
Rapport eXplorer 
Wereldconferentie over "eiland X" (Atlantische Oceaan 47°NB; 30°WL) 
over de aanwezige natuur- en landschapswaarden en toekomstige 
mogelijkheden. 

 
Wetenschappelijke onderzoeksresultaten 
Hou een wereldconferentie met de onderzoekers uit de andere landen. 
Onderstaand onderzoeksrapport is een synthese van de resultaten van jouw team. 
(*1) = subjectief antwoord (niet iedereen denkt er hetzelfde over) 

(*2) = tijdsafhankelijk antwoord (naargelang het weer, seizoen, inspanning of toevalligheid kan het resultaat verschillen) 
Het landschap van eiland X 
Het landschap op eiland X is een landelijk landschap (*1) 
De gemiddelde score voor de schoonheid van het landschap bedraagt: 7/10 (*1) 
Het noordelijk deelgebied is gesloten (*1) 
Het zuidelijk deelgebied is half-open (*1) 
 

Het weer op eiland X 
Windrichting: ZW (*2) 
Windkracht: tot maximum 1(*2) beaufort  
Neerslag: geen neerslag (*2) 
Bewolking: 3/8 (*2) 
Luchttemperatuur: 18 (*2) °C 
Bodemtemperatuur: 15 (*2) °C 
 

De bewoning en de bewoners van eiland X 
Oppervlakte gebouwencomplex (inclusief omgeving): 15360 m² 
De gebouwen liggen in een landelijk gebied 
Oude bestemming gebouwencomplex: onderzoeksinstelling 
Huidige bestemming gebouwencomplex: natuurcentrum 
Ouderdom gebouwen: hoofdzakelijk oude gebouwen (ouder dan 50 jaar) 
Beroepsactiviteiten: kantoorbedienden 
Aanwezige vervoersmiddelen: fiets, motorfiets, auto, autobus 
Aanwezige verkeerswegen: verharde landweg, weg met 2 rijstroken 
Aanwezige teelten: weide voor vee 
Ontspanningsmogelijkheden: fietsen en wandelen 
 

De milieuwaarden op eiland X 
Grondsoort: zand 
Beste plaats voor zonne-energie: Z1 
Beste plaats voor windenergie: Z1 
Biogas uit dierlijke meststoffen voldoende voor 1 woning? nee 
zure regen: nee (pH  = 7) 
luchtvervuiling: schoorsteen 
bemesting: nee 
afval van menselijke oorsprong: papier, plastic (*2) 
geluidshinder van menselijke oorsprong: autoverkeer 
lichtverontreiniging: ja, verlichting rond gebouw 



De natuurwaarden op eiland X 
Vogels aanwezig: ja (*2) 
vogels gezien: koolmees, kraai (*2) 
vogels gehoord: houtduif (*2) 
bodemdieren aanwezig: pissebed, spin (*2) 
diersporen ontdekt van volgende soorten: specht, konijn (*2) 
mossen aanwezig op: op de bodem, op boomstammen en takken 
bloeiend mos waargenomen: niet waargenomen (*2) 
waargenomen kruiden: braam, blauwe bosbes 
waargenomen struiken: lijsterbes, sporkehout, hulst, hazelaar 
waargenomen bomen: zomereik, grove den, berk, beuk 

 
De eigen mening van de wetenschapper 
Bespreek met de andere onderzoeksteams de resultaten. Onderzoekers kunnen wel 
dezelfde resultaten meten maar verschillen vaak van mening over bepaalde zaken. 
Geef nu enkel je eigen mening op volgende vragen: 
Je score voor de schoonheid van het landschap (overzijde van de straat) bedroeg 
7/10 (*1) 
Heb je van dit landschap ook een foto gemaakt als "mooiste landschap"? 
Waarom wel of waarom niet? 
Uitzicht op een landschap zonder gebouwen en met een doorkijk op weiden en 
bossen (afwisselend landschap) (*1) 
 
De temperatuur van bodem en lucht verschillen. Hoe komt dit? 
De temperatuur van de lucht kan opwarmen onder invloed van de zonnestralen. 
Zonnestralen verwarmen maar oppervlakkig de bodem en dringen niet in de bodem. 
Daarom is de bodem op 10 cm diepte in de zomer steeds koeler dan de 
luchttemperatuur. In de winter zal de temperatuur op 10 cm diepte doorgaans dan 
weer minder koud zijn dan de lucht omdat de grond beter isoleert dan lucht.  
Denk ook aan het principe van een kelder. 
 
Wonen in een stedelijke of landelijke omgeving is een groot verschil. Probeer dat 
duidelijk te maken a.d.h.v. de volgende items: 
mobiliteit: 
Er wonen veel meer mensen op een kleine oppervlakte in een stad zodat de 
voorzieningen inzake openbaar vervoer gewoonlijk veel beter zijn. Anderzijds is het 
autoverkeer in een drukke stad veel moeizamer dan in een landelijke omgeving. 
open ruimte: 
In een stedelijke omgeving beperkt tot openbare parken en pleinen. In een landelijke 
omgeving zijn open ruimtes niet alleen voorhanden op wandelafstand maar vaak ook 
tussen de woningen. De bouwkavels in landelijk gebied zijn doorgaans ook veel 
groter dan in een stedelijke omgeving. 
ontspanningsmogelijkheden: 
Hangt ervan af welke.  
In stedelijke gebieden zijn er meer theaterzalen, musea, winkelcentra, sportclubs, … 
In landelijke gebieden zijn er dan weer mogelijkheden tot wandelen, joggen, fietsen, 
paardrijden, … 
 



De grondsoort bepaalt voor een deel het landgebruik. Kan je enkele relaties leggen 
met hetgeen je gezien hebt? 
bos - landbouw: 
De meeste bossen tref je aan op arme grond (b.v. zand). Omdat de bodem er zandig 
is, is er op eiland X nog veel bos. Voor landbouw worden gewoonlijk de 
vruchtbaarste gronden (klei, leem) ingenomen. Daarom zien we op eiland X geen 
akkers en slechts enkele weilanden. 
plantensoorten: 
Blauwe bosbes, lijsterbes, sporkehout, hulst, zomereik, grove den en berk zijn 
allemaal soorten die het best gedijen op arme zandgronden. 
 
Welke alternatieve energiebronnen kunnen nuttig zijn voor de bewoners? 
Zon- en windenergie zeker; bio-energie uit paardenmest is onvoldoende (tenzij er 
mest wordt aangevoerd) omdat er doorgaans maar 1 of 2 paarden rondlopen. 
Houtpellets op basis van ter plaatse geoogste bomen behoort ook tot de 
mogelijkheden. 
 
Geef 2 voorstellen om de milieuomstandigheden op het eiland te verbeteren! 
- plaatsen van een zonnepanelen, zonneboiler of windmolen 
- gebruik maken van regenwater om de toiletten te spoelen 
- aanleggen van kleinschalig biologisch zuiveringsstation (rietveld) om het afvalwater 
te zuiveren 
 
Geef 2 voorstellen om de biodiversiteit op het eiland te verhogen! 
- enkele grazers (schapen, ezels, …) op het eiland  
- leg een poel aan voor kikkers, padden en salamanders 
- kap de exoten (vooral naaldbomen) en plant inlandse soorten (vooral loofhout) aan  
 
Illustreer de biodiversiteit van het eiland door een collage te maken met maximaal vijf 
gemaakte foto's! 
Moet dit eiland beschermd worden? 
Nee Ja (*1) 
Geef één argument om je mening te verantwoorden! (*1) 
- we hebben verschillende bodemdiertjes en vogels waargenomen 
- op het eiland groeien veel planten en bomen 
- ik vond het fijn om er rond te lopen  
- er wonen vriendelijke mensen 
 
Zouden de inwoners in werkelijkheid op hun eiland kunnen overleven zonder hulp 
van buitenaf? 
Bedenk dat het eiland slechts reikt tot waar je kon kijken. Ja · nee 
Leg je mening uit door aan te geven welke zaken wel/niet aanwezig zijn op het 
eiland: 
Er wordt te weinig voedsel geteeld (groenten, fruit, granen, …) en er zijn te weinig 
dierlijke producten voorhanden (eieren, kippen, melk, koeien, …). 
 
Jouw onderzoeksteam komt uit (land): _____________________________________ 
Wanneer je de leefomstandigheden in jouw land vergelijkt met die van het eiland; 
denk je 
dat het leven op het eiland: beter is · even goed is · slechter is. Waarom denk je dat? 



Laat de leerlingen op het internet info opzoeken over het land dat zij 
vertegenwoordigden. Onderstaande websites kunnen een hulpmiddel zijn: 

- http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_landen_naar_BNP_per_capita 
tabel met BBP per inwoner  

- http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_landen_naar_KKP_per_capita 
tabel van landen met koopkracht per inwoner 

 
Als je hier zou wonen dan is dit het eerste wat je zou veranderen (iets dat je hier erg 
mist): 
Een hindernissenparcour, een basketring, een vollybalnet, een zwembad, …(*1) 
 
Er is hier nog veel plaats om te bouwen. Zou jij dat een goed idee vinden? 
Nee, want dan verdwijnt open ruimte of groen (*1) 
 
De vrouwelijke onderzoekers waren beter/slechter dan de mannelijke. Hoe komt dit? 
De vrouwelijke onderzoekers waren beter voorbereid, ze werken serieuzer maar zijn 
niet altijd verstandiger dan de mannelijke. Een mix van beide is gewoonlijk het beste. 
PS: we geven jongeren hier de mogelijkheid om van gedachten te wisselen, over dat 
meisjes en jongens de zaken misschien anders aanpakken, enz. Meisjes en jongens 
zijn nu eenmaal anders, maar ze zijn gelijkwaardig! Zo een gedachtenwisseling  is 
onderdeel van educatie voor duurzame ontwikkeling (EDO). (*1) 
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