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Palmen op de Noordpool is een luchtig, 
helder en eerlijk kinderboek over 
klimaatverandering. Het laat zien dat kli-
maatverandering van alle tijden is, maar dat 
de opwarming van nu toch echt een ander 
verhaal is. Een belangrijk boek over het grote 
thema van de komende generatie. 

Marc ter Horst heeft een duidelijk opgebouwd 
boek geschreven over  klimaatverandering. 
Het is geschikt voor basisscholen die dit on-
derwerp grondig willen behandelen.

Lessuggesties voor groep 7 en 8 van het  
basisonderwijs

Het onderwerp klimaatverandering sluit aan bij meerdere kerndoelen.  
De betreffende kerndoelen zijn met de bijbehorende toelichting opgenomen in 
een bijlage.

Werkwijze
Het boek wordt in meerdere sessies gepresenteerd door de leerkracht en door 
leerlingen aan de hand van samenwerkend leren. De werkvormen variëren van 
lessen door de leerkracht en individuele opdrachten tot opdrachten voor twee-
tallen en opdrachten voor de hele groep. Het doel is om samen grip te krijgen op 
een complex onderwerp als klimaatverandering.

Voor het uitvoeren van de deelopdrachten in kleine groepen is het handig om 
over vier of vijf exemplaren van Palmen op de Noordpool te beschikken.

Ter Horst hanteert de volgende opbouw:

Hst. 1.  Sneeuwballen en vulkanen, over de vroege geschiedenis van  
het klimaat.

Hst. 2. IJstongen en mammoeten, over ijstijden en zo.

Hst. 3. Luchtbellen en boomringen, over onderzoek naar klimaatverandering.

Hst. 4.    Schoorstenen en koeienscheten, over de oorzaken van 
 klimaatverandering.

Hst. 5.   Smeltwater en hittegolven, over de gevolgen van klimaatverandering.

Hst. 6.    Rampspoed en ellende, over de gevolgen van de gevolgen van klimaat-
verandering.

Hst. 7.  Fluithaas en inktvis, over de gevolgen voor de natuur.

Hst. 8.    Waterstof en insectenburgers, over de maatregelen tegen  
klimaatverandering.

Hst. 9.  Windmolens en waterkracht, over de energie van de toekomst.

Hst. 10.  Welles en nietes, over het gezeur over klimaatverandering.
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inleiding 
ooit stonden er palmen op de noordpool. Zie je het voor je? de meest 
tropische bomen op een plek waar nu alleen sneeuw en ijs ligt. over 
een tijdje staan ze er misschien wel weer. Want het klimaat verandert 
voortdurend. in de ijstijden was het veel kouder dan nu. in de tijd van 
de dino’s veel warmer. 

maar de laatste jaren verandert het klimaat nogal snel. daarom heeft 
iedereen het over klimaatverandering. terwijl dat best een ingewikkeld 
verhaal is, met stukjes natuurkunde, scheikunde, geologie, biologie, 
meteorologie… hoe kunnen amateurs zoals jij en ik dat nou snappen? 
Want we willen natuurlijk wel weten hoe het zit met de ijsberen, 
de orkanen en al die overstromingen. 

daarom heb ik een paar jaar lang overal informatie verzameld. op 
internet, in de krant, op tv, in boeken en bij mensen die er veel van 
weten. ik heb alles voor jou en voor mezelf op een rijtje gezet, op een 
manier die jij en ik meestal wel en soms net niet begrijpen. maar als 
je het even niet begrijpt is dat echt niet zo’n probleem. als je even 
doorzet begrijp je het weer wel. 

Je zult zien dat het grote verhaal van klimaatverandering over veel 
meer gaat dan ijsberen en uitlaatgassen. daarom duurt het ook 
even voor die om de hoek komen. eerst moeten we het hebben over 
vulkanen, mammoeten en bibberende wetenschappers. daarna lees je 
alles over de klimaatverandering van nu. Wat gaat er veranderen? 
voor wie, waar, waarom, wanneer, hoe, is het heus en mag je nog wel 
elke dag warm douchen?

• P
a

l
m

e
n

 o
P

 d
e

 n
o

o
r

d
P

o
o

l
 •

8



Introductie:
Neem de inhoud van Hst. 1 en 2 als leerkracht op je. Presenteer het boek:  
Titel en voorkant. Hoe interpreteren de leerlingen de titel? 

Bijna dagelijks zijn er klimaatonderwerpen in het nieuws. Stimuleer de leerlin-
gen om die berichten te verzamelen en er een muurkrant van te maken.

Leg de volgende stellingen – ontleend aan Hst. 10 – voor en peil wie het daarmee 
eens zijn en wie niet.

Lees vervolgens de inleiding van het boek voor.

Eerste sessie
Vraag de leerlingen om te brainstormen over het begrip ‘klimaatverandering’. 
Probeer de uitspraken van de leerlingen in een mindmap te ordenen op: oorza-
ken, gevolgen, maatregelen. Bespreek de samenhang. 

Probeer in een gesprek met de leerlingen de kern van klimaatverandering te 
pakken te krijgen. Waar draait klimaatverandering eigenlijk om?

Hoofdstuk 1: Sneeuwballen en vulkanen
Lees de inleidende tekst voor:

Waarin je leest… dat de geschiedenis van de aarde vele pieken en dalen kent 
| waar de eerste regen vandaan kwam | hoe de aarde van top tot teen in een 
sneeuwbal kon veranderen | welke griezels er tussen de eerste planten rondkro-
pen | waarom de dino’s zijn uitgestorven | hoe een paar dikke zeescheten voor 
een hittegolf zorgden.

Welke aanwijzingen over de inhoud van dit hoofdstuk halen de leerlingen hier-
uit? Wat vragen ze zich bij de deelonderwerpen af? Hoe leggen ze een relatie 
met het begrip klimaat? Vraag de leerlingen bij het lezen van de tekst op deze 
onderwerpen te letten.

Maak een kopie van De eerste 2 miljard jaar voor alle leerlingen. Vraag de leer-
lingen om in tweetallen belangrijke begrippen in de tekst te onderstrepen. Doe 
dat ook zelf en lees de tekst dan met nadruk op de onderstreepte woorden voor. 
Vraag daarna per alinea twee leerlingen om die tekst voor te lezen met inachtne-
ming van de door het duo onderstreepte woorden. 

1.  De foto van een eenzame ijsbeer op een  
ijsschots is nepnieuws. 

2.  De meeste wetenschappers vinden dat klimaat- 
verandering door de mensen veroorzaakt wordt.

3.  Oliebedrijven betaalden onderzoek  
om aan te tonen

4.  Klimaatverandering komt vooral door grote  
landen als India en China.

5.  De techniek vindt vast een oplossing voor de  
opwarming van de aarde.

6.  Eigenlijk best leuk als er weer een ijstijd  
zou komen.

7.  Het klimaat verandert al sinds de aarde bestaat.  
Dus: waar maken we ons druk over.

Eens Oneens
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Was er dan helemaal geen zuurstof op aarde? 
Jawel, maar het zat vast in water en steen. Zuur-
stof is namelijk een nogal opdringerig goedje. Het 
probeert zich overal mee te verbinden. Samen 
met waterstof vormt het water. Samen met ijzer 
en water vormt het roest. Samen met methaan 
vormt het water en CO₂. 

Gelukkig zijn er op een gegeven moment bacte-
riën ontstaan die van CO₂ zuurstof maken. 
Fotosynthese noem je dat. Met zonlicht en water 
braken ze de CO₂ in stukjes. Zo ontstond er 
koolstof (C) en zuurstof (O₂). Van de koolstof 
maakten de bacteriën hun piepkleine lichaam. 
En de zuurstof ging natuurlijk meteen weer lopen 
binden met ijzer en andere metalen. Maar na een 
tijd hadden die metalen er genoeg van. Er kon 
geen zuurstof meer bij. 

De enige plek waar de zuurstof nog heen kon, was 
de lucht. Hoog in de lucht vormde de zuurstof een 
belangrijke beschermlaag tegen uv-stralen van de 
zon: de ozonlaag. Maar zuurstof zou zuurstof niet 

Toen de aarde net bestond, was het vreselijk heet. 
Er waren nog geen thermometers of weermannen 
die het konden meten, maar een graad of 2000 
werd het wel. ₂Het was zo heet dat de buitenste 
laag van de aarde helemaal gesmolten was. Onze 
planeet was één grote lavabol. 

Rond de aarde ontstond een dunne laag lucht, 
de dampkring. In die lucht zat nog geen zuurstof, 
het heerlijke gas dat je in een uur wel 1000 keer 
inademt. Maar er zat wel stikstof in, methaan en 
koolstofdioxide. Dat laatste gas heeft zoveel 
lettergrepen en komen we zo vaak tegen dat we
 het CO₂ noemen, net zoals scheikundigen doen. 
Je spreekt het uit als seejotwee. 

Methaan en CO₂ zijn heel goed in het vasthouden 
van warmte. Daardoor was het ook zo warm op 
aarde. De dampkring werkte als een broeikas: 
zo’n glazen kas waar ze planten in verbouwen. 
Het glas laat het zonlicht binnen en houdt de 
warmte heel lang vast. Dat broeikaseffect maakt 
de planeet dus lekker warm. Maar je kunt ook 
overdrijven. 

In de beginjaren van onze planeet was het een 
helse toestand: een temperatuur van duizenden 
graden, overal uitbarstende vulkanen, een zee 
van stinkende lava en lucht die te giftig is om te 
ademen. Maar het kan nog erger. Een bombarde-
ment van meteorieten trof de aarde. Honderden 
miljoenen jaren lang vielen enorme rotsblokken 
en ijsblokken uit de ruimte op onze planeet. Het 
ijs smolt en verdampte. Zo kwam er steeds meer 
waterdamp in de lucht, water in de vorm van gas. 
Je ziet het niet, maar ook nu is het nog overal om 
je heen. 

De eerste 2 miljard jaar

zijn als het zich niet ook weer met andere stoffen 
zou bemoeien. En ja hoor: dit keer ging het in de 
weer met methaan. Daar was genoeg van in de 
dampkring. Als zuurstof methaan tegenkomt, dan 
maakt het er CO₂ van. Dat is als broeikasgas wel 
vervelend, maar minder erg dan methaan. 

Dus: de zuurstof maakte CO₂ van methaan en de 
bacteriën maakten zuurstof van CO₂. Zo werd de 
dampkring langzaam minder broeikasserig. 

Door het water koelde het oppervlak van de aarde 
flink af, tot zo’n 200 graden. Op veel plaatsen 
begon de lava hard te worden. En harde lava is 
niets anders dan steen. Zo ontstond de aardkorst 
waarop wij leven. Het ijs van de meteorieten 
smolt nog wel, maar lang niet alles verdampte. 
Vloeibaar water vulde de oceanen. En uit de 
waterdamp ontstond de eerste regen. 

methaan

stikstof

CO₂

zuurstof
waterstof

CO₂

koolstof

zuurstof
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Bespreek ter afronding de begrippen CO2, methaan, koolstof en zuurstof in  
relatie tot klimaatverandering. Alle leerlingen noteren deze vier begrippen  
onder elkaar. Lees zelf Het sneeuwbaleffect en Lang leve koolstof voor. Vraag de 
leerlingen in tweetallen aantekeningen bij de vier begrippen te maken die ze uit 
de voorgelezen teksten halen. Met behulp van een illustratie uit het boek kun-
nen ze hun aantekeningen ondersteunen.

Twee leerlingen bereiden Wat nekte de dino’s en twee anderen Scheten uit zee 
voor. Ze brengen aan de groep verslag uit over interessante ontdekkingen over 
klimaatverandering die ze in deze paragrafen hebben gelezen.

Haal de inleidende tekst nog even terug. Wat is de leerlingen hiervan  
bijgebleven? En wat is de relatie van de begrippen tot klimaatverandering?

Tweede sessie
Hoofdstuk 2: IJstongen en mammoeten
Lees onderstaande tekst voor:

Waarin je leest… waarom de ene ijstijd de andere niet is | hoe de indianen in 
Amerika kwamen | hoe het grote koraalrif bij Australië ontstond | wat de mensen 
op de Noordzeebodem aten | waar ze kerst vieren in bikini | wat het recept is 
voor een lekkere ijstijd | dat zonnevlekken er niks aan kunnen doen. 

Lees vervolgens het eerste deel van de paragraaf Welkom in de ijstijd rustig en 
met inleving voor. Een derde van de leerlingen krijgt een kopie van Op de bodem 
van de Beringzee, een derde een kopie van Op de bodem van de koraalzee en 
een derde een kopie van Op de bodem van de Noordzee. Iedere subgroep brengt 
verslag uit van hoe hun tekst iets toevoegt aan de voorgelezen paragraaf.

De paragrafen Winter in de zomer, Maak je eigen ijstijd en Vulkaanstof en 
 zonnevlekken kunnen beter door de leerkracht behandeld worden.  Hiermee is 
de inleiding op klimaatverandering afgerond.

•
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Welkom in de ij stij d
nu moet ik je iets vertellen wat niet veel mensen 
weten. iets waar je misschien niet blij  mee bent, 
of misschien juist wel. misschien krij g je er wel 
kippenvel van. Zal ik het maar zeggen dan? 
eigenlij k… eigenlij k… eigenlij k zitten we op dit 
moment midden in een ij stij d. echt waar. Jij  en ik 
en alle mensen op de wereld zitten nu en gisteren 
en ons hele leven midden in een ij stij d. het is 
natuurlij k wel een wat warmere tij d van de ij stij d, 
maar offi  cieel is het een ij stij d. Want geologen 
vinden het een ij stij d als er ergens op aarde grote 
ij skappen op het land voorkomen. en geologen 
zij n mensen die de aarde bestuderen. dus die 
kunnen het weten. en ze hebben gelij k hoor. kij k 
maar eens naar antarctica en groenland. daar 
ligt het ij s een paar kilometer dik. Zo hoog als 

de alpen. als dat geen grote ij skappen zij n, weet 
ik het ook niet meer. Ze liggen er al tweeënhalf 
miljoen jaar. al die tij d leven we dus in een ij stij d. 
dezelfde ij stij d als de mammoeten en de sabel-
tandtij gers. maar zij  leefden in een wat koudere 
tij d van de ij stij d. dat is meer wat gewone men-
sen zoals jij  en ik een ij stij d noemen. Zo staat het 
trouwens ook in veel boeken en op veel websites. 
en zo ben je het gewend, als je tenminste geen 
geoloog bent.

dan hebben we dus wel een probleempje. Je kunt 
moeilij k zeggen dat er in de ij stij d ij stij den waren. 
Wat zullen we doen? doen we mee met de geo-
logen en vinden we het al tweeënhalf miljoen jaar 
ij stij d? of noemen we alleen de extra koude tij den 
ij stij den, zoals we gewend zij n? dat is misschien 
wel zo makkelij k voor onze hersens. anders moe-
ten ze alles weer omgooien en de mammoeten en 
berenvellen weer van de ene hersencel naar de 
andere hersencel verhuizen. Wat een gedoe. laten 
we afspreken dat in dit boek een ij stij d pas een 
ij stij d is als het veel kouder is dan nu. 

in de afgelopen 2,5 miljoen jaar zij n er ongeveer 
25 van zulke ij stij den geweest. extra koude perio-
des waarin het ij s niet op de noord- en Zuidpool 
blij ft, maar steeds verder aangroeit. Zodat het 
ook in de zomer tot canada, Zweden en midden-
rusland komt. het ij s groeit steeds verder aan en 
duwt zand, klei en rotsen voor zich uit. heuvels 
en bossen worden met de grond gelij k gemaakt. 
aan het eind van de ij stongen ontstaan nieuwe 
heuvels in het landschap die we nu heel gewoon 
vinden. Soms komt het ij s tot bij  ons, soms verder 
en soms minder ver. maar elke ij stij d weer zij n de 
gevolgen enorm.

in een ij stij d valt er veel meer sneeuw dan regen. 
alle sneeuw die op het land en op het ij s valt, 
blij ft liggen en houdt het water vast. er stroomt 
dus veel minder water terug de zeeën in, terwij l 
er wel water blij ft verdampen. Zo daalt het water 
in de zeeën en kunnen mensen en dieren over de 
bodem van de zee lopen. nou, dat hoef je ze geen 
twee keer te zeggen.
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Uit een uitlaat
Ken je de geur van vliegtuigmotoren? Die kun je 
soms ruiken vlak na het uitstappen, vooral als 
je via het trapje mag. De geur is heel anders dan 
de geur van een cruiseschip en ook weer anders 
dan de geur op een tankstation. Dat komt door-
dat vliegtuigen op kerosine vliegen, schepen op 
stookolie varen en veel auto’s op benzine of diesel 
rijden. Al die brandstoffen worden uit aardolie 
gehaald. Dat is nog niet eenvoudig. 

Aardolie is een vieze stroperige brij als het uit 
de grond komt. Dat besef je pas als je beelden 
van een olieramp ziet. Bijvoorbeeld als er een 
ontploffing is op een booreiland of als er een olie-
tanker lekt. Miljoenen liters dikke olie stromen de 
zee in. Op het journaal zie je beelden van pelikanen
die gevangen zitten in een dikke laag zwarte 
smurrie, krabben die met hun oogjes net boven de 
olie uit kijken en vrijwilligers die met veel moeite 
zeeschildpadden schoonboenen. 

Die olie dus, gaat met schepen en pijpleidingen 
naar een olieraffinaderij. Ze noemen de olie dan 
ruwe olie, omdat het nog een dik mengsel is waar 
je weinig aan hebt. In de raffinaderij halen ze de 
verschillende delen van dat mengsel uit elkaar 
door het te verwarmen. Ongeveer net zoals je zout 
water uit elkaar kunt halen door het te verwarmen. 
(Doe zout water in een pannetje. Zet het op het 
vuur. Laat het water verdampen totdat er zout 
overblijft. Hou een lepel of zo in de damp. Laat 
hem afkoelen en proef de druppels: geen zout 
meer te bekennen. Maar dan iets ingewikkelder 
en in een hele hoge ketel met allemaal spannende 
pijpen. De laagste pijpen pompen stookolie en 
diesel uit de ketel en de hogere pijpen kerosine en 
benzine. Dat komt doordat het onder in de ketel 
warmer is dan bovenin. De zwaarste vloeistof 
blijft onderin. De lichtste komt het hoogst. 

De verschillende brandstoffen hebben verschillen-
de eigenschappen. Benzine is handig als je de 
motor snel wilt starten. In een liter kerosine zit
meer energie dan in een liter benzine. Stookolie 
is minder brandbaar dan benzine. Daarom rijden 
de meeste auto’s op benzine, vliegen de meeste 
vliegtuigen op kerosine en varen de meeste 
schepen op stookolie.

Die brandstoffen hebben ze nodig om de motor 
aan te drijven. In zo’n motor vinden voortdurend 
kleine ontploffingen plaats. ze ontstaan doordat 
een mengsel van lucht en brandstof met een 
vonkje wordt aangestoken. De kracht van de 
ontploffing duwt op een stang, zoals jij op je 
fietstrappers duwt. Zo komen de wielen of de 
propellers in beweging. 

Bij het verbranden van de brandstof komt eindelijk 
de koolstof vrij die 200 miljoen jaar geleden in zee 
is ontstaan uit schelpjes en plankton. Samen met 
nog wat andere gassen gaat de CO₂ via de uitlaat 
de lucht in. 

Derde sessie
Hoofdstuk 3 tot en met 7 worden aangepakt aan de hand van samenwerkend 
leren. De klas wordt verdeeld in vijf groepen. Iedere groep krijgt een deelonder-
werp uit het boek om daar een boeiende presentatie over te geven. Ze krijgen 
daartoe een exemplaar van het boek of kopie van het betreffende hoofdstuk 
en de opdracht om aanvullende informatie op internet te zoeken, bij voorkeur 
beeldmateriaal (foto of filmpje).

Binnen een groepje kunnen de verschillende deelaspecten in tweetallen bestu-
deerd worden. Daarna zorgt ieder groepje voor een totaalpresentatie met ge-
bruik van PowerPoint.

Iedere presentatie wordt ingeleid door een illustratie uit het boek. Vanuit die 
illustratie wordt de kern van de betreffende paragrafen overgebracht.  

Een voorbeeld bij oorzaken van klimaatverandering (Hst. 4):

Als er in het hoofdstuk een proefje wordt beschreven, voer dat proefje dan ook 
bij je presentatie uit en verduidelijk wat het proefje aantoont.

Groep 1: Onderzoek naar klimaatverandering (Hst. 3)

Luchtbellen en boomringen

Waarin je leest… waarom jij nu al meer weet dan een 18de-eeuwse geoloog | 
waarom er krassen op de bergen zitten | hoe een wetenschapper zijn liefdesver-
driet overleeft | hoe de aarde in- en uitademt | hoe je van boomringen een hoc-
keystick maakt | wat oeroude luchtbelletjes ons vertellen | hoe vingerafdrukken 
de dader verraden.

Groep 2: Oorzaken van klimaatverandering (Hst. 4)

Schoorstenen en koeienscheten

Waarin je leest… waar onze bossen zijn gebleven | wie Watt was | wat de truc 
van steenkool is | waarom er midden in de woestijn wolkenkrabbers staan |  
hoeveel mensen er elke dag op aarde bijkomen | dat je stroom gewoon van 
stoom komt | waarom aardolie dik is en benzine dun | waarom koeien zo  
onschuldig kijken. 
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Uit de schoorsteen
Soms gaat het fout. Dan valt ineens alle licht uit. 
De computer kapt ermee, de zoem van de koelkast 
verdwijnt en de verwarming koelt langzaam af. 
‘Zou het lang duren?’ vraag je je af. Maar de wifi 
doet het ook niet meer. Buiten zie je dat ook de 
lantaarnpalen, de trams en de verkeerslichten er 
geen zin meer in hebben. Ja hoor: het is een echte 
stroomstoring. Dan maar wat kaarsen aansteken. 

100 jaar geleden zou er niets aan de hand zijn. De 
lantaarnpalen brandden op gas, paarden trokken 
de trams en een politieagent regelde het verkeer. 
Binnen brandde het houtvuur, olielampen zorg-
den voor licht en beeldschermen waren er niet. 
Dat gevoel ken jij alleen als je wel eens een flinke 
stroomstoring hebt meegemaakt. Jij bent gewend 
om met een knopje of een stekker allemaal 
apparaten aan te zetten. Het grappige is dat die 
apparaten eigenlijk gewoon nog steeds op stoom-
machines werken. 

De stroom in het stopcontact komt van een elek-
triciteitscentrale. En de meeste centrales gebrui-
ken steenkool om een soort stoommachine aan te 
drijven. De steenkool wordt tot poeder vermalen 
en dan verbrand onder een enorme ketel water. 
De gassen die overblijven verdwijnen via filters 
door de schoorsteen de lucht in. Die filters houden 
van alles tegen, maar niet de CO₂. 

In de ketel ontstaat stoom. Die neemt veel meer 
plek in dan water en wil dus als de sodemieter 
naar buiten. Met die kracht drijft de stoom een 

turbine aan, een soort super-de-luxe molen. 
Tot zover gebeurt er dus niet veel anders dan in 
een stoommachine: er is warmte omgezet in 
beweging. Nu moet de beweging alleen nog elek-
triciteit worden. Dat gebeurt in een generator. 

Net als een knijpkat of een fietsdynamo zet de 
generator beweging om in elektriciteit. Die elek-
triciteit gaat via allerlei tussenstations naar jouw 
huis en ligt rustig op je te wachten in het stop-
contact. Op het moment dat jij daar een stekker 
in steekt begint de stroom door het snoer te lopen 
en kun je je telefoon opladen. 

Over de hele wereld staan vele tienduizenden 
van zulke elektriciteitscentrales. Eigenlijk zijn het 
allemaal veredelde stoommachines. Alleen de 
manier waarop ze het water verwarmen is anders. 
Sommige doen dat zonder fossiele brandstoffen. 
Die werken op kernenergie of aardwarmte. Maar 
de meeste verbranden steenkool, gas of aardolie. 

Zo komt eindelijk de koolstof vrij die 300 miljoen 
jaar geleden in een moeras is ontstaan uit bomen, 
varens en libellen. Samen met nog wat andere 
gassen gaat de CO₂ via de schoorsteen de lucht in. 

Vertel bij deze  
illustratie wat er  
gebeurt bij een 
stroomstoring.
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Gevangen in ijs
Het sneeuwt op Antarctica. Luchtige vlokjes 
dwarrelen neer, niet ver van de Zuidpool. Ieder 
jaar komt er een dun laagje bij. Zo komen de 
vlokjes steeds dieper te liggen onder andere lagen 
sneeuw. Piepkleine luchtbelletjes in de sneeuw 
worden afgesloten van de buitenwereld. In de 
belletjes zit zuurstof, stikstof, de adem van een 
mammoet, een snufje zout van de zee, stuifmeel 
en… CO₂. Jaar na jaar komen de belletjes dieper 
onder de sneeuw te liggen. Dikke sneeuwlagen 
persen de sneeuw samen tot ijs. In elke laag 
komen luchtbelletjes gevangen te zitten. Ze 
vormen het geheugen van het klimaat. 

800 duizend jaar later staat een team onder-
zoekers dik ingepakt bij een installatie van palen 
en kabels. De wind is guur, de temperatuur 40 
graden onder nul. Aan de installatie zit een boor 
van 10 centimeter doorsnee. Een voor een komen 
staven ijs naar boven die de onderzoekers zorg-
vuldig aanpakken en afvoeren. Ze zagen ze in 
stukken van een meter en schrijven op een label 
van welke diepte dit ijs komt. Vijf jaar lang gaat 
het werk zo door. De boor komt dieper dan 

3 kilometer. Op die diepte ligt het ijs dat 800 
duizend jaar geleden is ontstaan, met de lucht-
belletjes nog steeds gevangen. 

De staven ijs gaan naar een lab met een tempera-
tuur van 35 graden onder nul. In het ijskoude lab 
liggen metalen kokers in de rekken, met staven 
ijs die naar boven zijn gehaald op verschillende 
plekken in Groenland en Antarctica. Soms halen 
wetenschappers een koker uit de rekken. Heel 
voorzichtig bekijken ze de laagjes ijs. Ze laten 
stukjes van het ijs smelten, zodat de lucht voor 
het eerst in honderdduizenden jaren vrijkomt. 
De lucht vangen ze op in buisjes en dan kan het 
analyseren beginnen.

Uit de ijsstaven halen de wetenschappers een 
schat aan informatie. Door verschillen in de 
zomersneeuw en wintersneeuw kun je de jaren 
aan de laagjes herkennen. Aan de stuifmeel-
korrels kun je zien welke planten er in die tijd in 
bloei stonden. Als er veel zout in de luchtbelletjes 
zit weet je dat er dat jaar veel wind van zee 
kwam. Restjes as van vulkaanuitbarstingen 
vertellen welke vulkanen er actief waren. Maar 
het belangrijkste voor ons zijn de temperatuur 
en de hoeveelheid CO₂. 

Hoeveel CO₂ er in een luchtbelletje zit kun je net 
zo meten als Keeling. De temperatuur van vroeger 
is wat lastiger te achterhalen. Die is niet bewaard 
gebleven in het ijs. De dikte van de sneeuwlagen 
geeft wel een idee van de temperatuur. Als het 
heel koud is valt er minder sneeuw dan als het 
een beetje koud is. Want er is warmte nodig om 
water te verdampen om wolken van te maken 
waar sneeuw uit kan vallen. Dunne sneeuwlagen 
wijzen dus op koudere tijden dan dikke sneeuw-
lagen. Maar het kan nog preciezer. 

Aan het soort zuurstof in de luchtbelletjes kun je 
zien of het koud was of warm op aarde. Sommige 
zuurstofdeeltjes zijn iets lichter dan andere. Water 
met lichte zuurstofdeeltjes verdampt eerder dan 
water met zware zuurstofdeeltjes. Als het kouder 
is verdampt het water moeilijker en komen 
er vooral lichte deeltjes in de wolken en in de 
sneeuw. Als je dus ijslagen vindt met lucht-
belletjes waarin veel lichte zuurstofdeeltjes en 
weinig zware deeltjes zitten, dan komen die 
waarschijnlijk uit een ijstijd. Ingewikkeld hoor. 

Gelukkig kun je dit soort onderzoek aan de 
experts overlaten. Zij zagen aan het ijs dat er 
800 duizend jaar lang nooit meer CO₂ in de 
lucht zat dan 278 deeltjes per miljoen. Dus is 
het best opvallend dat we nu ineens boven 
de 400 zitten. Als je de ontwikkeling van de 
temperatuur en van de CO₂ samen in een 
grafiek zet, zie je dat ze bijna helemaal gelijk 
op gaan. Stijgt de CO₂, dan stijgt de temperatuur 

en stijgt de temperatuur, dan stijgt de CO₂. In 
de dalen van de grafiek zie je de ijstijden. In de 
pieken de warmere perioden daartussenin. En 
helemaal aan het eind, in de laatste twee eeuwen, 
zie je de CO₂ naar recordhoogte stijgen. De tem-
peratuur stijgt ook, maar minder hard. Dat komt 
doordat die moeilijker is te meten en doordat de 
oceanen een boel warmte opvangen. De laatste 
twee eeuwen, dat zijn nou net de eeuwen dat er 
heel veel mensen op aarde bij kwamen en we 
met z’n allen heel veel CO₂ de lucht in hebben 
gepompt. Met fabrieken, auto’s, vliegtuigen en zo. 
Dus moeten die stijgende temperaturen wel aan 
ons liggen, zou je denken. Maar is dat ook zo?



Groep 3: De gevolgen van klimaatverandering (Hst. 5)

Smeltwater en hittegolven

Waarin je leest… wat klimaat ook alweer is | waarom wetenschappers meer 
pagina’s nodig hebben dan ik | waarom de Noordpool sneller smelt dan de Zuid-
pool | dat Nederland onder op de wipwap zit | hoe duizenden plastic eendjes de 
oceaankunde hielpen | welke robots elke tien dagen kopje onder gaan | waarom 
je steeds beter uit moet kijken voor hagelstenen | wat er gebeurt als de diepvries 
ontdooit | welke tijdbom onder de grond ligt.

Groep 4: De gevolgen van de gevolgen van klimaat- 
verandering (Hst. 6)

Rampspoed en ellende

Waarin je leest… waarom er een vlag op de bodem van de Noordelijke IJszee 
staat | welke eilanden kopje onder dreigen te gaan | waarom Sandy niet welkom 
was in New York | hoe jouw smartphone voor dorst zorgt in Bolivia | waarom 
Brussel nooit het wereldregenrecord zal breken | wat het gevaarlijkste dier ter 
wereld in Nederland doet | wat je met je opa en oma moet doen tijdens een hitte-
golf | hoe weerkundigen de chocola moeten redden | waarom er geen boek over 
wateroorlogen is.
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klaar voor de toekomst

uit alle hoeken van de wereld komen architecten, 

ingenieurs en politici naar nederland om te kijken 

hoe we hier met water omgaan. nederland ligt 

voor de helft onder de zeespiegel, dus we weten 

wel hoe we de boel hier droog moeten houden. de 

bezoekers komen meestal uit grote kuststeden 

als new York, Jakarta of Shanghai. Ze willen 

weten wat ze kunnen doen om hun inwoners te 

beschermen tegen storm en hoog water. neder-

landse bedrijven leiden ze maar wat graag rond. 

Ze zijn trots op wat ze kunnen en hopen dat ze 

hun werk ook aan de andere kant van de wereld 

mogen doen. veel van zulke rondleidingen komen 

in elk geval in rotterdam en omgeving. als je geen 

moeilijke vragen stelt, mag je wel even meelopen. 

kom, we gaan naar het Benthemplein. We hebben 

geluk: het heeft flink geregend. in veel steden kan 

het water dan nauwelijks weg. dat komt doordat 

overal steen en asfalt ligt. de putten lopen over, 

de straten staan blank. het riool is gewoon niet 

gemaakt voor zulke plenzen water. tijdens een 

bui is het dan goed om het water een tijdje vast te 

houden en later in de grond weg te laten lopen. 

dat doen ze op het Benthemplein. daar is een 

soort kuil met trappen gemaakt. als het droog 

is kun je er skaten, basketballen of gewoon een 

beetje hangen. als het hard regent loopt het water 

van de daken en de straat de kuil in. dat scheelt 

weer ruimte in het riool. 

We nemen de bus naar de eendragtspolder. de 

buitenlandse bezoekers zitten met hun neus 

tegen het raam. dit is het nederlandse polder-

landschap waar ze zoveel over hebben gehoord. 

als iedereen is uitgestapt, lopen we de dijk af. 

‘Welkom op 5 meter onder de zeespiegel’. 

Sommige gasten kijken bezorgd naar de 

dijken. nederlanders willen de dijken niet 

eindeloos blijven verhogen en versterken. dat 

kost veel ruimte en veel geld. en het water van 

de rivieren wordt er niet lager van. als het hard 

regent kan de rivier de rotte overstromen. door 

klimaat-verandering gebeurt dat steeds vaker. 

daarom is de eendragtspolder geschikt gemaakt 

om heel veel water op te vangen. in geval van 

nood gaan de schuiven open, waarna het water 

uit de rotte zo de polder in stroomt. daar heeft 

niemand er last van. 

hop hop, allemaal de bus weer in. nu gaan we 

echt een eindje rijden. tijd om wat te vertellen 

over verzilting. niet in slaap vallen nou! vooral 

langs de kust hebben boeren steeds meer last 

van het zoute water in de grond. Zolang daar 

een laagje zoet water op ligt is dat geen probleem 

voor de planten. maar door de warmte verdampt 

dat zoete water sneller en door stijging van de 

zeespiegel komt er meer zout water bij. onder-

zoekers doen proeven om het zoute water terug te 

dringen en de laag zoet water op peil te houden. 

en ze experimenteren met groenten die juist 

goed tegen zout water kunnen, zoals lamsoor en 

zeekraal. 

ineens kijkt iedereen naar links. daar zie je al het 

witte geraamte van de maeslantkering. de bus 

rijdt een stukje om en stopt op de parkeerplaats. 

als je uitstapt zie je pas hoe machtig de twee 

witte armen zijn. de gids vertelt dat ze net zo 

groot zijn als de eiffeltoren, maar dan op zijn 

kant. Samen vormen ze de grootste beweegbare 

waterkering ter wereld. aan elke kant van het 

water ligt zo’n arm klaar met een stevige deur 

eraan vast. Bij echt hoog water rollen de deuren 

over de bodem naar het midden, lopen ze vol met 

water en sluiten ze samen de nieuwe Waterweg 

af. Zo beschermen ze anderhalf miljoen mensen 

in rotterdam en omgeving. 

toch denken de nederlanders al weer na over 

betere oplossingen. door klimaatverandering zal 

de maeslantkering vaker moeten sluiten. dan is 

de kans op fouten ook groter. Stel je voor dat het 

misgaat of dat de dijken breken. daarom is er 

sinds kort een website waarop je kunt zien hoe 

groot de kans op overstroming in jouw buurt is. Je 

typt je adres in op www.overstroomik.nl en leest 

meteen hoe hoog het water komt als de dijken 

breken. en wat je dan moet doen. vluchten kan 

gevaarlijk zijn, omdat de wegen misschien ver-

stopt zijn en het water je kan inhalen. maar als je 

thuisblijft, moet je wel een paar dagen voor jezelf 

kunnen zorgen én een droge verdieping hebben. 

Zou het niet slimmer zijn om ook de oorzaken van 

klimaatverandering aan te pakken? Zorgen dat er 

minder broeikasgassen de lucht in gaan dus. hoe?

We beginnen de rondleiding bij de drijvende 

woningen. de bewoners hebben nooit last van 

hoogwater. de huizen zijn nog maar kort geleden 

gebouwd en toen hierheen gesleept. 

met een touw liggen ze vast aan 

de oever. als het water stijgt of zakt, 

gaat de woning mee. 
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Draaigatje en co
Ze zĳn onder ons. Ze graven tunnels onder de 

stoep. Ze kruipen huizen in op zoek naar voedsel. 

Ze nemen de macht over in de tuin. Ze verdringen 

andere mieren. Ze beschermen bladluizen die 

honingdauw maken, een plakkerig laagje dat ze 

graag eten, maar dat planten verstikt en auto’s 

vies maakt. En ze kunnen akelig bĳten. Ook al 

hebben ze nog zo’n olĳke naam: het mediterraan 

draaigatje. Zo heten deze mieren omdat ze met 

hun bips alle kanten op kunnen draaien om een 

gemeen zuur naar hun vĳanden te spuiten. En 

waarom is dat draaigatje dan mediterraan? Zo 

noem je alles dat rond de Middellandse Zee thuis -

hoort. 

Maar inmiddels duiken de draaigatjes ook in 

onze omgeving op. Waarschĳnlĳk liften ze mee 

met tuinplanten uit het zuiden. Als één bevruch -

te mierenkoningin de reis overleeft, kan dat het 

begin van een superkolonie zĳn. De vĳanden en 

ziektes die ze in Zuid-Europa hebben, zitten hier 

niet. En dankzĳ klimaatverandering kunnen de 

mieren ook onze winters overleven. Zo kan het 

dat in steeds meer straten in Nederland en België

kraters van zand op de stoep verschĳnen en tegels 

langzaam verzakken. 

Misschien vind je het erger dat de tĳgerspin 

zich hier al helemaal thuis voelt. Het is een van 

de grootste Europese spinnen, die eerst alleen 

rond de Middellandse Zee rondhing. De laatste 

heeft die hĳ als een pĳl af kan schieten, maar die 

ook gewoon door de wind verspreid worden. De 

haartjes veroorzaken bĳ de meeste mensen alleen 

jeuk, maar soms ook ontstekingen, misselĳkheid

en kortademigheid. Zelfs als je de eikenprocessie -

rups niet aanraakt en de haartjes niet kunt zien. 

Net als de teek, het draaigatje en de tĳgerspin 

geniet de eikenprocessierups van de warmte 

in onze omgeving. Oorspronkelĳk komen de 

rupsen uit Zuid- en Oost-Europa. Daar groeien 

ze bĳna nooit uit tot een plaag doordat ze er meer 

natuurlĳke vĳanden hebben, zoals bepaalde 

kevers en vogels. Gelukkig lust onze koolmees 

de jeukerige rupsen ook wel. Maar soms zĳn er 

hardere maatregelen nodig. In België sturen ze er 

soldaten op af die met branders de rupsen te lĳf 

gaan. In Nederland gaan bestrĳders met lucht -

dichte pakken en gasmaskers op de bomen af. 

Ze hebben een soort stofzuiger die de rupsen 

rechtstreeks een hete oven in zuigt. 

jaren is hĳ met een gestage opmars bezig. Eerlĳk 

is eerlĳk: een eeuw geleden werd hĳ al gezien in 

België. Dus zonder klimaatverandering was hĳ 

waarschĳnlĳk ook de grens wel overgekomen. 

Maar niet met zoveel tegelĳk. Ga maar eens kĳken 

of er al een bĳ jou in de achtertuin zit. Je herkent 

hem aan zĳn geel-zwart gestreepte lĳf, waarmee 

hĳ doet alsof-ie heel gevaarlĳk is. Maar dat valt 

reuze mee hoor. De beet van de tĳgerspin doet 

bĳna geen pĳn. 

Waar je wel voor uit moet kĳken is de eiken-

processierups. Door klimaatverandering rukt 

hĳ steeds verder op naar het noorden. Hĳ zit nu 

zelfs al in Engeland en Zweden. Voor de rups 

een mooie nachtvlinder wordt, gaat-ie met z’n 

vrienden op eikenbomen zitten. Vooral in warme 

droge zomers kunnen de rupsen een ware plaag 

vormen. Ze vreten de bomen helemaal kaal en 

kunnen ontzettend irritant doen. Dat komt door -

dat elke rups bĳna een miljoen kleine haartjes
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Groep 5: De gevolgen van klimaatverandering voor de 
natuur (Hst. 7) 

Fluithaas en inktvis

Waarin je leest… wat het schattigste dier is dat je niet kent | voor welke vogel 
de aarde niet groot genoeg is | van wie de ijsbeer best uit mag sterven | hoe een 
boom levens kan redden | hoe uitsterven eruitziet | waardoor je de kriebels krijgt 
van klimaatverandering | hoe je schelpen kunt laten verdwijnen.

Samen met de leerlingen wordt de mindmap uit de eerste sessie teruggehaald, 
gecorrigeerd en aangevuld. Bij ieder aspect van de vijf presentaties (onderzoek, 
oorzaken, gevolgen, gevolgen van gevolgen, gevolgen voor de natuur) worden de 
belangrijkste kernwoorden genoteerd.

Lees vervolgens Oké, dit is wat we nu weten voor en vul van daaruit de  
mindmap verder aan. 

Noteer daaronder de vragen die de mindmap bij de leerlingen oproept of de  
conclusies die ze daaruit trekken.

Vierde sessie
Hoofdstuk 8: Maatregelen tegen klimaatverandering. 

Lees het eerste deel van dit hoofdstuk voor tot aan ‘Klaar voor de toekomst’.

In ‘Doe het zelf’ staan maatregelen die je thuis kunt nemen om  
klimaatverandering tegen te gaan. Bespreek waarom onderstaande maatregelen 
bijdragen aan het tegengaan van klimaatverandering. Ga vervolgens de haal-
baarheid ervan na. Peil welke waardering de leerlingen deze maatregel geven.

7

Maatregel:

Ga vroeg naar bed.

Douche samen.

Ga niet met het vliegtuig.

Eet geen vlees.

Koop tweedehands kleren.

Waardering: *, ** of ***



Geef de leerlingen dan een kopie van de hele lijst van ‘Doe het licht uit’ t/m  
‘Zeg het voort.’ 

Vraag de leerlingen aan te geven welke maatregelen ze in hun gezin haalbaar 
vinden. 

Turf de aangekruiste items en probeer tot een top drie te komen.

Vorm drie tweetallen (ieder tweetal één vraag) om het antwoord op  
onderstaande vragen te zoeken in Hoofdstuk 8 van het boek.

- Waarom zorgt minder vlees eten voor het terugdringen van methaan?

-  Waarom is het beter om producten uit de omgeving te kopen dan uit  
een ver land?

- Wanneer is een elektrische auto echt schoon in gebruik?

Vijfde sessie
De inhoud van hoofdstuk 9:  
Op zoek naar nieuwe energiebronnen wordt omgezet in een rollenspel. In dit 
rollenspel beëindigt de mens zijn relatie met de oude energiebronnen en maakt 
hij kennis met zes nieuwe partners via een relatie -bemiddelingsbureau.

Deel 1: De afscheidsbrief

Vraag de leerlingen eerst een afscheidsbrief te schrijven aan steen-
kool, aardolie en aardgas. In de brief bedank je Gos (Gas, Olie en 
Steenkool) voor al het goede dat de relatie je heeft gebracht. En je 
geeft aan waarom de relatie helaas verbroken moet worden. Vermeld 
in de brief een paar redenen waarom het zo niet langer kan. 

Bespreek enkele brieven en streef ernaar om samen tot een sterke 
afscheidsbrief te komen.

Lees vervolgens het eerste deel van hoofdstuk 8 voor t/m Dan kan 
 niemand je iets maken.

Deel 2: Het relatiebemiddelingsbureau

Er melden zich zes kandidaten aan bij het relatiebemiddelingsbureau die graag 
de plaats van Gos willen innemen. 

Deel de teksten van de zes mogelijke nieuwe partners uit: 

1. Zon, 
2. Wind, 
3. Water,
4. Biomassa, 
5. Aardwarmte 
6. Kernenergie. 

Er worden zes groepjes gevormd, die de presentatie als ideale partner gaan voor-
bereiden. De betreffende tekst uit het boek wordt voor de presentatie als bron 
gebruikt. Een van de groepsleden voert de presentatie uit, op een verleidelijke 
manier, bijvoorbeeld ‘Mijn naam is Zon, mijn sterke kanten zijn…, maar ik wil 
mijn zwakke kant ook niet verdoezelen. Ik hoop dat je voor mij kiest.’
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Lieve steenkool,
aardgas en aardolie
Jullie zijn altijd heel goed voor ons geweest. Zonder jullie 

hadden we echt niet zo’n gave wereld op kunnen bouwen. 

Misschien waren er stoommachines op houtvuur geweest, 

fabrieken op waterkracht en auto’s op wind, maar dat was 

vast niet zo snel gegaan. Bedankt dus voor alle rijkdom en 

welvaart die jullie ons hebben gebracht. 

Ik moet jullie ook persoonlijk bedanken. Zonder jullie had 

ik dit boek niet kunnen schrijven. Maar jullie hebben ons 

ook met een boel problemen opgezadeld. Vraag maar aan 

de fluithaas. Vraag maar aan de inwoners van Kiribati. 

En daarom willen we nu van jullie af. Nee, nee, nu niet 

tegensputteren. Ik weet dat sommigen denken dat jullie 

niks met klimaatverandering te maken hebben. Maar ik 

kan zo drie andere goede redenen noemen waarom jullie 

je langste tijd hebben gehad. 

Ten eerste: fossiele brandstoffen zijn binnen een paar 

eeuwen op. Vooral jij, aardolie. Je mag blij zijn als je de 

volgende eeuw nog haalt. Natuurlijk: er blijven verspreid 

over de wereld nog genoeg restjes over. Maar die zijn te 

duur of te moeilijk om boven de grond te halen. Komen er 

dan geen nieuwe fossiele brandstoffen bij? Jawel, maar 

dat gaat zó langzaam. Ga maar na: er waren miljoenen 

jaren nodig om de fossiele brandstoffen te vormen die we 

nu in een paar eeuwen opmaken. Daarom noemen we 

die brandstoffen ook niet duurzaam: ze duren niet 

lang. Maar wie weet komt er nog eens een ijstijd. 

Dan zullen de mensen maar wat blij zijn dat we 

nog wat fossiele brandstof over hebben gelaten. Daar 

kunnen ze mooi hun huisjes en hun planeet weer 

mee opwarmen. 

Ten tweede: jullie zijn samen verantwoordelijk voor een 

flink deel van alle luchtvervuiling. Bij de verbranding 

van fossiele brandstoffen in auto’s, fabrieken en energie-

centrales komen veel vervuilende stoffen vrij. Soms zie 

je ze in de vorm van smog, soms blijven ze onzichtbaar. 

Maar ze veroorzaken veel problemen voor de gezondheid. 

Ieder jaar sterven daardoor zeker 5 miljoen mensen op 

de wereld. 

Ten derde: jullie zijn oneerlijk over de wereld verdeeld. 

Het ene land heeft veel, het andere land heeft weinig. 

Niet voor niets bemoeit de halve wereld zich met het 

Midden-Oosten. Daar zit veel olie in de grond. Landen 

met weinig olie willen koste wat kost zorgen dat ze 

daar olie kunnen blijven kopen. En dus blijven ze 

bevriend met landen waar ze het eigenlijk helemaal 

niet mee eens zijn. Landen als Saoedi-Arabië, Koeweit 

en Rusland hebben dus veel macht. Als iemand hen 

dwarszit, verkopen ze hem gewoon geen druppel meer. 

Daarom is het veel handiger om je eigen energiebronnen 

te hebben. Dan kan niemand je iets maken. 

Dus klimaatverandering of niet: we moeten van jullie af, 

olie, gas en steenkool. Door minder energie te gebruiken. 

En andere energiebronnen. Bronnen die niet opgaan. 

Bronnen die niet zo vervuilend zijn. Bronnen die geen 

of bijna geen broeikasgassen uitstoten. Daar zijn er heel 

wat van. De zes belangrijkste kandidaten stellen zich voor. 
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Lieve steenkool,
aardgas en aardolie
Jullie zijn altijd heel goed voor ons geweest. Zonder jullie 
hadden we echt niet zo’n gave wereld op kunnen bouwen. 
Misschien waren er stoommachines op houtvuur geweest, 
fabrieken op waterkracht en auto’s op wind, maar dat was 
vast niet zo snel gegaan. Bedankt dus voor alle rijkdom en 
welvaart die jullie ons hebben gebracht. 

Ik moet jullie ook persoonlijk bedanken. Zonder jullie had 
ik dit boek niet kunnen schrijven. Maar jullie hebben ons 
ook met een boel problemen opgezadeld. Vraag maar aan 
de fluithaas. Vraag maar aan de inwoners van Kiribati. 
En daarom willen we nu van jullie af. Nee, nee, nu niet 
tegensputteren. Ik weet dat sommigen denken dat jullie 
niks met klimaatverandering te maken hebben. Maar ik 
kan zo drie andere goede redenen noemen waarom jullie 
je langste tijd hebben gehad. 

Ten eerste: fossiele brandstoffen zijn binnen een paar 
eeuwen op. Vooral jij, aardolie. Je mag blij zijn als je de 
volgende eeuw nog haalt. Natuurlijk: er blijven verspreid 
over de wereld nog genoeg restjes over. Maar die zijn te 
duur of te moeilijk om boven de grond te halen. Komen er 
dan geen nieuwe fossiele brandstoffen bij? Jawel, maar 
dat gaat zó langzaam. Ga maar na: er waren miljoenen 
jaren nodig om de fossiele brandstoffen te vormen die we 
nu in een paar eeuwen opmaken. Daarom noemen we 
die brandstoffen ook niet duurzaam: ze duren niet 
lang. Maar wie weet komt er nog eens een ijstijd. 
Dan zullen de mensen maar wat blij zijn dat we 

nog wat fossiele brandstof over hebben gelaten. Daar 
kunnen ze mooi hun huisjes en hun planeet weer 
mee opwarmen. 

Ten tweede: jullie zijn samen verantwoordelijk voor een 
flink deel van alle luchtvervuiling. Bij de verbranding 
van fossiele brandstoffen in auto’s, fabrieken en energie-
centrales komen veel vervuilende stoffen vrij. Soms zie 
je ze in de vorm van smog, soms blijven ze onzichtbaar. 
Maar ze veroorzaken veel problemen voor de gezondheid. 
Ieder jaar sterven daardoor zeker 5 miljoen mensen op 
de wereld. 

Ten derde: jullie zijn oneerlijk over de wereld verdeeld. 
Het ene land heeft veel, het andere land heeft weinig. 
Niet voor niets bemoeit de halve wereld zich met het 
Midden-Oosten. Daar zit veel olie in de grond. Landen 
met weinig olie willen koste wat kost zorgen dat ze 
daar olie kunnen blijven kopen. En dus blijven ze 
bevriend met landen waar ze het eigenlijk helemaal 
niet mee eens zijn. Landen als Saoedi-Arabië, Koeweit 
en Rusland hebben dus veel macht. Als iemand hen 
dwarszit, verkopen ze hem gewoon geen druppel meer. 
Daarom is het veel handiger om je eigen energiebronnen 
te hebben. Dan kan niemand je iets maken. 

Dus klimaatverandering of niet: we moeten van jullie af, 
olie, gas en steenkool. Door minder energie te gebruiken. 
En andere energiebronnen. Bronnen die niet opgaan. 
Bronnen die niet zo vervuilend zijn. Bronnen die geen 
of bijna geen broeikasgassen uitstoten. Daar zijn er heel 
wat van. De zes belangrijkste kandidaten stellen zich voor. 
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Deel 3: De selectiecommissie.

Een groepje van drie leerlingen vormt de selectiecommissie. Dit groepje krijgt de 
beschikking over de tekst: …en de winnaar is. De selectiecommissie beoordeelt 
de zes kandidaten met argumenten voor en tegen. De commissie komt tot de 
aanbeveling om de kandidaten in een soort harem onder te brengen. Dan kun-
nen ze elkaars sterke kanten benutten.

Zesde sessie
In hoofdstuk 10 gaat het over mensen die menen dat het wel meevalt met de  
klimaatverandering (de klimaatontkenners of klimaatoptimisten) en mensen 
die juist bang zijn voor de gevolgen van klimaatsverandering (die zou je klimaat-
pessimisten kunnen noemen). Peil welke leerlingen zich meer een  
klimaatoptimist vinden en welke meer een klimaatpessimist. 

Geef alle leerlingen een kopie van onderstaande stellingen uit dit hoofdstuk, die 
we bij de introductie hebben gebruikt. Zijn de standpunten veranderd? Bespreek 
waarom leerlingen er anders tegenaan zijn gaan kijken.

Ter afsluiting

Het boek Palmen op de Noordpool sluit af met een klimaatbingo om het onder-
werp klimaatverandering levend te houden. Hang een kopie daarvan aan de 
wand en vraag de leerlingen om onderwerpen aan te kruisen en er de datum 
bij te noteren. Nieuwe aspecten kunnen worden toegevoegd.

Jos Walta,  
adviseur leesbevordering, 

kinderboekwinkel de Boekenberg, Eindhoven. 
www.boekenberg.nl, info@boekenberg.nl
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1.  De foto van een eenzame ijsbeer op een  
ijsschots is nepnieuws. 

2.  De meeste wetenschappers vinden dat klimaat- 
verandering door de mensen veroorzaakt wordt.

3.  Oliebedrijven betaalden onderzoek  
om aan te tonen

4.  Klimaatverandering komt vooral door grote  
landen als India en China.

5.  De techniek vindt vast een oplossing voor de  
opwarming van de aarde.

6.  Eigenlijk best leuk als er weer een ijstijd  
zou komen.

7.  Het klimaat verandert al sinds de aarde bestaat.  
Dus: waar maken we ons druk over.

Eens Oneens
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en de winnaar is…
tot zover de belangrijkste kandidaten voor de titel 
energiebron van de toekomst. en de winnaar is… 
nog niet duidelijk. er is geen enkele energiebron 
die aan alle eisen voldoet. Want het liefst hebben 
we natuurlijk een bron die niet te duur is, niet 
op gaat, niet gevaarlijk is, geen broeikasgassen 
uitstoot en die er altijd voor ons is, bij elk soort 
weer. maar je hebt het gezien: er is altijd wel wat. 

daarom is er ook niet één soort energie waar we 
genoeg aan hebben. We moeten verschillende 
soorten combineren, zodat ze elkaars nadelen op 
kunnen vangen. een beetje zoals de Smurfen: de 
een is slim, de ander sterk, de ander handig en 
samen kunnen ze gargamel wel aan. dat is een 
van de redenen waarom we nog steeds steenkool 
en aardgas nodig hebben. Je kunt veel van ze 
zeggen, maar niet dat ze onbetrouwbaar zijn. 
Weer of geen weer, dag of nacht: de fossiele 
brandstoffen staan voor ons klaar. ook als zonne-
centrales en windmolens stilstaan. Zo heeft elke 
energiebron zijn voors en tegens. 

maar de ontwikkelingen gaan snel. de technieken 
worden steeds beter. niet voor niets worden de 

zonnecentrales steeds groter en de windmolens 
steeds hoger. niet voor niets zie je overal om 
je heen zonnepanelen en elektrische auto’s 
opduiken. Ze kunnen steeds meer en worden
steeds goedkoper. daarom gaan meer mensen 
ze kopen en meer bedrijven ze maken. daarom 
wil elk bedrijf de beste zijn en worden hun 
producten nog beter. 

als je later een goede baan wilt, kun je dus beter 
de zonnepanelenbusiness in gaan dan de olie-
industrie. als je later stinkend rijk wil worden, 
kun je je het best storten op de uitvinding van 
een superaccu. Je zult niet de enige zijn die het 
probeert. overal ter wereld zoeken wetenschap-
pers en bedrijven naar de beste manier om zo 
veel mogelijk energie op te slaan in een zo klein 
mogelijke accu. Zodat elektrische auto’s straks 
veel minder vaak hoeven op te laden. Zodat zelfs 
vliegtuigen straks elektrisch kunnen worden. 
en zodat we wind- en zonne-energie kunnen 
opslaan voor later gebruik. dan kunnen we 
eindelijk afscheid nemen van fossiele brand-
stoffen. maar dan moet iedereen wel een beetje 
meewerken. 

161

160

•


