen a t/m i en spreek een zodanige
kijkstrategie af dat je na het bekijken van het filmpje de vragen kunt
beantwoorden.
a. Snap je de vergelijking van de aarde met een broeikas?
b. Wat wordt bedoeld met een versterkt broeikaseffect?
Een van de bekendste broeikasgassen is koolzuurgas. In de film wordt
dat gas aangeduid met de formule CO2.
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c. Welke rationele naam gebruiken chemici in plaats van koolzuurgas?
(Raadpleeg zo nodig het BINAS-tabellenboek.)
d. Hoeveel volume-% is de koolzuurgasconcentratie in de troposfeer
ongeveer? (Ook dat kun je in het BINAS-tabellenboek opzoeken.)
e. Welke andere broeikasgassen worden in de film genoemd?
f. Hoe warm zou het gemiddeld op aarde zijn zonder enig
broeikaseffect?
In de film wordt een relatie gelegd tussen de concentratie van
broeikasgassen en de temperatuur in de loop van de tijd.
g. Hoe is men de samenstelling van de atmosfeer van tweehonderd jaar
geleden te weten gekomen?
h. Door welke menselijke activiteit(en) komt het broeikasgas CO2 in de
atmosfeer terecht?
In de film worden ook vee(teelt) en rijstbouw als bronnen van
broeikasgas genoemd.
i. Om welk broeikasgas gaat het bij vee(teelt) en rijstbouw?
3. In de film zag je dat het glas van een (broei)kas op dezelfde manier
“werkt” als sommige gassen in de atmosfeer: de infrarode straling die
door warme aarde wordt uitgezonden, wordt door het glas (van de kas)
en die gassen (in de atmosfeer) geabsorbeerd. De lucht wordt daardoor
warmer.
De infrarode straling die de aarde
en andere “warme” voorwerpen
uitzenden kun je met het blote oog
niet zien, maar wel voelen.
(Infraroodlampen worden wel gebruikt
bij de behandeling van spierblessures.)
Met een infraroodkijker of -camera kan
de warmtestraling zichtbaar gemaakt
worden.
a. Vraag waar je de kleureninfraroodfoto kunt bekijken waarvan
hierboven een zwartwit afdruk staat.
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“Zichtbaar” licht en infrarood licht zijn voorbeelden van
elektromagnetische straling.
b. Welke van de in BINAS-tabel 19B vermelde soorten
elektromagnetische straling ken jij?
De soorten straling van het zichtbare licht kunnen met kleuren worden
aangeduid: je ziet zo’n kleurenspectrum als je de straling door een
prisma of tralie op een wit scherm terecht laat komen.
c. Heb jij wel eens wit licht door een prisma of tralie op een wit scherm
terecht zien komen? Vraag je begeleider om (foto’s van) een
spectrumdemonstratie.
Om alle soorten straling apart te kunnen benoemen zijn er door
natuurkundigen getallen aan toegekend: golflengten. Deze getallen
berusten op een golfmodel waarmee elektromagnetische straling soms
wordt voorgesteld.
d. Zoek in het BINAS-tabellenboek op welke golflengte(n)
natuurkundigen toekennen aan infraroodstraling. Vermeld ook de
eenheid.
e. Noem nog twee andere soorten straling behalve “zichtbaar” en
“infrarood”.
4. Niet alle wetenschappers zijn het eens zijn over de klimaatveranderingen die ons te wachten staan. Zo betwijfelen sommigen of de gemeten
temperatuurstijging het gevolg is van een versterkt broeikaseffect. Ook
wordt verschillend gedacht over eventuele gevolgen van een
temperatuurstijging.
Toch werd er al in december 1997 in de Japanse stad Kyoto onderhandeld over een wereldwijde beperking van de uitstoot van broeikasgassen. Als "opwarmertje" voor die conferentie in Kyoto verscheen onder
de titel "Hete vuren" in NRC Handelsblad van 29 november 1997 een
artikel van Karel Knip met argumenten pro en contra de broeikastheorie.
a. Leg uit dat “opwarmertje” in bovenstaande zin twee betekenissen
heeft.
b. Wat zijn argumenten pro en contra?
Lees het op de volgende bladzijde afgedrukte beginstukje van dat
artikel.
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c. Welke drie broeikasgassen worden er genoemd?
d. Wat zijn "sceptici"?

5. In het artikel van Karel Knip is sprake van bezwaren tegen de
vaststelling van het IPCC “dat de menselijke beïnvloeding van het
klimaat nu praktisch was bewezen” en van tegenwerpingen tegen die
bezwaren.
De tien bezwaren uit het artikel staan verderop afgedrukt.
Vraag aan je begeleider welke bezwaren jullie gaan bestuderen
(minimaal één per groepslid).
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a. Welke bezwaren worden door jullie bestudeerd?
Wie bestudeert welk bezwaar?
b. Op werkblad 6w staat uit de tekst van elk bezwaar een woord
waarvan je in ieder geval moet opschrijven (en misschien eerst
opzoeken) welke betekenis het in de context van het artikel heeft.
Zoek van “jouw” bezwaar ook de betekenis op van andere woorden
die je niet kent en schrijf die op het werkblad erbij.
In het artikel “Hete vuren” stond bij elk bezwaar dat door sceptische
wetenschappers tegen de broeikastheorie is aangevoerd, ook een
tegenwerping afgedrukt. Verderop zijn deze tegenwerpingen, voorzien
van de letters A t/m J, afgedrukt maar ze staan niet in de juiste
volgorde.
Jullie gaan de tegenwerpingen zoeken die corresponderen met de
bezwaren die jullie bestudeerd hebben.
c. Vul op werkblad 7w achter de bezwaren die jullie hebben bestudeerd
de letter van de corresponderende tegenwerping in.
Zijn er al groepjes die de tegenwerpingen bij andere bezwaren hebben
gevonden? Vul die dan ook in op werkblad 7w.
d. Heb je de tegenwerpingen bij alle bezwaren gevonden?
Laat dan werkblad 7w (en ook werkblad 5w) door je begeleider
controleren en aftekenen.
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Werkblad bij vraag 5.b
bezwaar woord
1
consensus

2

luchtinsluitsel

3

trend

4

stagnatie

5

absorptie

6

urbanisatie

7

genereren

8

frequenter

9

prognoses

10

traceren

betekenis

6w

Werkblad bij vraag 5.c

bezwaar
1

tegenwerping

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Paraaf begeleider
(zie 5d)

7w

6. In deze opdracht gaan jullie de bezwaren en de bijbehorende
tegenwerpingen beoordelen.
Vertel aan je groepsgenoten over het bezwaar of de bezwaren die jíj
bestudeerd hebt. Geef samen met je groepsgenoten aan jouw
bezwa(a)r(en) een punt op de schaal van 0 (als je het er helemaal niet
mee eens bent) t/m 10 (als je het er heel erg mee eens bent) of een 5
als je het bezwaar niet kunt beoordelen.
a. Vul jullie groepsoordeel voor de door jullie bestudeerde bezwaren in
op het werkblad op blz. 9w
Geef ook de corresponderende tegenwerping bij elk bezwaar een punt
op de schaal van 0 (als je het er helemaal niet mee eens bent) t/m 10
(als je het er heel erg mee eens bent) of een 5 als je de tegenwerping
niet kunt beoordelen.
b. Vul jullie groepsoordeel in op het werkblad op blz. 9w.
Jullie hebben waarschijnlijk niet alle tien de bezwaren (en
tegenwerpingen) zelf bestudeerd.
Om de bezwaren en tegenwerpingen die jullie niet zelf bestudeerd
hebben toch te kunnen beoordelen kun je verschillende methodes
gebruiken. Hierna staan er drie vermeld:
1. Groepsgewijze beoordeling van de resterende bezwaren en
tegenwerpingen.
2. Elk groepslid beoordeelt een van de resterende bezwaren en de
anderen nemen dat oordeel over.
3. De beoordeling wordt gevraagd aan een groepje dat de resterende
bezwaren en tegenwerpingen al wel heeft beoordeeld.
c. Aan welke methode geven jullie de voorkeur? Waarom?
d. Vul de beoordeling van de resterende bezwaren en tegenwerpingen
in op het werkblad op blz. 9w.
Nu jullie bezwaren voor en tegen (pro en contra) bestudeerd en
beoordeeld hebben kun je op basis daarvan een conclusie trekken over
de noodzaak tot beperking van de uitstoot van broeikasgassen.
Dat zou je kunnen doen door jullie cijfers bij de bezwaren te middelen
en ook de cijfers bij de tegenwerpingen.

8

Werkblad bij vraag 6.a en 6.3b en 6.d en 6.f

bezwaar
1

beoordeling

tegenwerping

beoordeling

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Conclusie bij vraag 6.f (in de vorm van een cijfer):
zeer grote noodzaak tot beperking van uitstoot van broeikasgassen

= 10

helemaal geen beperking van uitstoot van broeikasgassen nodig

= 0

te weinig informatie of twijfel

= 5

Paraaf begeleider
(zie 6f)

9w

e. Wie heeft er dan "gewonnen"? De bezwaren tégen de
broeikastheorie of de tegenwerpingen vóór de broeikastheorie?
Met welke gemiddelde cijfers?
Maar het kan ook zijn dat jullie sommige bezwaren en tegenwerpingen
zwaarder willen laten wegen dan andere.
f. Welke conclusie trekken jullie?
- ben je overtuigd van de noodzaak tot beperking van de uitstoot
van broeikasgassen?
- hoeft de uitstoot van broeikasgassen helemaal niet beperkt te
worden?
- beschik je over te weinig informatie?
Geef je antwoord door middel van een cijfer op een schaal van 10
(noodzaak tot beperking) tot 0 (geen beperking nodig) (5 = twijfel of
onvoldoende informatie).
Vul dat cijfer in op het werkblad op blz. 9w.
Laat werkblad 9w controleren en aftekenen door je begeleider.
Beperking van de uitstoot van broeikasgassen kan bijvoorbeeld
betekenen dat benzine zo duur wordt (gemaakt) dat jij in de toekomst
geen brommer of auto zult kunnen rijden.
g. Hebben zulke overwegingen invloed op jouw standpunt over de
noodzaak van beperking van de uitstoot van broeikasgassen?
7. Veel van de bezwaren voor
en tegen de broeikastheorie
berusten op gegevens over
het klimaat in vroegere tijden.
De voorspellingen voor de
toekomst zijn op deze gegevens gebaseerd.
In deze opdracht zie je twee
diagrammen die waren
afgedrukt bij het artikel
“Hete vuren”.

Diagram 1
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Diagram 2

In diagram 1 is de temperatuuranomalie op het noordelijk halfrond
uitgezet tegen de tijd.
a. Zoek op wat (een) anomalie in deze context is/betekent.
b. In welke eenheid is de temperatuuranomalie in diagram 1 uitgedrukt?
c. Welke trend lees je uit diagram 1 af over de temperatuur op het
noordelijk halfrond voor de afgelopen 150 jaar?
d. Welke trend lees je uit diagram 2 af over de CO2-concentratie voor de
afgelopen 250 jaar?
e. In welke “eenheid” is de CO2-concentratie in diagram 2 uitgedrukt?
Tegenwoordig kan de CO2-concentratie in de atmosfeer tot op drie
significante cijfers (bijvoorbeeld 291) worden gemeten.
f. Maar hoe heeft men eigenlijk de CO2-concentratie van de atmosfeer,
zoals die in de negentiende eeuw was, met diezelfde nauwkeurigheid
kunnen bepalen terwijl de meetapparatuur toen nog helemaal niet zo
nauwkeurig was?
(Tip: kijk in diagram 2 en zo nodig ook bij bezwaar 2 en
de bijbehorende tegenwerping uit het artikel “Hete vuren”.)
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8. Op grond van de gegevens over temperatuur en kooldioxideconcentratie en de gevonden regelmatigheden (zoals in de vorige opdracht)
hebben wetenschappers als hypothese geformuleerd dat door de
verbranding van fossiele brandstoffen er een versterkt broeikaseffect
optreedt.
a. Wat heeft kooldioxideconcentratie te maken met verbranding van
fossiele brandstoffen?
b. Vinden jullie dat je op grond van de twee diagrammen uit de vorige
opdracht kunt concluderen dat de temperatuurstijging in de afgelopen
tweehonderd jaar een gevólg is van de stijgende kooldioxideconcentratie? Waarom wel of waarom niet?
Dat je niet al te snel conclusies moet trekken kun je mooi zien aan het
volgende indianenverhaal:
Een groep Indianen in Zuid-Amerika wordt door een overstroming uit z'n
woongebied verdreven en strijkt neer langs de spoorlijn van Obidos naar
Manaus. De treinen komen op die plaats langs om 6.00 uur, 12.00 uur en
18.00 uur. Omdat ze geen horloges kennen maar de stand van de zon des te beter,
ontstaat bij de Indianen de theorie dat de stand van de zon het verschijnen van de
trein bepaalt.
Op grond van deze theorie voorspellen ze dat er in de regentijd geen treinen zullen
rijden, omdat het dan alsmaar bewolkt is en de stand van de zon dan niet altijd
waargenomen kan worden.
In de regentijd blijken er inderdaad geen treinen te rijden!

Dat de oorzaak van het niet rijden van de trein gelegen is in het feit dat
het traject door kans op verzakkingen in de regentijd te gevaarlijk is,
maakt voor de bruikbaarheid van de zonnetheorie van de Indianen niets
uit. Hun theorie levert een betrouwbare voorspelling op.
c. Wat vinden jullie van de conclusie van de Indianen dat de rijtijden van
de trein door de zonnestand bepaald worden?
d. Zien jullie een verband tussen de theorie van de Indianen en de
broeikastheorie? Zo ja, welk verband?
e. Is bovenstaand verhaal een indianenverhaal in de letterlijke en/of in
de figuurlijke betekenis? Licht je antwoord toe aan de hand van de
volgende omschrijving van “indianenverhaal” in het Encartawoordenboek:
indi’anenverhaal (het; -halen) verhaal waarin indianen een rol spelen; fig. wild,
onwaarschijnlijk avonturenverhaal.
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9. De broeikastheorie kan geverifiëerd dan wel gefalsifiëerd worden door
andere gegevens te verzamelen, bijvoorbeeld over het klimaat in tijden
met andere kooldioxideconcentraties.
Stel je eens voor dat er in ijskernen van héél oud ijs belletjes lucht
gevonden worden waarin de kooldioxideconcentratie 0,025 volume-% (=
250 ppmv) is.
En dat uit onderzoek aan fossielen uit de tijd dat het oude ijs gevormd
werd blijkt dat de temperatuuranomalie toen – 1 °C was.
Die gegevens ga je nu vergelijken met de temperaturen in diagram 1 en
de kooldioxideconcentraties in diagram 2.
Hieronder zie je nog eens diagram 1 afgedrukt. In het diagram is het
temperatuurverloop door de jaren heen met de lijnen a, b en c op drie
manieren geëxtrapoleerd.

a
b
c

a
c
b

a. In welk jaar is de temperatuuranomalie – 1 °C volgens extrapolatie a?
b. In welk jaar is de temperatuuranomalie – 1 °C volgens extrapolatie b?
c. In welk jaar is de temperatuuranomalie – 1 °C volgens extrapolatie c?
d. Welke van de drie lijnen vind jij de beste extrapolatie?
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e. Lees in diagram 2 af welke kooldioxideconcentratie hoort bij het jaar
van de extrapolatie van d.
f. Zou met onderzoeksgegevens zoals op de vorige bladzijde bij het
begin van deze opdracht 9, de broeikastheorie gefalsifiëerd zijn, zou
de broeikastheorie hiermee zeker bewezen zijn of geen van beide?
Licht je antwoord toe.
10. a. Snap je dat het antwoord op vraag 9.f afhangt van de manier
waarop in het diagram geëxtrapoleerd is?
O.a. vanwege de verschillende mogelijke extrapolaties staan sommige
wetenschappers sceptisch tegenover de broeikastheorie en het verband
tussen kooldioxideconcentratie en temperatuur. Met name is er kritiek
op de extrapolatie die wordt aangeduid met de naam “hockeystick”.
b. Welke van de drie extrapolaties a, b of c uit opdracht 9 zou met de
naam “hockeystick” aangeduid worden?
In de tien bezwaren uit het artikel “Hete vuren” die je in opdracht 5
bestudeerd hebt staan nog andere bezwaren van de broeikassceptici.
Pas toen in de aanloop naar de klimaatconferentie van Kopenhagen in
december 2009 in een belangrijk IPCC-rapport onjuistheden bleken
voor te komen werden deze bezwaren serieus genomen.
c. Weet je nog uit het artikel op blz. 4 wat de afkorting IPCC betekent?
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d. Welke twee onjuistheden worden genoemd
in het artikel “ ‘Deur open voor klimaatsceptici’ ” uit de Volkskrant van 29 januari
2010? en in het artikel “Dijkgraaf leidt
studie naar IPCC” uit NRC Handelsblad
van 10 maart 2010?
Sommigen vinden dat het gaat om
serieuze fouten, anderen, zoals Huizinga
in nevenstaand artikel, spreken
van slordigheden.
e. Is Huizinga een aanhanger van de
broeikastheorie of een klimaatscepticus?

De Delftse hoogleraar geologie Salomon Kroonenberg bekijkt vanuit zijn
vak het klimaat over langere perioden. In zijn boek “De menselijke
maat” betoogt hij dat we ook nu rekening moeten houden met grotere
tijdschalen, met de maat van de natuur. Hij laat zien hoe we een aantal
trends uit het geologisch verleden naar de toekomst kunnen
doortrekken.
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“Want het spreekt niet vanzelf dat de toekomst moeilijker te voorspellen
is naarmate hij verder weg ligt. We weten niet of het klimaat in 2100
warmer zal zijn dan nu, maar we kunnen wel voorspellen dat na de
huidige warme tijd weer een ijstijd komt.”
Vraag of jullie een uitzending van NOVA van 5 februari 2010 gaan
bekijken waarin Salomon Kroonenberg in debat gaat met Maarten Hajer
over de fouten in het IPCC-rapport en de consequenties daarvan voor
de klimaatdiscussie.
f. Is Kroonenberg een aanhanger van de broeikastheorie of een
klimaatscepticus?
11. Over klimaatveranderingen en samenstelling van de atmosfeer in
vroegere tijden kan geologisch onderzoek informatie geven.
a. Wat wordt er in de natuurwetenschap "geologie" bestudeerd?
Hoe geologisch klimaatonderzoek in z'n werk gaat kun je zelf bekijken
aan de hand van de TELEAC/NOT-cursus "Klimaat in beeld". Die
bestaat uit twaalf videofilms van telkens een kwartier en een boek met
dezelfde titel.
Overleg met je begeleider of jullie dat geologisch klimaatonderzoek
gaan bestuderen. Je hoort dan meteen wanneer je aflevering 1 van
Klimaat in Beeld gaat bekijken.
b. Gaan jullie geologisch klimaatonderzoek bestuderen?
Het eerste deel van “Klimaat in Beeld” gaat over klimaatwisselingen in
het algemeen. In de delen 2 t/m 10 wordt telkens een aparte
geologische periode belicht. Het elfde en twaalfde deel gaan over het
huidige en toekomstige klimaat.
Overleg met je begeleider welk deel jij met je groepsgenoten gaat
bestuderen
c. Welk deel neem jij samen met je groepsgenoten voor je rekening?
Als alle groepen hun deel bestudeerd hebben kan een presentatie
ervan volgen, bij voorkeur in chronologische volgorde.
Hieronder staat beschreven hoe jullie dat zouden kunnen doen.
Overleg met je begeleider of bestudering en presentatie op
onderstaande manier plaatsvinden of volgens een aparte instructie.
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d. Hoe worden bij jullie bestudering en presentatie ingericht?
12. Praktische opdracht “Klimaat in Beeld”
Lees onderstaande procedure eerst helemaal door en overleg daarna
met je begeleider.
Procedure
* Van je begeleider heb je gehoord welk deel jullie gaan bestuderen.
* Het bestuderen van het aan jullie toegewezen deel houdt in: het
bekijken van de bij jullie deel behorende videofilm en het lezen en
samenvatten van jullie deel uit het boek “Klimaat in beeld”.
* Het presenteren houdt in ieder geval in:
a. het schriftelijk of mondeling presenteren van jullie samenvatting,
b. ondersteuning van jullie verhaal met een power-point-presentatie
c. het selecteren en eventueel vertonen van één of meer relevante
fragmenten van de videofilm
d. het uitreiken van een hand-out van jullie power-pointpresentatie. De ppp moet minimaal acht dia’s bevatten met in
ieder geval de volgende “inhoud”:
1. Titel van de presentatie
2. Namen van de groepsleden
3. Situering van jullie geologische periode in de (verleden) tijd
4. Locatie(s) in Nederland (of vlak daarbuiten) die in jullie deel ter
sprake komen
5. Informatie over de fauna in jullie geologische periode
6. Informatie over de flora in jullie geologische periode
7. Informatie over het klimaat in jullie geologische periode
8. Ligging van Nederland op de van plaats veranderende
continenten in jullie geologische periode
Een voorbeeld hand out is in dit boekje dit practicum afgedrukt, maar
dat kan natuurlijk mooier (hoewel: besteed vooral aandacht aan de
inhoud niet zo veel aan de vormgeving).
Vraag aan je begeleider of er een voorbeeld-power-point-presentatie
beschikbaar is: de voorbeeld-dia-indeling kan een steun zijn bij de
opzet van jullie presentatie maar je bent vrij om de volgorde te
veranderen en er dia’s aan toe te voegen, eventueel met informatie uit
nog andere bronnen dan boek en videofilm.
Van je begeleider hoor je hoeveel tijd je aan de bestudering van jullie
deel en aan de voorbereiding van de (maximaal 10 minuten durende)
presentatie ervan mag besteden.
Gezien de omvang van elk deel in het boek en de uiteenlopende
vullingen van de dia’s is het verstandig de taken te verdelen.
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Overleg met je begeleider over de beschikbaarheid van (jullie
hoofdstuk uit) het boek “Klimaat in beeld”, over de beschikbaarheid
van videofilm en afspeelapparatuur, over de volgorde en over datum
en tijdstip van de eventuele presentatie.
Heb je naar aanleiding van het bovenstaande nog andere vragen?
Overleg dan nu met je begeleider over het bovenstaande.
a. Wanneer en hoe bestuderen jullie de gezamenlijke delen?
b. Is er een voorbeeld-power-point-presentatie beschikbaar?
c. Welk deel wordt door jullie bestudeerd en gepresenteerd?
d. Wanneer gaan jullie presenteren?
e. Zijn er nog meer afspraken die moeten worden vastgelegd?

18

Bezwaren tegen de broeikastheorie
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Tegenwerpingen
tegen de bezwaren tegen de broeikastheorie
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Voorbeeld hand out

Klimaat in beeld

Namen

Geologische periode

Een reis door verschillende
geologische periodes

Baselier en Van Berkel

Van Carboon tot Holoceen

Locaties

Fauna

Flora

Verspreid over heel
Nederland en soms ook nog
even over de grens

Van trilobiet tot
Cromagnonsmens

Van reuzevarens tot
genetisch gemanipuleerde
maïs

Klimaat
Van tropisch
naar ijskoud
naar …… ?

Ligging
Van evenaar tot
52 ° noorderbreedte
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