
Doordat de zeespiegel stijgt, zijn er meer overstromingen. In Nederland moeten de 
duinen en dijken worden versterkt en verhoogd om droge voeten te houden. Ook 
Bangladesh in Azië ligt erg laag. Er zijn dan ook vaak overstromingen en dat kan in 
de toekomst alleen nog maar meer worden. 
Hieronder zie je het eiland Tuvalu in de Grote Oceaan. Dit eiland dreigt zelfs in zee 
te verdwijnen. 

als het steeDs    warmer worDt…
Langzaam maar zeker wordt het steeds een beetje warmer op aarde. 
Het is normaal dat de temperatuur stijgt of daalt. Maar de laatste 
jaren gaat het wel erg snel. Dat komt omdat niet alleen de natuur aan 
de knop van de verwarming draait, maar ook de mens.

oorzaak:

gevolg:

Methaan is een gas dat ontstaat in 
moerassen en de zee. Maar het komt 
ook vrij bij de verbranding van fossiele 
brandstoffen. En het zit in scheten. 
Scheten van dieren die veel planten eten 
zoals koeien en schapen. Omdat wij zo 
graag vlees eten, zijn er ontzettend veel 
van die planteneters. En in hun adem, 
scheten en poep zit veel methaangas. 

Het ijs op de Noord- en Zuidpool smelt. Het leefgebied van pooldieren wordt zo 
steeds kleiner. Er komt ook meer water in zeeën en rivieren terecht. Daardoor stijgt 
de zeespiegel.

te Veel broeikaSgaSSen
Hoe meer broeikasgassen er in de 
atmosfeer komen, hoe meer warmte er 
vastgehouden wordt op aarde. Maar 
waar komen die broeikasgassen dan 
vandaan? En waarom worden het er 
steeds meer?

Het belangrijkste broeikasgas is 
waterdamp. Maar dat wordt niet meer 
of minder. Water verdampt, stijgt op 
als gas naar de atmosfeer, koelt daar 
af en valt weer terug op aarde in de 
vorm van regen of sneeuw.

Kooldioxide of CO2 hoort ook thuis 
in de atmosfeer. Maar de mens heeft 
ervoor gezorgd dat er enorm veel 
van dit gas bij is gekomen. Dat komt 
door het verbranden van fossiele 
brandstoffen zoals aardolie, aardgas, 
steenkool en bruinkool. We gebruiken 
die brandstoffen om fabrieken te laten 
werken, auto’s te laten rijden en onze 
huizen te verwarmen.

Al die extra kooldioxide is de belangrijkste veroorzaker van het versterktebroeikaseffect en dus van de opwarming van de aarde.

het wordt warmer
De extra broeikasgassen in de 
atmosfeer weerkaatsen meer warmte 
naar de aarde. Daardoor stijgt de 
temperatuur. Dit is fijn in de vakantie, 
maar heeft ook ernstige nadelen. 
Als de temperatuur op aarde stijgt, valt 
er in droge gebieden minder regen. Er 
groeien minder planten en er is dus 
minder eten. 

Bacteriën maken stikstofoxide. Dit 
gas komt vrij in zee en in het tropisch 
regenwoud. Maar het komt ook 
vrij bij het verbranden van fossiele 
brandstoffen, bij het zuiveren van 
riolen en het zit in mest. 

Hoe meer auto’s er op fossiele 

grondstoffen rondrijden, hoe meer

extra broeikasgassen er vrijkomen.

Thema 7.2  les 4
een deken om de aarde

De aaRDe WaRmT oP
De broeikasgassen in de dampkring 
houden als een soort deken de warmte 
op aarde vast. Dat is maar goed ook, 
anders zou het op aarde veel te koud 
zijn om te leven. De mens brengt allerlei 
broeikasgassen in de lucht. Daardoor 
warmt de aarde op: dit noem je het 
versterkt broeikaseffect. De opwarming 
van de aarde heeft allerlei gevolgen: de 
stijging van de zeespiegel, extremere 
weersomstandigheden, extreme en 
langdurige droogte in bepaalde gebieden 
en mislukte oogsten.
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