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Dit werkboekje vind je digitaal op: 

http://www.provinciaalnatuurcentrum.be/webfiles/pnc/loket/climateclash_leerlingenbundel.pdf 

 

 

 

 
 

 

 

 

Climate Clash 
 

Naam leerling: ……………………………………………. 
  

http://www.provinciaalnatuurcentrum.be/webfiles/pnc/loket/climateclash_leerlingenbundel.pdf
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Welkom op de Climate Clash van de Provincie Limburg! 
Klimaatverandering blijft een zeer actueel thema. Hoe het klimaat verandert, zien we nu al. 

Wat we eraan kunnen doen, is een complexe vraag met een zo mogelijk nog complexer antwoord.  
 

Iedereen kan een steentje bijdragen tot de vermindering van de effecten van klimaatverandering. 

Deze bewustmaking trachten we op een positieve en collectieve manier te bewerkstelligen. We zullen 

de effecten van een veranderend klimaat samen ondervinden en zowel innovatief als mentaal en fysiek 

adaptief met deze problematiek moeten omspringen. Ook de toekomstige generaties zullen deze 

klimaatdans niet kunnen ontspringen. 
 

Daarom ontwikkelde de Provincie Limburg samen met Natuurpunt CVN een uitdagende en interactieve 

klimaatexcursie voor scholen die begaan zijn met klimaat en milieu. Een zeer praktisch educatief pakket 

dat zowel voor, na als tijdens de excursie handig aansluit bij de leerplandoelstellingen. 

 

De Climate Clash in een notendop 
 dit is een klimaatexcursiepakket voor leerlingen van de tweede en derde graad secundair onderwijs 

 het vertrekpunt is het Provinciaal Natuurcentrum Limburg te Genk 

 het is een excursie dat educatieve, interactieve en competitieve spelelementen bevat 

 het bezit tal van positief activerende meeneemboodschappen 

 

Rode draad 
De Climate Clash bezit als rode draad enkele Limburgse adoptiesoorten/GALS (Gemeenten Adopteren 

Limburgse Soorten), die specifiek invloed ondervinden van het veranderende klimaat. 

 

Met de campagne 

"Gemeenten 

Adopteren Limburgse 

Soorten" (GALS) 

wilde de provincie 

Limburg, samen met 

de Limburgse 

regionale 

landschappen, de 

Limburgse 

gemeenten een 

impuls geven om via 

hun gemeentelijk 

soortgericht beleid de 

biodiversiteit op hun 

grondgebied te 

behouden en waar 

mogelijk te 

versterken. 

 

Alle Limburgse gemeenten adopteerden een typische plant- of diersoort en ondertekenden het Countdown 

2010-Charter. Zij schaarden zich alle achter de Europese oproep om de handen in elkaar te slaan om het verlies 

aan biodiversiteit te stoppen. 

 

 

aan biodiversiteit te stoppen. 
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Wie en wat is er allemaal nodig? 

 1 of 2 klimaatgids(en) 

 2 tot 6 leerlingenteams 

 minimum 3 en maximum 6 leerlingen per team 

 1 (opgeladen) tablet per gids (meestal worden ook gelamineerde slides gebruikt). 

 wifi-connectie (enkel aan/in het PNC-gebouw) 

 op het einde van het project: per team een PC of tablet (2 tot 6) 

 1 kubuspuzzel per team (1 puzzel bestaat uit 6 stuks, samen vormen ze een kubus) 

 

Hoe gaan we te werk? 

• 2, 3  of 4 teams spelen tegen elkaar, de groepsindeling moet zo evenwichtig mogelijk gebeuren (dit 

kan best op voorhand via de leerkracht). Zie ook onder. Elk team geeft zichzelf een teamnaam. 

• de totale duurtijd is 2,5 u  

• de excursie beslaat een korte wandelroute 

• er zijn 6 haltes tijdens de volledige excursie, met ongeveer 20 minuten per halte 

 

 
 

• per halte is er een omkadering, een groepsopdracht en een herkansingsopdracht 

• per succesvol uitgevoerde opdracht krijgt één team één puzzelstuk 

• de verliezende teams kunnen per halte 1 maal herkansen door het oplossen van de ‘wie ben ik’-vraag: 

de gids beschrijft de karakteristieken van een Limburgse adoptiesoort, die gelinkt is met zowel 

klimaatverandering als die specifieke plek. De ‘herkansingsteams’ moeten deze kunnen linken aan een 

foto (op de tablet of in de bundel). Bij een correct antwoord ontvangt dit team een puzzelstuk. 

• na elke opdracht en herkansingsvraag is er telkens mogelijkheid tot 

gezamenlijke feedback en extra weetjes van de gids. 

• na een succesvolle eindopdracht moeten de teams zo goed en zo snel 

mogelijk de puzzel vervolmaken. Het team dat dit het snelst kan voltrekken, is de grote 

klimaatwinnaar. 
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Voorbereidende klasopdrachten en verwerking 

Iedere halte behandelt een specifiek klimaatthema en omvat telkens een uitvoerende opdracht in situ, maar 

ook een voorbereidende opdracht,  enkele klassikale verwerkingsopdrachten en heel belangrijk: waartoe gaan 

de leerlingen of de klas als geheel zich engageren na het volgen van dit project?  

Wat dit laatste betreft worden tijdens de laatste opdracht door de verschillende teams acties uitgewerkt. 

Hetgene dat het winnende team uitwerkte, wordt best later ook effectief gerealiseerd (handelingsperspectief)!  

De klas wordt voorafgaand op het project als volgt ingedeeld: 

 bij klassen van max. 12 lln. > 2 teams van max. 6 lln.  

 bij klassen van max. 18 lln. > 3 teams van max. 6 lln. 

 bij klassen met meer dan 18 lln. (en max 24 lln.) > 4  tot 6 teams van max. 6 lln. 

In dit laatste geval wordt de klas begeleid door 2 klimaatgidsen. 

Start en verloop van de Climate Clash 

woord vooraf (in het PNC-gebouw):  

De klimaatgids geeft een korte uitleg over de Climate Clash en de spelregels tijdens de activiteit. De 

groepen worden opgesplitst in teams. Elk team heeft ondertussen een teamnaam. 

 

situering 
We bevinden ons in het Provinciaal Natuurcentrum te Genk, gelegen in het groene hart de provincie 

Limburg. Het Provinciaal Natuurcentrum (PNC) zet zich in voor het behoud en het versterken van de 

Limburgse biodiversiteit en wil de bewoners en bezoekers van Limburg bewust maken van de impact van 

hun gedrag op onze leefomgeving. 
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situatieschets 
Grote milieuproblemen zoals vermesting en versnippering van natuurgebieden zetten inheemse populaties 

al sterk onder stress. De klimaatverandering komt daar nog eens bovenop. Het is niet eenvoudig om de 

achteruitgang of vooruitgang van een bepaalde planten- of dierenpopulatie aan klimaatverandering toe te 

wijzen. Vaak vormt een samenspel van factoren de oorzaak. Onderlinge relaties tussen soorten geraken 

verstoord en vaak is het aanpassen of opkrassen geblazen: soorten passen zich aan of verhuizen naar 

koelere oorden. Hiervoor is een blauw-groen netwerk van natuurlijke verbindingsgebieden onontbeerlijk 

voor de mobilisatie van planten en dieren. Ook voor de mens is een blauw-groen netwerk van belang, rond 

de steden zorgt het voor een beperking van het hitte-eilandeffect in de steden en functioneert het 

bovendien als buffer tegen overstromingen.  

 

1. weer, klimaat & (versterkt) broeikaseffect 
tijdens de excursie 

de locatie 

Aan de buitenzijde van het PNC. 

 

het klimaatverhaal 
Hoe ziet het weer er vandaag uit? Gisteren? Verleden jaar?  

o temperatuur, luchtvochtigheid, windrichting en -kracht, bewolkingsgraad, neerslag 

Wat is het verschil tussen weer en klimaat? 

o het weer is een momentopname, het klimaat is een weergemiddelde van minstens 30 jaar 

 

Wat is nu precies het verschil tussen broeikaseffect en een versterkt broeikaseffect? 

o Het broeikaseffect is het proces waarbij warmtestraling van het aardoppervlak geabsorbeerd 

wordt door atmosferische broeikasgassen (CO2, CH4, N2O, O3, CFK’s,…) en vervolgens 

uitgezonden wordt in alle richtingen. Aangezien een deel teruggezonden wordt naar het 

aardoppervlak, wordt de oppervlaktemperatuur hoger dan zonder de broeikasgassen. Zonder 

broeikaseffect zou de temperatuur op aarde slechts gemiddeld -18°C zijn, in plaats van het 

vertrouwde +15°C. 

o Menselijk handelen, zoals ontbossing en de verbranding van fossiele brandstoffen zorgt 

ervoor dat op aarde de concentratie van een aantal broeikasgassen stijgt, waardoor het 

broeikaseffect wordt versterkt. Dit noemt men het versterkt broeikaseffect. Dit leidt tot 

wereldwijde toename van zowel de atmosferische temperatuur, het smelten van land- en 

zeeijs, een stijging van de zeespiegel, als een toename van extreme weersomstandigheden. 

 

Het broeikaseffect en het versterkt broeikaseffect (©SLC Geog Blog) 

https://geographyslc.files.wordpress.com/2014/02/greenhouse-effect.jpg
https://geographyslc.wordpress.com/2014/02/21/gr-8-the-enhanced-greenhouse-effect/
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de groepsopdracht 
o De mens ondervindt al dan niet rechtstreeks invloed van de klimaatverandering. Hieronder 

vind je 9 afbeeldingen. Welke 2 items horen niet bij het verhaal van de klimaatopwarming en 

waarom? 

o ……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………… 

o ……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………… 

 

 

de herkansingsvraag 

‘Ik ben de adoptiesoort van de gemeente Lummen en ik ondervind wel degelijk invloed van de 
klimaatverandering. Door het veranderende klimaat merk ik dat de weersverschijnselen hier in 
België langer aanhouden. Het blijft langer droog, zodat er geen geschikte modder is om een nest 
te bouwen. Op andere momenten is het dan weer te nat, waardoor ik vaak geen vliegende 
insecten kan verzamelen voor mijn jongen. Tijdens de wintermaanden verblijf ik ten zuiden van de 
Sahara. Vanaf de lente kom ik terug naar mijn geboorteplek. Door de klimaatverandering kom ik 
hier in de lente bovendien liever vroeger aan dan pakweg 40 jaar geleden en vertrek ik ook liefst 
wat vroeger in de herfst.’ 
 
Naam adoptiesoort Lummen: ……………………………………………………………………………. 
 

in de klas 

de handige links 

 Alles wat je moet weten over klimaatverandering (interactief)  

 Hoe streng zijn de voorbije winters wel geweest? Een objectieve kijk door middel van 

het hellmann-koudegetal 

 Loop je een klimaatscepticus tegen het lijf, dan kunnen deze argumenten helpen 

 Handige brochure: Van temperatuurstijging tot Elfstedenkoorts 

 Actieplan huiszwaluw in Lummen  

de voorbereidende opdracht 
Zoek een recente publicatie rond het thema weer, klimaat, versterkt broeikaseffect en 

bespreek het in de klas. 

de verwerkingsopdracht 

Kies en voer de opdracht uit, maak er een filmpje van en promoot het project via de sociale media: 
o Doe iets voor de huiszwaluw in, rond of met je school. 
o Simuleer het broeikaseffect en het versterkt broeikaseffect in de scheikundeklas, maak er een 

leerrijk filmpje van. 
o Boks per team/klas zelf een animatiefilmpje in mekaar rond het thema klimaatverandering. 

Plaats het op Facebook en zorg voor zoveel mogelijk ‘Vind ik leuk’s en ‘Shares’. Reik een 
klimaataward uit voor het beste filmpje.  

http://www.theguardian.com/environment/interactive/2011/aug/15/everything-know-climate-change
https://www.knmi.nl/nederland-nu/klimatologie/lijsten/hellmann
http://www.skepticalscience.com/argument.php
http://acc.climateneutralgroup.com/wp-uploads/Vantemperatuurstijgingttotelfstedenkoorts.pdf
http://acc.climateneutralgroup.com/wp-uploads/Vantemperatuurstijgingttotelfstedenkoorts.pdf
http://www.limburg.be/webfiles/pnc/gals%20actieplannen/galshuiszwaluw_20121213_actieplannen.pdf
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2. mobiliteit & klimaat  

tijdens de excursie 

de locatie 

naast het fietspad, op de onverharde weg. 

het klimaatverhaal 
o Aan deze halte zie je het fietspad, de bushalte, de straat,… We overlopen kort even de 

verschillende transportmogelijkheden met hun respectievelijke uitstoot van CO2 per 
reizigerkilometer (zie grafiek). 

o Maar wat is nu juist het probleem met fossiele brandstoffen? Fossiele brandstoffen zijn 
koolwaterstofverbindingen die zijn ontstaan uit resten van plantaardig en dierlijk leven 
tijdens het Carboon, ongeveer een 350 miljoen jaar geleden en dit gedurende een periode 
van 60 miljoen jaar. Het gros van de huidige energie- en transportvoorziening wordt nog 
steeds opgewekt door middel van verbranding van fossiele brandstoffen.  

Sinds de Industriële Revolutie (1760) wordt al 
duidelijk dat grootschalige verbranding van 
fossiele brandstoffen het milieu op negatieve 
wijze beïnvloedt. Ook bij het opwekken van 
elektriciteit met fossiele brandstoffen (zoals 
steenkoolcentrales) komen broeikasgassen vrij 
die schadelijk zijn voor het milieu. De 
voorraden van fossiele brandstoffen zijn eindig 
en zijn hierdoor geen duurzame 
energiebronnen. 

 

de groepsopdracht 

Wat is de milieuvriendelijkste manier om te reizen vanuit Genk naar een concert in Amsterdam? 

Een tabel met cijfermateriaal wordt voorzien (via de tablet of de bundel). Het team moet 

berekenen hoe je binnen vier uur in Amsterdam geraakt met de laagste CO2-uitstoot. Het team 

dat het dichtst bij het juiste aantal kg CO2-uitstoot uitkomt, wint. 

 

 

http://greenseat.nl/hoe-groener-reizen/5-groener-reizen-tips/
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Oplossing: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

discussiemoment: Wat kan jij doen? 
Begin met het maken van een groene keuze van vervoersmiddel, niet alleen nu maar ook later. 

Door bewust te kiezen voor een vervoerswijze die minder fossiele brandstoffen verbruikt, zorg je 

dat de CO2-uitstoot van je reis beperkt blijft. Kies voor de fiets of het openbaar vervoer en zo min 

mogelijk voor auto en vliegtuig. Moet je toch auto en vliegtuig nemen, compenseer dan je CO2-

uitstoot. 

de herkansingsvraag   
‘Ik ben geadopteerd door de gemeente Borgloon. Wat mijn persoonlijke mobiliteit betreft, 
ben ik zelf nogal aan de weinig mobiele kant. Mijn zaden verspreiden zich tot slechts 
enkele centimeter rond mij. Minder mobiele soorten zoals ik zouden op termijn 
moeilijkheden kunnen ondervinden bij de klimaatverandering, waardoor ik eerder een 
beperkte areaalverschuiving naar het noorden zal vertonen in vergelijking met de veel 
mobielere soorten. Zelf ben ik ook een voorjaarsbloeier en door de hogere 
voorjaarstemperaturen de laatste jaren valt de gemiddelde bloeidatum bij 
voorjaarsbloeiers tot wel 15 dagen vroeger in het jaar dan pakweg 60 jaar geleden.’ 

 
Naam adoptiesoort Borgloon: ……………………………………………………………………………. 
 

in de klas   

de handige links 

 Bereken de CO2-uitstoot van jouw laatste of geplande vakantiereis 
via http://greenseat.nl/. 

 Filmpje met overzicht van de globale CO2-emissies van 1750 tot nu in 60 seconden 
 Ludiek (en gewaagd) filmpje over klimaatontkenning 
 Actieplan gulden sleutelbloem in Borgloon 

 

de voorbereidende opdracht 

Zoek een recente publicatie rond het thema mobiliteit en klimaat en bespreek het in de klas. 

de verwerkingsopdracht 

Kies en voer de opdracht uit, maak er een filmpje van en promoot het project via de sociale media: 

http://greenseat.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=kqV-kx2ClXU
http://www.newrepublic.com/article/117742/john-oliver-wins-debating-climate-change
http://www.limburg.be/webfiles/pnc/gals%20actieplannen/galsguldensleutelbloem_20121213_actieplan.pdf
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o Doe iets voor de gulden sleutelbloem of een andere minder mobiele soort in, rond of met je school. 
o Organiseer een klimaatactie op school, bijvoorbeeld ‘een week/maand zonder fossiele brandstoffen’. 
o Noteer al je verplaatsingen van de voorbije 3 weken. Welke verplaatsingen maak je dagelijks en 

wekelijks? Waar kan het beter? Welk transportmiddel kies je het best? 
o Simuleer een radio- of tv-interview met een fictieve klimaatscepticus die een wetenschapper het vuur 

aan de schenen legt.  Laat alle mogelijke vragen aan bod komen die je van een klimaatscepticus zou 
kunnen verwachten. Formuleer als wetenschapper ook een duidelijk antwoord op deze vragen.  

o Organiseer een klasdebat rond klimaat, met alle mogelijke voor- en tegenstanders. Deze mag ook 
ludiek zijn. 

 

3. klimaat & de veestapel 

tijdens de excursie 
de locatie 

vlak aan het weiland 

het klimaatverhaal 

o Veeteelt is een inefficiënte manier om mensen te voeden, vooral wanneer het gaat om de productie 
van vlees, eieren en melk. Dit komt doordat het vee de energie en het eiwit uit zijn voeding niet alleen 
aanwendt voor de groei, maar ook voor onderhoud, beweging, temperatuurregulatie en eventueel 
nakomelingschap. Hierdoor zullen de meeste landbouwdieren op elk moment van hun leven meer 
voedingsenergie of eiwit geconsumeerd hebben, dan zij kunnen opleveren. Dit betekent dan ook dat 
het doorgaans minder verspillend is om de voor de mens eetbare voedergewassen rechtstreeks te 
consumeren in plaats van ze als veevoeder te gebruiken. Zo wordt bijvoorbeeld gemiddeld 44% van 
alle graangewassen in de wereld als veevoeder gebruikt. 

o Bovendien is meer dan de helft van methaangas (CH4) in onze atmosfeer afkomstig van runderen. Een 
rund produceert dagelijks gemiddeld 350 gram methaangas. Het gas wordt voornamelijk in de pens 
van het dier geproduceerd bij de voedselvertering. Niet alleen runderen, maar ook rijstvelden zijn 
grote boosdoeners op vlak van methaanproductie. Methaan is als broeikasgas ongeveer 25 keer zo 
sterk als koolstofdioxide! 

 

     Methaanemissies dier/mens per jaar (©  World Future Council ) 

discussiemoment: Wat kan jij doen? 

o Eet minder vlees: door gedurende 1 jaar mee te doen aan Donderdag Veggiedag verminder je je 
broeikasuitstoot evenveel als wanneer je 1.250 kilometer zou fietsen in plaats van de auto te 
nemen. 

o Eet vers, seizoensgebonden en biologisch. 
o Koop rechtstreeks van de boer of op de markt, zo bespaar je heel wat in voedselkilometers. 

 

de groepsopdracht 

Kijk eens rond je. Welke eetbare kruiden vind je als je rondkijkt? 

http://www.worldfuturecouncil.org/2326.html
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Nu volgt de groepsopdracht. Stel een volwaardig klimaatvriendelijk driegangenmenu samen. Er wordt een 
lijst met seizoensgroenten en -fruit voorzien, alsook een lijst met eetbare kruiden. Tracht deze eetbare 
kruiden mee te nemen in je menu. 

 

Tip: let op het seizoen, de transportkilometers, de bewaringsmethode, of het product bio en eerlijk 
verhandeld is. Het meest bewuste team dat een evenwichtige en lekkere menukaart kan samenstellen, 
scoort een puzzelstuk. 
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de herkansingsvraag  

‘Ik ben de adoptiesoort van de gemeente Sint-Truiden. Ik ben één van de stakkers van de akker, want 
sinds kort is mijn aantal er dramatisch op achteruitgegaan. De belangrijkste reden daarvoor is het 
verdwijnen van mijn voornaamste voedsel: tarwekorrels, wilde akkerzaden en de onontbeerlijke 
insecten voor het grootbrengen van mijn jongen. Dit komt doordat de velden de laatste decennia zo 
drastisch veranderd zijn: van met de hand gezaaide en geoogste tarwe-/gerstakkers naar industriële, 
eenzijdige maïsakkers. Deze maïs dient dan nog vooral als wintervoeder voor vee. Na het oogsten van 
die maïs blijft er vaak geen korreltje meer liggen. Alsof dit niet voldoende miserie is, ben ik nogal 
bemestings- en pesticidegevoelig, misschien zelfs meer dan andere soorten. Bovendien heeft mijn soort 
wat het voedselaanbod betreft meer gemeen met de mens dan op het eerste zicht gedacht: tarwe 
wordt nu vanuit het buitenland, zoals Rusland of Oekraïne, ingevoerd. Niet alleen lopen de 
voedselkilometers hierdoor hoog op, ook wanneer een oogst mislukt komen we beide qua 
tarwevoorraad in nauwere schoentjes terecht. Wie is deze stakker van de akker?’ 

 
Naam adoptiesoort Sint-Truiden: ……………………………………………………………………………. 
 

in de klas 
de handige links 

 door gedurende 1 jaar mee te doen aan Donderdag Veggiedag verminder je je broeikasuitstoot 

evenveel als wanneer je 1.250 kilometer zou fietsen in plaats van de auto te nemen.  

 waarom het nuttig is om te zoeken naar een alternatief voor melk:  www.melkmoetniet.be 

 hoeveel dieren spaart een vegetariër in zijn/haar leven uit? 

 test de veggie resto app van EVA op Android 

 waarom zoveel methaanproductie in rijstvelden? 

 is vis wel een waardig alternatief voor vlees? Niet echt! Wat is er mis met vis? 

 alles over duurzame voeding 

 actieplan veldleeuwerik in Sint-Truiden 

 

de voorbereidende opdracht 

Zoek een recente publicatie rond het thema klimaat en de veestapel en bespreek het in de klas. 

     Menu ‘Comme chez ……………………..’ 

• Voorgerecht 
 

• Hoofdgerecht 
 

• Nagerecht 

http://www.donderdagveggiedag.be/
http://www.melkmoetniet.be/node/2655
http://www.vegetariers.nl/bewust/waarom-vegetarisch/aantal-gegeten-dieren
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eva.restaurant
http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/gl/guidelin/ch4ref5.pdf
http://www.evavzw.be/pagina/over-vissen
http://www.bewustverbruiken.be/rubriek/voeding
http://www.limburg.be/webfiles/pnc/gals%20actieplannen/galsveldleeuwerik_20121213_actieplan.pdf
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de verwerkingsopdracht 

Kies en voer de opdracht uit, maak er een filmpje van en promoot het project via de sociale media: 

o Doe iets voor de akkervogels (zoals veldleeuwerik  en geelgors) in, rond of met je school. 
o Maak een lijst met 10 voedingsproducten die je regelmatig gebruikt. Ga vervolgens op zoek naar het 

land van herkomst in het winkelwarenhuis en naar het bijbehorende aantal voedselkilometers. 
Bereken dan de CO2-uitstoot per product.  

o Wat heb je deze week als klas gegeten en wat heeft dit aan voedselkilometers gekost? 
o Daag jezelf, je school en jouw omgeving uit en eet veggie op donderdag. 
o Doe als klas of met je school mee aan de volgende editie van Dagen zonder Vlees. 
o Ga een keertje veggie uiteten met de klas. 

 

4. voedselketens in de war  

tijdens de excursie 
de locatie 

aan de zomereik:  

momenteel betreden we het bos. Bomen spelen een significante rol in het matigen van de 

klimaatopwarming door CO2 uit de atmosfeer te capteren. De zomereik is een inheemse soort die vrijwel in 

geheel Europa voorkomt en kan wel enkele eeuwen oud worden. Door de mens wordt deze boom enorm 

gewaardeerd voor het harde en duurzame hout. Maar ook in de natuur verdient de zomereik veel aanzien: 

het kan tal van dieren voorzien van voedsel, schuil- en nestgelegenheid, we spreken maar liefst van 423 

soorten insecten alleen al. Heel wat minder dan het exotische broertje, de Amerikaanse eik (<20 soorten 

insecten). Bovendien hebben exotische soorten hier vaak geen natuurlijke vijanden. Hierdoor kunnen 

sommigen onder hen snel de overhand nemen. Op die manier vormen ze een bedreiging voor onze 

inheemse boomsoorten die die concurrentie niet aankunnen. 

 

de groepsopdracht 

Door de klimaatverandering kunnen hele voedselketens in de war worden gestuurd. Dit is zeker het 
geval bij de relatie zomereik-wintervlinder-koolmees. Reconstrueer op basis van wat de klimaatgids 
vertelt, het effect van mistiming bij de voedselketen zomereik-wintervlinder-koolmees met behulp van 
de draaischijven. Indien je met de tablets werkt: neem er een screenshot van met de tablet. Het team 
dat het eerst een correcte versie van de draaischijven kan tonen aan de gids, wint een puzzelstuk. 

       

het klimaatverhaal 

Door de klimaatverandering kunnen hele voedselketens in de war worden gestuurd. Dit is zeker het 

geval bij de relatie zomereik-wintervlinder-koolmees. De zomereik is in veertig jaar tijd ongeveer tien 

dagen eerder gaan uitlopen. Van de jonge bladeren leven de rupsen van de wintervlinder. 

Tegenwoordig komen de wintervlinderrupsen gemiddeld veertien dagen eerder uit het ei dan vroeger. 

Voor de koolmees vormen de rupsen van de kleine wintervlinder een essentieel onderdeel van het 

menu, vooral dat van de mezenjongen. Voor de mezen is het belangrijk dat het aanbod van rupsen 

maximaal is op het moment dat de voedselbehoefte bij de mezenjongen het grootst is.  
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In tegenstelling tot de zomereik en de wintervlinder vindt er bij de koolmezen minder verschuiving 

plaats. De koolmezen  berekenen het tijdstip waarop ze moeten broeden aan de hand van het lengen 

van de dagen, en dat verandert uiteraard niet door de klimaatverandering. De temperatuur heeft bij 

de koolmezen dus iets minder impact. 

 
 

Het gevolg is dat de rupsenpiek na een zachte winter al grotendeels voorbij is op het moment dat de 
koolmezen met grote jongen in het nest zitten. Voor de mezenouders is het dus hard(er) werken om 
voor de jongen toch voldoende voedsel te vinden. Veel vlinderrupsen zijn tegen die tijd al verpopt en 
die poppen zitten goed verborgen voor de koolmees. Resultaat: een grotere sterfte onder de 
mezenjongen.  

Bovendien moeten de volwassen mezen zoveel energie steken in het zoeken van voedsel dat het soms 
ten koste gaat van hun eigen overlevingskansen. Dit heeft vooral gevolgen voor het eerste legsel van 
de koolmees. Maar gelukkig is de natuur veerkrachtig en past de koolmees zich aan.  

Dit is maar een enkel voorbeeld van het in de war sturen van voedselketens door de 
klimaatopwarming. Beeld je alle voedselketens samen in als één gigantisch web. Verandert er hier en 
daar wat, heeft de natuur de neiging om zich aan te passen. Wordt de druk groter, komt het hele web 
alsmaar meer onder druk en kan het zelfs als een kaartenhuisje in mekaar stuiken.   

de herkansingvraag 
‘Ik ben de adoptiesoort van de gemeente Tessenderlo en ook ik lijd aan mistiming als gevolg van de 

klimaatverandering. Lange-afstandstrekkers zoals ik hebben een extra handicap om onze broeddata 

aan te passen ten opzichte van de klimaatverandering. Want vanuit onze overwinteringsgebieden 

(Midden-Afrika) kunnen we vaak niet inschatten wanneer de optimale broedcondities zullen 

plaatsvinden in de broedgebieden. We komen hier de laatste decennia vaak te laat aan in verhouding 

tot de lenteontwikkelingen in de natuur. Bij soorten die in Europa overwinteren is dat anders, die 

kunnen reageren op een zacht voorjaar en hier met de zuidenwinden sneller aankomen. En om die 

reden gaat het minder goed met ons. De koekoek ervaart een gelijkaardig probleem.’ 

 

Naam adoptiesoort Tessenderlo: ……………………………………………………………………………. 
 

Normale situatie 
(vroeger)

Verschoven situatie 
(nu)
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in de klas 
de handige links 

 De wetenschappelijke publicatie van Visser over mistiming 

 Volg in realtime de route van gezenderde koekoeken Charlie, Stanley, David,… 

 ‘Nature is speaking’: bekijk de natuur vanuit een hele andere hoek. 

 Actieplan gekraagde roodstaart in Tessenderlo 

 

de voorbereidende opdracht 

Zoek een recente publicatie rond het thema voedselketens in de war en bespreek het in de klas. 

de verwerkingsopdracht 

Kies en voer de opdracht uit, maak er een filmpje van en promoot het project via de sociale media: 
o Doe iets voor de gekraagde roodstaart in, rond of met je school. 
o Organiseer de Natuurpunt tentoonstelling ‘Klimaat in Beeld’ op school en gids de bezoekers doorheen 

de expositie. Maak hierbij gebruik van het handige infomapje ‘Klimaat in Beeld’. 
o Adopteer een koekoek met de school: sponsor het zenderen van een koekoek en volg de migratie in 

realtime. 

 

5. ecologische voetafdruk 

tijdens de excursie 
de locatie 

Terug aan het PNC. Welke soort plekken zijn we allemaal tegengekomen? Een weg, een weiland, een bos 

en nu een parking. In de meeste gevallen zijn deze volledig in functie van de mens. Je kan dus zeggen dat 

de mens heel wat plek inneemt op deze aarde. 

 

 

het klimaatverhaal 

o Wat is nu precies een ecologische voetafdruk? De ecologische voetafdruk is een getal dat weergeeft 
hoeveel biologisch productieve grond- en wateroppervlakte een bepaalde bevolkingsgroep in dat jaar 
gebruikt om zijn consumptieniveau te kunnen handhaven en zijn afvalproductie te kunnen verwerken, 
uitgedrukt in hectares (zeg maar voetbalvelden). 

o Wist je dat de uitstoot van koolstof het grootste deel (43%) van de ecologische voetafdruk van België 
beslaat? Dus bijna de helft van de voetafdruk van de mensheid is te wijten aan onze uitstoot van 
broeikasgassen. Onze koolstofvoetafdruk beslaat dus ongeveer de helft van onze totale ecologische 
voetafdruk. 

o België staat op de 5de plek van de lijst met landen met de hoogste ecologische voetafdruk per 
inwoner. Als iedereen wereldwijd zou leven als een Belg, hadden we maar liefst 4,3 planeten nodig 
om onze manier van leven te kunnen verderzetten. Maar hoe is het mogelijk dat we een levensstijl 
kunnen hebben die de ecologische limieten van onze planeet overschrijdt? Dat is mogelijk want België 
is geen geïsoleerd land. Ons land is voornamelijk afhankelijk van de biocapaciteit van andere landen 
(vaak uit het armere Zuiden) om te kunnen voldoen aan de noden van zijn inwoners. Met andere 
woorden maken we gebruik van het natuurlijk kapitaal van een ander land om aan onze eigen 
behoeften te voldoen. Maar, wat zou er dan gebeuren als België afgesloten was van de rest van de 
wereld? Dan hadden we al onze middelen al opgebruikt en waren de Belgen al lang verdwenen… 
 
 

http://www.rug.nl/research/animal-ecology/_pdf/_2005/1visser05.pdf
http://www.bto.org/science/migration/tracking-studies/cuckoo-tracking
http://natureisspeaking.org/
http://www.limburg.be/webfiles/pnc/gals%20actieplannen/galsgekraagderoodstaart_20121213_actieplan.pdf
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o We geven je een aantal ecologische voetafdrukken per gemiddeld persoon uit enkele landen mee ter 
illustratie: Australië: 9,31 ha, België: 7,44 ha, Canada: 8,17 ha, China: 3,38 ha, India: 1,16 ha, Japan: 
5,02 ha, Qatar: 10,8 ha, Rusland: 5,69 ha, Rwanda: 0,87 ha, VK: 7,93 ha en VS: 8,22 ha.  
Voor alle cijfers zie: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_ecological_footprint 
 

 

 

 
Ecologische voetafdruk: de grootte van elk land komt overeen met het oppervlak dat benodigd is om de  

bevolking de in dat land gebruikelijke manier van leven te kunnen bieden. (© Atlas van de Dagelijkse Wereld). 

Ter vergelijking rechts de “normale” wereldkaart. 

 

Toelichting: de kleuren hebben geen betekenis en dienen enkel om de landen herkenbaar te maken.  
Let op: deze kaart geeft de ecologische voetafdruk weer per land van al haar inwoners tezamen. Deze 
kaart houdt dus minder rekening met de grootte van het land maar meer met de impact van het 
aantal inwoners. De voetafdrukken van China en India zijn vooral zo groot omdat deze landen veel 
inwoners tellen; de voetafdruk per persoon is in beide landen is echter lager dan het gemiddelde. De 
VS, Canada, West-Europa, Japan, Saoedi-Arabië, … hebben minder inwoners, maar de voetafdruk per 
persoon is wel veel groter dan het wereldgemiddelde. Rusland en Australië zijn dan weer immens 
groot maar hebben relatief minder inwoners. 

 

 

de groepsopdracht 

Bereken de ecologische voetafdruk van een willekeurig teamlid. Doe dit in het PNC met een PC of 

tablet met behulp van onderstaande calculator van WWF. Hierbij is wifi nodig.  

http://voetafdruktest.wnf.nl/vragen.cfm (uitgebreide versie in het Nederlands) 

http://ecologicalfootprint.com/ (beknopte versie in het Engels) 

Indien er meerdere tablets of PC’s beschikbaar zijn per team: bereken uit de verschillende waarden 

het teamgemiddelde. Het team met de laagste afdruk verdient een puzzelstuk. 

 

Resultaat: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

de herkansingsvraag 

‘Ik ben de adoptiesoort van de gemeente As en ook ik ondervind invloed van de klimaatverandering. 

Uit Belgische studies blijkt dat de levensvatbaarheid van mijn zaden negatief beïnvloed wordt door een 
verhoogde temperatuur. Hoe warmer het wordt, des te onvruchtbaarder worden mijn zaden. Net 
dezelfde trend doet zich voor met de verhoogde stikstofafzetting door overbemesting.’ 

Naam adoptiesoort As: ……………………………………………………………………………. 

 
 
 
 

http://www.footprint-wwf.be/footprintpage.aspx?projectId=31&languageId=3
http://www.footprint-wwf.be/footprintpage.aspx?projectId=105&languageId=3
http://voetafdruktest.wnf.nl/vragen.cfm
http://ecologicalfootprint.com/
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       de tweede herkansingsvraag 
 
Niet enkel mensen hebben een ecologische voetafdruk. Ook huisdieren bezitten een ecologische 
‘poot’afdruk. Een hond heeft bijvoorbeeld een koolstofafdruk die vergelijkbaar is met twee 
sportwagens, terwijl een kat een koolstofafdruk heeft van een persoonswagen. 
Hoeveel bedraagt nu de ecologische pootafdruk (uitgedrukt in hectaren) van een hond, een kat en een 
hamster? 
 
Resultaat: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

in de klas 
de handige links 

 Bereken je persoonlijke ecologische afdruk via de voetafdrukcalculator van WWF. 

 Bereken je persoonlijke ecologische afdruk gebaseerd op jouw water-, gas- en 

elektriciteitsverbruik. 

 Living Planet Report 2014: WWF publiceert tweejaarlijks een wetenschappelijk rapport dat de 

toestand van onze planeet beschrijft aan de hand van een diepgaande analyse van de evolutie 

van de biodiversiteit, de ecosystemen en menselijke druk op de natuurlijke hulpbronnen.  

 De ecologische voetafdruk opgesomd per land 

 Bekijk de wereld in cijfers. 

 Trash is for tossers: blogster Lauren Singer leeft afvalvrij in New York City en geeft je allerlei 

leuke tips & tricks om zero waste door het leven te gaan. 

 tips voor een plastic detoxkuur 

 meer over de ecologische pootafdruk van je huisdier 

 bereken de waterafdruk van je voeding en de waterafdruk voor de productie van 

huishoudtoestellen 

 actieplan jeneverbes in As 

de voorbereidende opdracht 

Zoek een recente publicatie rond het thema ecologische voetafdruk en bespreek het in de klas. 

de verwerkingsopdracht 

Kies en voer de opdracht uit, maak er een filmpje van en promoot het project via de sociale media: 

o Doe iets voor het behoud van jeneverbes in, rond of met je school. 
o Wat heb ik deze week geconsumeerd (inclusief voeding, energie en afval) en wat heb ik deze week aan 

ecologische afdruk gekost? Waar is er nog ruimte voor verbetering? 
o Organiseer een klimaatactie in je school, bijvoorbeeld ‘een week zonder 

afval/elektriciteit/verwarming’, een plastic detoxkuur of een klimaatneutrale schoolfuif in 

samenwerking met een vereniging naar keuze (bv. de lokale Natuurpunt afdeling, Oxfam 

Wereldwinkels, 11.11.11,…). 

o Organiseer een interview met zero waste girl Lauren Singer via een videoconferentie. 

 

 

 

 

http://www.footprint-wwf.be/footprintpage.aspx?projectId=31&languageId=3
http://www.theguardian.com/environment/interactive/2009/oct/20/guardian-quick-carbon-calculator
http://www.theguardian.com/environment/interactive/2009/oct/20/guardian-quick-carbon-calculator
http://www.wwf.be/_media/LPR2014_436130.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_ecological_footprint
http://www.poodwaddle.com/clocks/worldclock/#Population3
http://www.trashisfortossers.com/
https://www.facebook.com/PlasticPollution/photos/a.293060279512.143301.173697869512/10153083960569513/?type=1&theater
http://www.ehow.com/info_12276115_carbon-footprint-pets.html
http://www.watervoetafdruk.be/watervoetafdruk-en-voeding
http://www.broederlijkdelen.be/watercalculator/
http://www.broederlijkdelen.be/watercalculator/
http://www.provinciaalnatuurcentrum.be/webfiles/pnc/gals%20actieplannen/galsjeneverbes_20121213_actieplan.pdf
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6. eindfase 

tijdens de excursie 
de locatie PNC-lokaal 

de groepsopdracht 

o Scan de QR-code. Deze leidt je naar de mini-website van de Climate 
Clash. Per thema zijn er verschillende opdrachten. Kies het thema uit dat je team het 
meeste aanspreekt. Kies per team hieruit welke opdracht je op klasniveau zou willen 
uitvoeren op school. De leerlingen kunnen ook gewoon hun bundel met de gedane 
opdrachten terug overlopen en samen een thema kiezen voor de eindopdracht. 

o Werk op de tablet (of op papier) de gekozen opdracht volledig uit met 5 concrete acties in een 
mindmap. Deze acties moeten SMART zijn: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, 
Tijdgebonden. 

o Per ontbrekend puzzelstuk werk je een opdracht uit. Is je opdracht uitgewerkt, goedgekeurd door 
de gids en doorgestuurd naar de leerkracht, krijgt jouw team een puzzelstuk van de gids. 

o Het team dat het snelst de kubus in mekaar puzzelt, is de grote klimaatwinnaar. Het verliezende 
team sluit aan bij/ondersteunt het winnende team om de opdracht(en) samen uit te voeren op 
school. 

       

                     Voorbeeld van een uitgewerkte opdracht in de vorm van een mindmap (© www.eMindMaps.com) 

het klimaatverhaal 

De kubus is nu volledig, beeld je in dat de kubus een dobbelsteen voorstelt.  

Alea iacta est, de teerling is geworpen. Dat de gemiddelde temperatuur van het aardoppervlak nog 
verder zal stijgen is zeker, maar hoeveel graden precies, 1°, 2°, 3°, 4°, 5° of 6° C, ligt volledig in handen 
van de mens. Ook jij hebt het mee in handen. 

afwikkeling & nazorg 
o De klimaatgids bedankt iedereen en verzamelt alle materiaal (zie hoofdstuk wie en wat is er 

allemaal nodig?). 
o De mini-website van de Climate Clash blijft beschikbaar voor de leerlingen voor verdere 

raadpleging. 
o Terug op school kan de uitgewerkte opdracht verder besproken worden door de leerkracht 

en eventueel als poster worden opgehangen in de klas. 
o Bedoeling is dat de acties uit de eindopdracht van het winnende team ook effectief 

gerealiseerd worden op school! 

 

http://climateclash.weebly.com/
http://climateclash.weebly.com/
http://climateclash.weebly.com/
http://klimaatexcursie.weebly.com/

