
Opwarming van de aarde  
“Global warming” 
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Het broeikaseffect 
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 Wat zijn de belangrijkste broeikasgassen? 
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400 ppm 
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Temperatuur-verandering bij een verdubbeling van CO2 in de lucht. 

 Positieve terugkoppeling: 

   Stijging temperatuur 

smelten drijfijs 

minder weerkaatsing van 
het zonlicht (=albedo) 

meer absorptie van het 
zonlicht (insolatie) 

meer warmte-uitstraling 

stijging temperatuur 

 

 Negatieve terugkoppeling: 

   Stijging temperatuur 

meer verdamping 

meer wolken 

meer weerkaatsing van het 
zonlicht 

minder lichtinstraling 

minder warmteuitstraling 

daling temperatuur 
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Global Dimming: 

Meer vervuilend fijn stof in de atmosfeer 

 minder lichtinstraling  

minder warmte-uitstraling   

daling temperatuur 



Hoe opwarming tegen gaan? 

 In 1988 werd het IPCC opgericht door de VN. Wat is 
de bedoeling van dit ‘Panel’? 

 IPCC = Intergovernmental Panel on Climate Change 
 
 Wat houdt het ‘Kyotoprotocol’ van 1997 in? 
 Alle landen verbinden er zich toe om de CO2-uitstoot 

met 15% te verminderen tegen 2012 
 
 Wat is de houding van de VS tov de Kyoto-norm? 

Verklaar. 
 … 
 
 Hoe kan België de Kyoto-norm halen? 
 … 
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 Welk globaal gevolg brengen de vele 
bosbranden en de brandcultuur met zich mee? 

1 Bosbranden 



 Waarom is neerslagwater van nature licht zuur? 

 Door opname van CO2 door het regenwater: 

 H2O + CO2  H2CO3 

 

2 Zure neerslag 



 Waarom is de neerslag Centraal- en 
Noord-Europa heel zuur (pH< 4,5) ? 



 Wat zijn de gevolgen 
van de zure neerslag? 



3 Het gat in de ozonlaag 



Aantasting van de ozonlaag 



Antwoorden leestekst 

2. Chloor-Fluor-Koolwaterstoffen 

    Koelvloeistof - schuimvormer - drijfgas 



Aantasting van de ozonlaag 



4. Zelfverdedigingsmechanisme organisme vermindert 

    Aantasting erfelijk materiaal 

    Tumoren (huidkanker) 

    Groeikracht landbouwgewassen vermindert 

    Minder fytoplancton in de zee 

5. Luchtvervuiling (NOx + warmte  Ozon ) 

6. Aantasting slijmvliezen - oogletsels 

    Aantasting waslaag op bladeren 

Antwoorden leestekst 



Uitstoot stikstofdioxide in Europa 



 Oplossing voor het ozonprobleem ? 

1990: Protocol van Montreal: 

Verbod op de productie en het gebruik van CFK’s 

 

Maar: Aanwezige CFK’s zullen nog jarenlang ozon 

blijven aantasten 




