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   WELKOM 
 
Hoi, wat leuk dat je meedoet met de Klimaatverkenners! 

Hier gaan we je van alles bijbrengen over klimaat-

verandering en hoe we daarmee om kunnen gaan. 

Misschien heb je al wel eens van klimaatverandering 

gehoord? Hierdoor wordt het in de zomer vaak warmer 

en droger, terwijl het in het najaar juist harder en vaker 

gaat regenen. Is dat jou de afgelopen jaren ook 

opgevallen? Dan heb je vast ook gemerkt dat dat allerlei 

gevolgen heeft voor mensen, goeie en slechte. 

 

Gelukkig valt hier van alles aan te doen. Daarvoor 

moeten we wel eerst weten hoe klimaatverandering 

speelt in verschillende buurten. We zijn daarom druk op 

zoek naar klimaatverkenners. Dat zijn jongens en 

meiden die willen onderzoeken hoe klimaatverandering 

bij hen thuis of in de buurt speelt. Alleen, samen met je 

ouders of met je klas. Help je ons mee? 

 

 

   Uitleg 
 
Dit is hoe het werkt: via school krijg je van ons elke 

week twee opdrachten mee. Bij elke opdracht 

hoort een verhaal waarin we je meer vertellen over 

een thema. Zo leer je stapsgewijs elke week wat 

meer over klimaatverandering. Naast dit verhaal 

staat er ook een opdracht beschreven, die elke 

keer anders is. Soms ga je een experiment doen, 

andere keren vragen we je wat te tekenen of om 

samen met je ouders vragen te beantwoorden. 

 
Elke keer dat je een opdracht af hebt, krijg je van 

ons een badge. Probeer deze allemaal te 

verzamelen en bewaar ze goed! Bij de laatste 

opdracht krijg je van ons namelijk een diploma. 

Daar kun je al je verzamelde badges op 

vastplakken, zodat je iedereen kunt laten zien dat 

je een ervaren klimaatverkenner bent! 

 
 

 

 



 

 

 
  Welkom 

Hoi en welkom bij het eerste thema van de 

Klimaatverkenners. Het eerste thema gaat over 

klimaatverandering. We leggen je uit wat dit is, 

waardoor het wordt veroorzaakt en wat voor gevolgen 

het kan hebben voor mens en natuur. 

 

Leerles 

KLIMAATVERANDERING 

Wat is dat nou eigenlijk, klimaatverandering? Je hebt het 

vast wel eens voorbij horen komen, want het is de laatste 

jaren vaak in het nieuws. Het klimaat verandert al zo 

lang als de aarde bestaat. Miljoenen jaren geleden 

bijvoorbeeld, in de tijd van de dinosaurussen, was het op 

veel plekken op aarde tropisch warm. En zo’n 10.000 jaar 

geleden leefden mensen nog in de laatste ijstijd, 

waardoor de hele aarde overdekt was met sneeuw.  

THEMA 1 - Klimaatverandering 

 
Zo’n langdurige periode van warmte of kou heet een 

klimaat. Van nature verschuiven we langzaamaan van het 

ene klimaat naar het andere klimaat: dit noemen we dus 

klimaatverandering. Normaal gesproken duurt zo’n 

verschuiving heel lang, en hoor je er niks van te merken. 

Maar wetenschappers hebben ontdekt dat het klimaat nu 

sneller veranderd dan de bedoeling is. Dat komt door het 

zogenaamde ‘broeikaseffect’. 

 

BROEIKASEFFECT 

Je hebt vast wel eens een plaatje van de aarde vanuit de 

ruimte gezien. Een grote blauwe knikker, met stukjes 

groen, mini wolkjes en vooral veel water. Om die aarde 

heen zit een beschermend laagje: de atmosfeer.  

Die atmosfeer bestaat uit allemaal onzichtbare  

gassen en stofjes en kun je daarom niet zien.  

Samen zorgen deze gassen ervoor dat de  

warmte op aarde niet de ruimte invliegt.  



  

Dat is maar goed ook, anders zou het overal op aarde de 

hele tijd vriezen! Ben je wel eens in zo’n glazen broeikas 

geweest? De atmosfeer werkt eigenlijk net als zo’n 

broeikas: het laat wel warmte van de zon door, maar 

houdt de warmte daarna binnen waardoor plantjes goed 

groeien. Bekijk ook dit filmpje voor een korte uitleg over 

het broeikaseffect:  

https://www.youtube.com/watch?v=Qn_AUiPyNs4  

Lange tijd werkte dit heel goed, maar de laatste jaren 

lopen we tegen een probleem aan. Wij, de mensen, zijn 

namelijk steeds meer gassen gaan uitstoten. Dezelfde als 

die in de atmosfeer de warmte op aarde houden. Die 

gassen zitten in heel veel dingen, zoals aardgas, aardolie 

en aardkool. Ze komen vrij als we deze dingen 

verbranden om er elektriciteit uit te halen, om er auto’s 

mee te laten rijden en voor nog veel meer dingen. 

Doordat er steeds meer van deze gassen in de lucht 

komen, wordt het dekentje om de aarde steeds dikker. 

Hierdoor wordt het op aarde langzaam warmer. 

 

HEFTIGER WEER 

Nu denk je waarschijnlijk: lekker, dan wordt het vaker 

warmer weer! Dat betekent vaker naar het strand en 

vaker ijsjes eten. Het klopt dat de zomers langer en 

warmer worden, maar dat leidt ook tot een boel 

problemen. Misschien herinner je je de hittegolf  

van vorig jaar nog, toen het in de zomer een 

recordtemperatuur van 40 graden was.  

https://www.youtube.com/watch?v=Qn_AUiPyNs4


  

Herinner je je dan ook nog dat het buiten op straat niet 

uit te houden was, en dat je ’s nachts niet meer kon 

slapen van de hitte? Liever niet te vaak zo warm dus! 

Een warmere aarde zorgt niet alleen voor hittegolven. Er 

zijn veel meer weersverschijnselen die hierdoor 

veranderen. Zo zorgt de hitte er in de zomers ook voor 

dat het droger wordt. Daardoor verdorren planten, 

groenten en fruit, en kunnen er tekorten aan water 

ontstaan. Doordat het warmer wordt, verdampt er 

bovendien ook meer water, waardoor er in de herfst 

meer regen valt en harder waait. Is het je afgelopen 

winter bijvoorbeeld opgevallen dat het een maand lang 

bijna elke dag wel regende? Dat zorgt ervoor dat er vaker 

straten vol staan met water, en dat het soms zelfs huizen 

en kelders binnenloopt. Niemand houdt van natte 

sokken… Als je meer wilt weten over dit soort 

weersveranderingen, kijk dan ook dit filmpje: 

https://www.youtube.com/watch?v=9TZmdaZyNXI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9TZmdaZyNXI


 
  Opdracht 

Deze veranderende weersomstandigheden zijn dus geen 

pretje. Daarom hebben wij jou hulp hard nodig om te 

ontdekken wat jij en je buurt daar nu al van merken. Hoe 

zit het met droogte, hitte en regen bij jou thuis? En wat 

denk jij dat we hiertegen moeten doen? Om dit uit te 

zoeken hebben we een lijst met vragen gemaakt. Als 

eerste opdracht vragen we je om junior onderzoeker 

voor ons te worden, en deze vragen in te vullen. Help je 

ons mee? Je vindt de vragenlijst via deze link:  

https://forms.gle/WA3LLPnrWcRYrTAG8  

 

Als je klaar bent met de vragenlijst, vergeet dan niet om 

op verzenden te klikken. Als je hier klaar mee bent kun 

je door naar de tweede opdracht van deze week. 

https://forms.gle/WA3LLPnrWcRYrTAG8


  

THEMA 2 – Klimaat Over de wereld 

 

Welkom 

Hoi en welkom bij het tweede thema van de 

Klimaatverkenners. Nu je een beetje over 

klimaatverandering en de gevolgen daarvan weet, willen 

we je laten zien dat die gevolgen niet overal hetzelfde 

zijn. Dat komt doordat elke plek op de wereld anders is. 

Het effect van hitte, droogte en regenbuien hangt van 

een boel dingen af. Denk bijvoorbeeld aan hoe hoog of 

laag een land ligt, hoe arm of rijk de mensen er zijn, of 

er veel steden zijn of juist platteland. Teveel om op te 

noemen! 

 

Om je dit te laten zien nemen we je in dit thema mee op 

een korte wereldreis. Op de volgende bladzijdes leer je 

meer over het leven van Isha, Jako, Jenny en Hama. Zij 

leven in landen over de hele wereld en vertellen je hoe 

klimaatverandering in hun land speelt.   
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Wat doen jullie daaraan? 

Om ons aan te passen bouwen steeds meer mensen 

hun huizen op palen. Dat is een heel gek gezicht, 

omdat ze dan heel hoog staan. Zo kan er geen 

water naar binnen lopen als het weer een keer 

overstroomd. 

 

Isha uit India 

Leerles 

ISHA uit INDIA 

Hoi Isha, waar kom je vandaan? 

Ik kom uit India. Dat is een heel dichtbevolkt land. 

Veel mensen wonen in grote steden langs rivieren 

of aan de kust. Ze wonen zo dichtbij het water, 

omdat de grond daar vruchtbaarder is. Daardoor 

kunnen ze makkelijker landbouwen, en 

bijvoorbeeld groente, fruit en rijst laten groeien. 

Veel mensen in India hebben niet veel geld. 

Daardoor zijn veel van onze huizen niet zo sterk. 

Wat merk je daar van klimaatverandering? 

Door klimaatverandering valt er meer regen bij 

ons. En niet gewone buien, maar hele harde 

plensbuien! Daardoor lopen de rivieren en meren 

vaak vol en overstromen ze soms zelfs! Omdat er 

zoveel mensen in slechte huizen wonen, verliezen 

veel mensen hun huis tijdens zo’n overstroming. 

 



  
JAKO uit GROENLAND 

Dag Jako, waar woon jij? 

Ik woon in Groenland, waar het grootste gedeelte 

van het jaar een dik pak sneeuw ligt. Dat is al heel 

lang zo. Daarom hebben we veel van onze dorpen 

op het dikke pak ijs gebouwd. In ons land zijn we 

afhankelijk van jagen voor ons voedsel, omdat het 

door de sneeuw moeilijk is om groenten en fruit 

te kweken. 

Wat merk je daar van klimaatverandering? 

Door de opwarming van de aarde smelten grote 

delen van het ijs in ons land. Dat levert veel 

gevaarlijke situaties op. Soms schieten er hele 

stukken landijs los, en beginnen grote gebieden 

ineens te verschuiven. Als één van onze dorpen in 

zo’n gebied ligt, gaan de huizen in dat dorp vaak 

stuk en moeten we verhuizen. Door de snelle 

veranderingen wordt het lastiger om te jagen en 

moeten we plotseling onze manier van leven 

aanpassen. 

 

Jako uit Groenland 

Wat doen jullie daaraan? 

Gelukkig biedt klimaatverandering voor ons land 

ook een positieve kant! Omdat de sneeuw op veel 

plekken smelt, wordt het daardoor ineens 

mogelijk om te gaan landbouwen.  Veel plekken 

die normaal niet bewoond kunnen worden, 

kunnen dat nu ineens wel. 



 
  

JENNY uit AMERIKA 

Dag Jenny, waar ben jij ogegroeid? 

Ik kom uit New York. Dat is een grote stad in 

Amerika, waar bijna 20 miljoen mensen wonen. 

Dat is meer dan in heel Nederland! New York staat 

vol met wolkenkrabbers, flats en drukke wegen. 

De stad is zo groot dat waar je ook kijkt, je niks 

anders kan zien dan gebouwen. 

Wat merk je daar van klimaatverandering? 

Het grootste klimaatprobleem voor onze stad zijn 

de zomers die steeds heter worden. In New York 

is het dan niet meer uit te houden en vlucht 

iedereen naar het park of naar het strand. Dat het 

erg heet wordt in de stad, komt doordat er veel 

gebouwen en wegen zijn, en weinig bomen en 

planten. In de zomer worden stenen overdag zo 

heet dat je ze bijna niet meer aan kunt raken. 

Heb je dat ook wel eens meegemaakt? Het kan 

daardoor wel 10 graden warmer worden in de stad 

dan op het platteland! 

Wat doen jullie daaraan? 

Gelukkig planten ze op dit moment veel bomen en 

bosjes in de stad. Die hebben een verkoelend 

effect, en zorgen ook nog eens voor schaduw op 

een warme dag. Een grote bonus is dat de stad 

daardoor ook nog eens veel mooier wordt! 

Jenny uit Amerika 



  
HAMA uit ETHIOPIË 

Dag Hama, waar woon jij? 

Ik woon in Ethiopië, dat is een land in het oosten 

van Afrika. Het land bestaat voor een groot deel 

uit woestijnen. Ik woon in een klein dorp, waar 

we vooral leven van de jacht. Voor drinkwater en 

om ons te wassen moeten we soms heel ver lopen 

naar een rivier of put. Veel mensen in ons land 

zijn arm, dus auto’s en huizen zijn zeldzaam. 

Wat merk je daar van klimaatverandering? 

Het grootste probleem van klimaatverandering 

voor ons is de droogte. Doordat het in de zomer 

steeds warmer wordt, regent het minder en 

verdampt het water sneller. Daardoor groeien de 

woestijnen langzaam en wordt het steeds 

moeilijker om aan water te komen en groenten en 

fruit te verbouwen. Veel mensen krijgen daardoor 

steeds meer honger. 

Wat doen jullie daaraan? 

We laten ons echt niet klein krijgen! Daarom zijn 

we bezig met het planten van bossen aan de 

randen van de woestijn. Die moeten ervoor zorgen 

dat de regen die af en toe nog valt, zoveel 

mogelijk wordt opgevangen. Daarnaast 

verbouwen we steeds meer planten en zaden die 

goed tegen droogte kunnen, en passen we ons zo 

aan. 

Hama uit Ethiopië 
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Opdracht 

Nu je de verhalen hebt gelezen van Isha, Jako, Jenny en 

Hama  zijn we erg benieuwd naar jouw verhaal. Daarom 

willen we je vragen om op de volgende bladzijde op 

dezelfde manier een verhaal te schrijven. Bedenk hoe je 

het best aan iemand uit een ander land kunt uitleggen 

waar je woont, hoe jouw land eruit ziet en hoe 

klimaatverandering daar speelt. Dat kan over regen 

gaan, of over hitte of droogte. En bedenk eens wat daar 

in jouw land al aan gedaan wordt. Als je er niet helemaal 

uitkomt, denk dan ook eens terug aan de vragen die je 

aan één van je ouders hebt gesteld: wat vertelde hij/zij? 

 

Als je je verhaal hebt opgeschreven kun je het blad weer 

bij je school inleveren. Daar halen wij hem dan op een 

later moment op. 



 
  __________ uit ___________ 

Hoi, waar kom jij vandaan? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

Wat merk je daar van klimaatverandering? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

Wat doen jullie daaraan? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

School: __________________ 



  



  

THEMA 3 – HET Klimaat in jouw TUIN 

 

Welkom 

Hey, leuk dat je weer meedoet aan een nieuwe week van 

het Klimaatverkenner onderzoek! Vorige week hebben 

we je van alles verteld over klimaatverandering en hoe 

dat verschillende effecten heeft over de wereld. Deze 

week gaan we je meer vertellen over de effecten die in 

jouw eigen stad, buurt en tuin kunnen spelen en ga je 

die effecten zelf onderzoeken. Aan het einde van deze 

week weet je precies hoe klaar jouw tuin is voor 

klimaatverandering en wat voor werk er nog aan de 

winkel is! 

 

Leerles 

WEERSEFFECTEN IN NEDERLAND 

Zoals je vorige week hebt geleerd zorgt de opwarming 

voor de aarde voor veranderingen in het weer. 

In Nederland betekent dat dat we vooral last gaan krijgen 

van langere periodes van droogte, hetere hittegolven en 

meer intense regenbuien. In sommige gebieden merk je 

meer van die effecten dan in andere. Meestal zijn steden 

plekken waar deze effecten het heftigst zijn. Dat is 

vervelend, omdat daar de meeste mensen wonen en er 

de minste ruimte is om er wat aan te doen. Hoe deze 

heftigere weersverschijnselen ontstaan, waarom ze in 

steden heftiger zijn en wat voor gevolgen ze hebben 

leggen we je in de les van vandaag uit. 

 

Per weersverschijnsel leggen we je kort uit hoe deze 

wordt veroorzaakt, waardoor het kan worden versterkt 

of verminderd en wat het voor gevolgen heeft. Op het 

plaatje op de volgende bladzijde kun je een tekening 

zien van de Universiteit Gent over een stad  

met veel klimaatproblemen. 



  



  
HITTE 

Wat veroorzaakt het? 

Door de opwarming van de aarde gaat de gemiddelde 

temperatuur omhoog. Dat betekent dat het in alle 

seizoenen op alle plekken ter wereld warmer wordt. Wel 

wordt het op sommige plekken sneller warmer dan 

andere. Door deze opwarming wordt het ook in de zomer 

warmer, waardoor hittegolven langer duren en heter 

zijn dan vroeger. 

 

Wat versterkt dit verschijnsel? 

1. Gebieden met veel stenen oppervlaktes. Die worden 

erg heet op een zomerse dag en houden dat lang vast.  

2. Gebieden met veel verkeer en fabrieken. Die stoten 

roetdeeltjes uit en veroorzaken smog. Dat hangt als een 

soort deken om de stad en houdt de hitte  vast.  

3. Gebieden met minder wind, bijvoorbeeld door (hoge) 

gebouwen. Daardoor blijft de warmte langer hangen. 

Wat zijn de gevolgen? 

Teveel hitte is lastig voor zowel mensen als voor natuur. 

Door de hitte verdwijnen veel insecten, waardoor een 

groot deel van de dieren die deze insecten eten minder 

voedsel hebben. Daarnaast is het vervelend voor ons 

mensen: als het heet is in de zomer kun je minder goed 

slapen, je minder goed concentreren en hebben veel 

(oudere) mensen last van gezondheidsproblemen. 

 

Wat vermindert dit verschijnsel? 

Plekken die minder last hebben van hitte zijn open en 

natuurlijke gebieden met veel planten en bomen. Op een 

zomerse dag is het in bijvoorbeeld het bos vaak een stuk 

koeler. Planten en bomen zorgen voor meer schaduw, 

een schonere lucht en laten makkelijk wind door. 

Allemaal dingen die nodig zijn om het af te laten koelen. 



  
DROOGTE 

Wat veroorzaakt het? 

Doordat het warmer wordt in het voorjaar en in de 

zomer, verdampt er ook meer water. Zowel water dat 

onzichtbaar onder de grond ligt, als water dat in meren, 

rivieren en ander oppervlaktewater ligt. Hierdoor is het 

moeilijker om aan water te komen en ontstaan er 

langere en heftigere periodes van droogte. 

 

Wat versterkt dit verschijnsel? 

1. Gebieden die ver van rivieren of andere 

zoetwaterbronnen liggen hebben vaak het meest last 

van droogte. 

2. Steden met veel stenen oppervlaktes zijn ook 

kwetsbaarder. De hoeveelheid stenen en bestrating daar 

zorgen er namelijk voor dat er minder water in de 

bodem terecht kan komen, waardoor deze sneller 

uitdroogt en verzakt in de zomer. 

Wat zijn de gevolgen? 

Ook droogte heeft allerlei effecten voor mens, dier en 

natuur. Zo kunnen dieren en planten moeilijker aan 

water komen en verdorren bomen en planten sneller. Als 

mensen komen onze zoetwaterbronnen in gevaar, 

waardoor we meer moeite krijgen met irrigeren, 

drinkwater en zelfs douchewater. Bovendien zorgt het 

ervoor dat de bodem zwakker wordt, wat gevaarlijk is 

voor gebouwen. 

 

Wat vermindert dit verschijnsel? 

Voor droogte geldt net als voor hitte dat meer planten 

en bomen vaak helpen. Deze zorgen ervoor dat water 

tijdens een bui beter in de bodem terecht kan komen. 

Daar kan het water langer worden vastgehouden, en 

droogt de grond minder snel uit bij droogte. 



  WATEROVERLAST 

Wat veroorzaakt het? 

Door de stijgende warmte verdampt er meer water in 

meren en zeeën. Dat verdampte water komt in de 

waterkringloop terecht en zorgt uiteindelijk voor meer 

neerslag in kortere tijd. Veel gebieden kunnen al die 

extra regen niet aan. Daardoor kunnen meren en 

rivieren overstromen en neemt de bodem het water niet 

meer zo goed op. Daardoor blijft er vaker water staan. 

 

Wat versterkt dit verschijnsel? 

1. Gebieden waar al veel water is lopen sneller vol en 

hebben daardoor een hogere kans op overstromingen.  

2. Ook hier geldt dat gebieden met veel stenen meer last 

hebben. Die stenen zorgen ervoor dat het water 

moeilijker bij de bodem terecht. Daardoor gaat alle 

regen van zo’n bui in de stad naar dezelfde afvoerputjes, 

die dan vollopen. Daardoor blijft er na een tijdje water 

op straat staan. 

Wat zijn de gevolgen? 

Al dat water op straat veroorzaakt een hoop schade aan 

gebouwen, planten en andere voorwerpen. Als het hard 

genoeg regent kan dit water zelfs bij huizen naar binnen 

lopen. Al dat water is moeilijk weg te halen, en zorgt er 

ook voor dat er een hoop bacteriën en schimmels gaan 

groeien. Die zijn dan weer slecht voor de gezondheid. 

 

Wat vermindert dit verschijnsel? 

In natuurlijke gebieden heb je minder snel last van 

wateroverlast door regen. Dat komt omdat het water 

overal goed de bodem in kan stromen en de lasten van 

regen daardoor verspreid worden. Ook in steden geldt 

dat in wijken met meer planten en bomen, er vaak 

minder wateroverlast ontstaat. Dus ook hier geldt: meer 

planten en bomen is de oplossing! 



  

Opdracht 

Je weet nu iets meer over de klimaateffecten. En nog 

belangrijker: je weet nu waardoor deze effecten erger 

of juist minder erg worden gemaakt. We willen je in deze 

opdracht vragen om eens goed in je eigen omgeving te 

kijken en te onderzoeken hoe jouw eigen tuin droogte, 

hitte en wateroverlast versterkt of juist verzwakt.  

 

De eerste opdracht van deze week is om een plattegrond 

van jouw tuin te maken. Volg daarvoor deze stappen: 

1. Maak een schetstekening van jouw huis en tuin van 

boven. De binnenkant van je huis hoef je niet te 

tekenen. Heb je geen tuin? Teken dan je balkon of 

de gemeenschappelijke tuin van je flat. Zie ook 

het plaatje op de volgende bladzijde als voorbeeld 

van zo’n tekening. 

2. Geef in je tekening aan waar er stenen en tegels 

in je tuin liggen, en waar er planten en bomen 

staan.  

3. Laat daarna met pijltjes en woorden of met 

nummertjes zien waar je de verschillende plekken 

in je tuin voor gebruikt. 

4. Kijk tot slot eens goed in je tuin kijken naar welke 

planten-, dieren- en insectensoorten er te vinden 

zijn. Maak een lijstje van deze soorten. Beschrijf 

daarin steeds wat voor soort het is en hoeveel je 

er van hebt gezien. Zitten er soorten tussen die je 

niet kent, of waarvan je de naam niet weet? Vraag 

dan je ouders om hulp! 

 

Als je de opdracht af hebt, lever dan de tekening en de 

soortenlijst met je naam en de naam van je school in bij 

je school. Je kunt daarna door naar de volgende opdracht 

van deze week. 

 



 
 
  



  

THEMA 4 – Meten is weten 

 

Welkom 

Hey ben je er nog steeds? We zijn nog niet klaar voor 

deze week. Nu je wat meer weet over de 

klimaateffecten en waarom die in jouw stad wel of niet 

voorkomen, wil je vast ook weten hoe heftig die effecten 

precies zijn? Daarom gaat professor Willem je uitleggen 

hoe je die klimaateffecten kunt meten. Voor de opdracht 

hebben we een paar experimenten bedacht die je in je 

eigen tuin kunt doen. Dus pak je laboratoriumjas en je 

veiligheidsbril en doe mee! 

 

Leerles 

Dag professor Willem! We hebben het veel gehad over 

klimaatverandering in onze leerlessen, maar hoe 

weten we eigenlijk dat het klimaat verandert?  

‘’Er zijn veel manieren om de veranderingen in 

het klimaat waar te nemen.  

Eén van de meest gebruikte manieren is om in het 

ijs te boren op Antarctica. Jullie hebben vast wel 

gehoord over de broeikasgassen die in de lucht 

zitten en voor het broeikaseffect zorgen? Die 

broeikasgassen worden ook opgeslagen in de 

sneeuw en regen die op Antarctica valt. Door 

honderden meters diep te boren en het ijs dat 

omhoog komt te bestuderen, kunnen we precies 

bepalen hoeveel van die broeikasgassen in de 

lucht zat in een bepaalde tijd. Daarmee kunnen 

we miljoenen jaren terugkijken en de 

temperatuur in die tijden bepalen. 

 

Gelukkig zijn er ook makkelijkere manieren. De 

afgelopen honderden jaren zijn temperatuurs-

metingen namelijk preciezer bijgehouden.  

Zo kunnen we de recentelijke  

veranderingen veel beter bepalen.’’ 

  



 
  We weten dat klimaatverandering vooral effect heeft 

op het weer. Hoe meet je die effecten? 

‘’Dat verschilt heel erg per weersverschijnsel. 

Voor de temperatuur geldt dat we dat lange tijd 

met een simpele thermometer deden, die 

aangeeft hoe warm het buiten is. Door dat lange 

tijd te volgen kun je bepalen wat de ‘normale’ 

temperatuur is en hoe daar van wordt afgeweken. 

Tegenwoordig is er ook een boel mogelijk met 

satellieten en kunnen we de temperatuur voor 

grote gebieden makkelijk bijhouden.  

 

Regen kun je makkelijk bijhouden met een 

regenmeter. Dat is een bakje met maatstreepjes, 

waardoor je precies kunt zien hoeveel er tijdens 

een bui valt. De droogte bepalen is ingewikkelder 

en wordt vaak door modellen berekent. Die kijken 

naar de hoeveelheid regen, en berekenen de 

verdamping aan de hand van hitte. Als er meer 

water verdampt dan valt, is er meer droogte.’’ 

 

Zijn er andere gevolgen van klimaatverandering die we 

kunnen meten? 

‘’Zeker! Hebben jullie al geleerd dat die 

weersverschijnselen gevolgen hebben voor zowel 

dieren als mensen? Dat kunnen we goed 

bijhouden. Bijvoorbeeld door dier- en 

plantpopulaties letterlijk te tellen. Vaak tellen 

we bijvoorbeeld bijen of vogels in een bepaald 

gebied en kunnen we zo bepalen of er in een jaar 

minder of meer soorten zijn dan normaal. 

 

Er zijn ook veel meer geavanceerde technieken 

om deze effecten te bepalen. Eén van mijn 

favoriete methoden is de onderwater drone. Dit 

is een miniatuur onderzeeër die je in het water 

kunt gebruiken om de waterkwaliteit te meten. 

Die is vaak minder goed doordat het warmer is. 

Erg leuk om mee te spelen!’’ 

 

 

 



  
 
  

We proberen van alles om klimaatverandering tegen te 

gaan. Hoe weten we eigenlijk of het in de toekomst 

erger of beter wordt? 

‘’Het bepalen van het klimaat in de toekomst is 

wat lastiger. Dat is immers nog niet gebeurd en 

moeten we voorspellen. Vaak doen we dat door 

terug te kijken in de tijd. Omdat het klimaat zo 

langzaam verandert over tijd gedraagt het zich op 

korte termijn best voorspelbaar. Veranderingen 

die in de laatste jaren hebben plaatsgevonden 

zetten vaak nog wel even door. Daarom kunnen 

we goed scenario’s maken: voorspellingen voor 

hoe het weer er over 50 of 100 jaar uitziet. Maar 

zeker is dat nooit!  

 

Het kan ook nóg ingewikkelder. Zo zijn 

er veel supercomputers non-stop aan  

de slag met allerlei modellen om  

telkens weer berekeningen te maken  

en de toekomst te voorspellen.’’ 

Ok, dus best nuttig om meer te meten. Maar wat wordt 

er gedaan met al die informatie? Hoe zorgt dat er nou 

voor dat we de problemen kunnen oplossen? 

‘’Aha, dat is waar het allemaal om draait! De 

kennis over klimaateffecten is essentieel om te 

kunnen bepalen waar er oplossingen nodig zijn en 

waar niet. We kunnen tegenwoordig per buurt 

bepalen hoe heftig deze effecten zullen worden, 

en dus ook of we moeten ingrijpen of niet. Zo 

voorkom je dat je werk doet waar het niet nodig 

is en de ergste problemen kunt voorkomen.  

 

Bovendien helpt het ons om te bepalen hoe we 

die problemen kunnen oplossen. Oplossingen voor 

klimaatproblemen werken nou eenmaal beter op 

sommige plekken dan andere. Door zoveel 

mogelijk kennis te hebben over een probleem, 

kunnen we de meest passende oplossing  

kiezen. Best handig, die wetenschap! 



  

Opdracht 

Zo, dat is wel even genoeg nieuwe informatie voor een 

week. Tijd om zelf aan de slag te gaan! We hebben 3 

proefjes bedacht die we je willen vragen in je eigen tuin 

te gaan doen. Bij elke proef vertellen we je precies wat 

je nodig hebt en wat je moet doen.  

 

Voor deze experimenten geldt: meten alleen is niet 

genoeg. Je moet ook bedenken wat datgene wat je hebt 

gemeten nou betekent om er echt iets van te leren. Kijk 

daarom na afloop van de proefjes eens goed naar wat je 

nu hebt gevonden. Doe dit eventueel samen met je 

ouders. Geef samen antwoord op de volgende vragen: 

-  Waarom loopt het water in proefje 1 sneller weg 

op sommige plekken dan op andere?  

- Zijn er overeenkomsten of verschillen tussen de 

plekjes waar het heter is en waar het water sneller 

langzamer wegloopt?  

 

- Zijn alle plekjes waar het warmer is ook de plekjes 

waar het water sneller verdampt? 

-  Welke plekjes in jullie tuin zijn klaar voor 

klimaatverandering, en waar kan het nog beter?  

 

Schrijf de antwoorden op deze vragen op een blaadje. 

Lever dit blaadje samen met de blaadjes waar je 

metingen op staan in op je school. Vergeet ook hier niet 

om je naam en de naam van je school erbij te schrijven, 

zodat we weten aan wie we de badge kunnen geven! 

Goed gedaan, je hebt alweer een week goed werk 

geleverd. Zien we je volgende week weer voor de laatste 

opdrachten?  

 



  

PROEFJE 1 – WATEROVERLAST 

Beschrijving: In de eerste proef ga je kijken hoe goed 

verschillende plekjes in je tuin water doorlaten. 

Daarmee kun je zien wat er zou gebeuren als er ineens 

veel regen valt en welke plekjes in je tuin een groter 

risico op overstroming hebben. 

Benodigdheden:  

- Een groot leeg soepblik, aan beide kanten open 

- Een 1.5 Liter fles gevuld met water 

- Een stopwatch (op je mobiel) 

- Een kladblok en potlood of pen 

Instructies: 

1. Zoek een plekje op in je tuin en zet het soepblik 

er recht op neer. Zorg ervoor dat de bodem van 

het blik stevig op de grond staat. 

2. Leeg de fles met water in het blik en zet meteen 

je stopwatch aan. 

3. Zodra het water uit het blik is weggelopen,  

schrijf dan op je kladblok op hoe lang dat duurde. 

4. Vul je waterfles opnieuw en herhaal deze proef 

op 5 andere plekjes (dus 6 in totaal). Zorg ervoor 

dat je elke keer een andere ondergrond hebt: de 

ene keer op het gras, de andere keer op de 

stoep, het terras of op aarde. Zet achter de tijd 

van elke proef neer op welke ondergrond dit 

was. 



 
  

PROEFJE 2 – VERDROGING 

Beschrijving: In het tweede proefje gaan we kijken hoe 

snel verschillende plekjes in je tuin verdrogen. Voor deze 

proef is het belangrijk dat het buiten een warme zonnige 

dag is.   

Benodigdheden:  

- Een laag schaaltje waar water in kan 

- Een stopwatch (op je mobiel) 

- Een kladblok en potlood of pen 

Instructies: 

3. Vul het schaaltje met water. Doe er niet teveel in, 

hoe meer water, hoe langer het proefje duurt. 

4. Leg het schaaltje op een plekje in je tuin en zet 

de stopwatch aan.  

5. Houd in de gaten wanneer al het water in het 

schaaltje verdampt is en noteer op je blaadje hoe 

lang dit duurde.  

1. Doe dit net als in het vorige proefje nog 5 keer 

(dus 6 keer in totaal). Probeer het proefje telkens 

zoveel mogelijk hetzelfde te doen. Zorg er daarbij 

voor dat je elke keer precies evenveel water in 

het schaaltje doet. Probeer ook hier het schaaltje 

elke keer op een plek met een andere ondergrond 

te zetten. Schrijf elke keer naast de opdroogtijd 

de ondergrond op. Schrijf dit keer ook op of het 

plekje in de schaduw ligt en of er veel of weinig 

wind is. 



 
  PROEFJE 3 – HITTE 

Beschrijving: In het derde en laatste proefje gaan we de 

warmte in je tuin meten. Daarvoor laten we je eerst zien 

hoe je zelf een thermometer kunt maken. Ook bij dit 

proefje is het zo dat je hem het beste kunt doen op een 

warme dag. 

Benodigdheden:  

- Plastic flesje (0.5 liter) 

- Een rietje 

- Een klein beetje klei 

- Stukje stevig papier (of karton) 

- Schaar 

- Stift 

- Liniaal 

- Limonadesiroop 

- Plakband 

Thermometer maken: 

1. Meng wat limonadesiroop met water en vul de fles 

tot vlak onder de rand. 

2. Draai de dop op de fles en maak er met de schaar 

een klein gaatje in zodat het rietje er doorheen 

past. 

3. Steek het rietje door de dop in de fles. Het rietje 

mag de bodem niet aanraken en moet minstens 10 

centimeter boven de dop uitsteken.  

4. Plak het rietje met klei vast aan de dop en zorg 

ervoor dat de klei de fles duchtlicht afsluit. 

5. Plak het stukje papier of karton met plakband vast 

aan het rietje dat boven de dop uitsteekt. 

6. Voeg voorzichtig nog wat limonadeoplossing toe 

om het rietje tot halverwege het kaartje omhoog 

te laten komen. 

7. Voeg eventueel nog een druppel (bak)olie toe om 

te zorgen dat er geen water in het flesje 

verdampt.  

Zie ook de plaatjes op de volgende bladzijde. 



  



 
 
  

Instructies: 

Nu je je thermometer hebt gemaakt kun je hem gaan 

testen! 

1. Zet je thermometer op een plekje in je tuin.  

2. Laat hem een paar minuutjes opwarmen of 

afkoelen en zet dan op het stukje papier of 

karton een streepje bij waar de limonade in het 

rietje zit. Als het goed is stijgt de limonade als 

het warmer is, en daalt hij als het kouder is. 

3. Herhaal dit op nog 5 plekjes (in totaal dus 6) en 

houd goed bij welk streepje bij welk plekje 

hoort. Schrijf in een kladblok bij elke meting op 

op welk plekje in de tuin je zit (wat voor 

ondergrond, in de zon of in de schaduw en in de 

wind of uit de wind). Probeer zoveel mogelijk 

verschillende plekjes op te zoeken. 



  



  

THEMA 5 – De KLIMAAT TOERBUS 

 

Welkom 

Hey en welkom terug voor de laatste week! Je weet als 

het goed is nu van alles over klimaatverandering en 

klimaateffecten. In deze week willen we alles positief 

afsluiten, dus gaan we vooral op zoek naar oplossingen: 

wat kunnen we doen om deze klimaateffecten tegen te 

gaan? In dit eerste thema gaan we kijken naar hoe elke 

straat zijn eigen oplossingen nodig heeft en hoe je die 

passende oplossingen vindt.  

Leerles 

KLIMAAT BUSTOER 

Kom mee, we gaan in deze leerles op een busreis! Op ons 

ritje vandaag gaan we je verschillende plekjes laten zien 

en gaan we samen zoeken naar welke oplossingen hier 

nodig zijn. We gaan eerst naar een drukke winkelstraat 

in het stadscentrum, dan naar een bedrijventerrein aan 

de rand van de stad en komen op het einde nog even bij 

in een mooie buitenwijk.  

Tijdens deze toer gaan we je laten zien dat iedere 

buurt  voor zijn eigen uitdagingen staat. Iedere straat 

ziet er anders uit en wordt daardoor anders beïnvloed 

door weersverschijnselen. Daardoor zijn er in elke wijk 

andere oplossingen mogelijk en nodig. Welke 

oplossingen er precies zijn voor klimaateffecten 

bespreken we in de volgende les. Dus stap in  

en doe jullie riemen vast!  



  
PLEK 1: HET STADSCENTRUM 

 

 

 

 

 

 

 

Waar zijn we? 

Jongens en meisjes, we zijn gearriveerd op de eerste 

bestemming: de winkelstraat! Als jullie uit het raam 

kijken zien jullie een typische straat uit een oud 

stadscentrum, waar veel monumentale gebouwen dicht 

op elkaar staan. Hier komen en gaan veel mensen om te 

winkelen of voor een dagje uit, waardoor het hier 

behoorlijk druk kan worden. Vaak liggen er in zulke 

centrums een boel van dit soort straten naast elkaar.  

 

Wat is er aan de hand? 

Doordat de huizen zo dicht op elkaar staan is er weinig 

ruimte voor bomen en planten. Zoals jullie vast wel 

hebben geleerd, zorgt dat ervoor dat het hier behoorlijk 

warm kan worden, en dat er bij een stevige regenbui 

snel water blijft staan. Bovendien moeten de straten 

stevig zijn omdat ze zoveel wordt gebruikt door 

winkeliers en bewoners.  

 

Welke oplossingen zijn hier handig? 

De winkels in de straat moeten toegankelijk zijn en 

worden vaak beschermd omdat ze monumenten zijn. 

Daardoor is het moeilijk om planten en bomen in deze 

straat te zetten. Wat wel kan werken is bijvoorbeeld 

ruimte tussen de stenen in te maken, waardoor water 

sneller weg kan lopen. Of beplanting tussen de huizen in 

te hangen, waardoor er schaduwen ontstaan.  

Dit zijn lastige situaties, waarin er een hoop 

creativiteit nodig is! 

 



  
PLEK 2: HET BEDRIJVENTERREIN 

 

 

 

 

 

 

 

Waar zijn we? 

Volgende halte: het bedrijventerrein. Net zoals in veel 

andere steden bevind dit gebied zich aan de rand van de 

stad, waardoor bedrijven die meer ruimte nodig hebben 

hier makkelijk kunnen vestigen. In deze gebieden wonen 

nauwelijks mensen. Daardoor is alles vooral heel 

praktisch ingericht, met grote wegen, weinig ‘mooie’ 

dingen zoals bomen of planten en weinig dingen die veel 

onderhoud nodig hebben.   

 

Wat is er aan de hand? 

De gebouwen die je hier vindt zijn vaak behoorlijk groot. 

Door de grote daken is er veel versteend oppervlakte 

wat in de zomer erg heet wordt. Dat er zoveel (grote) 

wegen in dit soort gebieden zijn versterkt dit effect ook 

nog eens. Samen met stadscentra zijn industriegebieden 

dan ook vaak de gebieden met de grootste hitte.  

 

Hoe lossen we dat op? 

Ook in dit soort gebieden zijn oplossingen soms moeilijk 

te vinden. Het staat vaak helemaal volgepakt en alle 

ruimte is ook hard nodig. Het is net als in het 

stadscentrum dus zoeken naar oplossingen die weinig 

ruimte nodig hebben. Denk bijvoorbeeld aan een lichter 

kleurtje voor de wegen en gebouwen, zodat ze minder 

hitte opnemen. Of planten die weinig ruimte in beslag 

nemen, zoals een klimop! 

Wat vooral werkt zijn oplossingen die ook nog  

wat opleveren voor bedrijven: win-win! 



  
PLEK 3: DE BUITENWIJK 

 

 

 

 

 

 

 

Waar zijn we? 

En we zijn alweer op onze eindbestemming aangekomen: 

een buitenwijk in de stad. In tegenstelling tot de vorige 

haltes, wordt dit gebied vooral gebruikt om te wonen. 

Vaak zijn ze dan ook mooier ingericht, met meer plek 

voor bomen, planten en parkjes. Ook zijn de straten 

vaak wat ruimer opgezet, en is er meer ruimte tussen de 

gebouwen in.  

 

Wat is er aan de hand? 

Je merkt het misschien al in de lucht: het is hier een 

stuk koeler dan op de vorige haltes. Dat komt omdat er 

meer planten en bomen zijn in deze wijk, en omdat er 

meer wind waait door de grotere ruimtes tussen 

gebouwen. In veel buitenwijken vormen hitte en 

wateroverlast niet zo’n groot probleem als in andere 

delen van de stad. Dat hangt alleen wel een beetje af 

van hoe bewoners hun tuinen inrichten. Als er veel 

stenen in deze tuinen liggen, kan het hier alsnog heel 

heet worden. 

 

Hoe lossen we dat op? 

De oplossing hiervoor ligt toch echt bij de eigenaren 

van deze huizen. Die kunnen de wijk helpen verkoelen 

door zoveel mogelijk stenen uit hun tuin te halen en 

daar planten voor terug te laten groeien. Alle kleine 

beetjes helpen daarbij, en als iedereen meedoet  

is het hier heerlijk in de zomer! 



  
Opdracht 

In de bustoer heb je een aantal buurten bezocht en 

gezien hoe het klimaat daar effect kan hebben. In deze 

opdracht willen we je vragen dat voor je eigen buurt te 

doen. Maak voor deze opdracht een plattegrond van je 

eigen straat op de volgende bladzijde. Het is het handigst 

om hiervoor naar buiten te gaan, maar als dat niet lukt 

kun je ook op Google Maps kijken. Teken een aantal 

dingen in je plattegrond: 

 Geef aan waar huizen staan, waar straten lopen 

en waar bomen en bosjes zijn. 

 Geef aan waar verschillende gebouwen voor 

gebruikt worden (alleen huizen, of ook een school, 

supermarkt of ander gebouw?)  

 Kijk daarna eens op www.klimaateffectatlas.nl en 

zoek daarin jouw straat op. Boven het kaartje kun 

je ‘hitte’ en ‘wateroverlast’ aanklikken. Zoek 

eens op hoe die in jouw straat spelen en teken in 

je kaart waar het heet is of juist niet en waar er 

veel wateroverlast is of juist niet.  

Kun je (samen met je ouders) verklaren waarom de 

wateroverlast en hitte het ergst zijn op die plekken?  

Als je je plattegrond af hebt kun je hem op  

school inleveren en doorgaan met de  

volgende opdracht. 

http://www.klimaateffectatlas.nl/


   
Naam: 

 

School: 

 



  

THEMA 6 – Klimaatadaptatie 

 

Welkom 

Dit is het dan: alweer het allerlaatste thema. Nog één 

opdracht en je bent een echte klimaatverkenner! In dit 

thema gaan we je eindelijk meer vertellen over 

oplossingen voor klimaateffecten. We gaan je laten zien 

wat die oplossingen zijn, waar ze kunnen werken en voor 

wie ze zijn bedoeld. Je gaat in de opdracht op pad om 

ze zelf op te zoeken in jouw eigen buurt. Wie weet kun 

je zo ontdekken hoe je jullie buurt nóg beter kan maken! 

 

Leerles 

Als je oplossingen zoekt voor klimaateffecten, dan ben 

je bezig met wat wij ‘klimaatadaptatie’ noemen. 

Adaptatie is een ander woord voor aanpassen. Zoals een 

kameleon zich aanpast aan zijn omgeving om onzichtbaar 

te worden, zo gaan wij de leefomgeving veranderen om 

het aan klimaateffecten aan te passen.  

Er is niet één vorm van klimaatadaptatie. Per 

weersverschijnsel zijn er een boel oplossingen te 

bedenken die kunnen helpen met het verminderen van 

de effecten. In deze laatste leerles laten we een aantal 

populaire maatregelen zien die nu al veel worden 

gebruikt in Nederlandse steden. Per oplossing geven we 

een korte omschrijving. Daarin leggen we je uit hoe de 

oplossing eruit ziet, waar je hem vaak vindt en voor wie 

deze het beste werken. Sommige oplossingen werken 

voor meerdere doelen. Ze kunnen dan bijvoorbeeld 

tegelijk hitte en wateroverlast tegengaan. 

 

Op de volgende bladzijde vind je alvast een plaatje 

waarin een aantal van deze oplossingen terug te vinden 

zijn. Kijk ook dit filmpje als je daar meer over wilt 

weten: https://youtu.be/f0dPJjfiiD4  

https://youtu.be/f0dPJjfiiD4


 

  



  HITTE 

Groene muur 

Beschrijving: je hebt ze vast wel eens gezien: 

klimplanten die de hele gevel van een huis beslaan. Dat 

werkt heel goed omdat ze daardoor zorgen dat er geen 

direct zonlicht op de muren terecht komen en ze 

daardoor een stuk minder warm worden. Groene muren 

komen er in allerlei soorten en maten, bijvoorbeeld met 

mossen. 

Voor wie? In principe kan iedereen een klimplant tegen 

een muur aanzetten en laten groeien. Vaak wordt het 

wat lastiger bij monumentale gebouwen, omdat die 

beschermd worden en er strengere regels voor zijn. 

Bomen 

Beschrijving: je kent ze wel, die lange dingen met een 

hoop blaadjes en wortels? Bomen helpen erg goed tegen 

hitte in de stad, omdat ze zorgen voor schaduw en een 

schonere lucht (gaat smog tegen). Bomen kunnen in 

allerlei vormen en maten worden aangelegd: los, in een 

rij, in een tiny forest, in een beweegbare bak, etc. 

Voor wie? Bij klimaatadaptatie met bomen gaat het er 

vooral om hoeveel bomen je wilt plaatsen. In principe 

kan iedereen in zijn eigen tuin één of een aantal bomen 

plaatsen. Op het moment dat je bosjes wil aanplanten of 

buiten je eigen tuin bomen wilt planten komt het snel op 

het bordje van de gemeente. 



  DROOGTE 

Waterbuffer 

Beschrijving: Waterbuffers zijn plassen of meertjes van 

allerlei formaten in een stad waar water naartoe kan 

stromen als het regent. Als het dan droog is kan hier 

water vandaan worden gehaald om het gebied van water 

te voorzien. Het is daarmee dus goed om wateroverlast 

te voorkomen èn om droogte op te lossen. 

Voor wie? In de meeste gevallen worden grotere 

waterbuffers opgezet door overheden, om voor hele 

dorpen en steden een watervoorraad in te slaan. Ook 

bewoners kunnen in hun tuin een waterbuffer maken 

door bijvoorbeeld een vijver te plaatsen. 

Regenton 

Beschrijving: Regentonnen zijn eigenlijk kleine 

waterbuffers. Al het regen dat op daken valt wordt 

meestal via regenpijpen afgevoerd en in de grond 

gelaten. Daarmee wordt het opgenomen en verdwijnt 

het snel weer. We kunnen echter ook die regenpijpen op 

een regenton aan laten sluiten en zo het regenwater 

vasthouden voor als het droog wordt, om zo je tuin 

bijvoorbeeld water mee te geven. 

Voor wie? Regentonnen kunnen door iedereen worden 

gekocht een aangelegd. Ze zijn dan ook op veel plekken 

te koop. Regentonnen zijn niet enorm groot en passen 

bij de meeste mensen prima achter het huis. 



  WATEROVERLAST 

Doorlaatbare bestrating 

Beschrijving: Eén van de grootste problemen bij 

wateroverlast is dat het niet door bestrating heen komt 

en daardoor naar de riolering stroomt. Bij doorlaatbare 

bestrating zijn er vaak gaten in de bestrating ontworpen 

waardoor het water bij de bodem kan komen. Zo kan het 

geleidelijk in de bodem worden opgenomen. 

Voor wie? Doorlaatbare bestrating zie je nog niet veel 

en wordt meestal aangelegd door overheden bij het 

aanleggen van nieuwe straten. Ze zijn echter ook prima 

te gebruiken door bewoners, voor het aanleggen van een 

terras of oprijlaan in hun eigen tuin. 

Groen dak 

Beschrijving: misschien heb je deze ook wel eens gezien: 

een soort tuin, maar dan op je dak. Je hebt er weliswaar 

een stevig dak voor nodig, maar hiermee kun je allerlei 

soorten planten, bloemen en grassen op je dak laten 

groeien. Dat is goed voor de opname van regen, zodat 

het niet op het dak valt en afgevoerd hoeft te worden. 

Bovendien is het erg goed voor het tegengaan van hitte 

en het versterken van de natuur in de stad. 

Voor wie? Groene daken zijn vrij prijzig. Alhoewel er 

soms bewoners zijn die er een op hun dak aanleggen, zijn 

het meestal bedrijven met grotere panden (en dus 

grotere daken) die groene daken aanleggen. 



  
Opdracht 

Tijd om er weer eens op uit te gaan! De opdracht van 

vandaag is een speurtocht. We hebben je allerlei 

oplossingen laten zien, en nu zijn we benieuwd of 

sommige daarvan al bij jouw in de buurt zijn te vinden.  

 

De opdracht: pak de tabel op de volgende bladzijde erbij 

en ga in jouw buurt op zoek naar deze oplossingen. Als 

je niet weet hoe ze eruit zien, zoek dan een aantal 

plaatjes op Google erover op. Maak een wandeling, maar 

ga niet te ver weg van je huis. Als je een van de 

oplossingen tegenkomt, schrijf er dan een aantal dingen 

over op, zoals:  

 Hoeveel van deze oplossingen heb je gevonden? 

(als je er 0 hebt gezien is dat ook goed!) 

 Waar heb je deze oplossingen gevonden? (Schrijf 

bijvoorbeeld een straatnaam op)  

 Hoe ziet deze oplossing eruit? (Beschrijf wat je 

ziet, hoe groot is het, welke vorm, enz.)  

Als je klaar bent, willen we je vragen om na te denken 

over welke oplossingen er nog meer mogelijk zijn in 

jouw buurt? Welke oplossingen missen nog, waar zouden 

die kunnen staan en waarom zijn juist die nodig in jouw 

wijk? Doe dit eventueel samen met je ouders en schrijf 

je ideeën op de volgende bladzijde op. Lever de tabel 

en je ideeën in op je school. Fantastisch gedaan, 

je hebt nu alle opdrachten af en bent een  

echte klimaatverkenner! 

 

 

 



 

   

Oplossing 
Hoeveel 
heb je 

gezien? 

Waar heb je ze 
gevonden? 

Hoe zien ze eruit? 

Groene muur 

   

(Kleine) parkjes 
met bomen 

   

Waterbuffer 

   

Regenton 

   

Doorlaatbare 
bestrating 

   

Groen dak 

   

 

 

Naam: 

 

School: 

 
Welke oplossingen wil je nog meer in je 

buurt zien? 

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 

Waarom die oplossing? 

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 

Waar zou je die plaatsen? 

___________________________________

___________________________________

_________________________________ 

_____________________________  

 

 

 

 



  



Diploma Badges 

Opdracht 1    Opdracht 2    Opdracht 3    Opdracht 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opdracht 5    Opdracht 6     

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 


