
–
–

NL-NL Kinderen
Ik gebruik de auto of het vliegtuig

4

7

CO2

Reflectie

Insolatie

Infraroodstraling

Broeikaseffect

15°C

-18°C

°C

Het broeikaseffect

13



Set 1

www.climatefresk.org7

Door menselijke activiteiten 
(transport, industrie, gebouwen) is 

de concentratie van CO2 in de 
atmosfeer toegenomen.

Set 1

www.climatefresk.org13

De afgelopen 100 jaar is het 
broeikaseffect toegenomen door 

CO2 en methaan. Als gevolg 
daarvan warmt de aarde op.

Benodigdheden: een set kaarten per 6-8 personen, een papieren tafelkleed of 
papieren rol van 1 bij 2 meter, potloden, markers, plakband.

–
–

Hoe kan je spelen?

Overleg Creativiteit Terugblik Debrief

De deelnemers moeten de kaarten op het papier plakken en de causale 
verbanden tussen de verschillende aspecten van klimaatverandering met pijlen 
aanduiden.

Deel eerst alle kaarten van een set uit voor je een volgende set uitdeelt

Tijdsduur : een uur om alle kaarten te leggen, een uur om De Klimaatcollage te 
versieren en een uur om het resultaat te presenteren en te debriefen.

Set 1

www.climatefresk.org4

Auto's en vliegtuigen hebben 
brandstof nodig. Door de 

verbranding van brandstof, komt 
er CO2 vrij.



Het smelten van zee-ijs
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Set 2

www.climatefresk.org3

Airconditioning en verwarming 
verbruiken energie. Daarom 

stoten ze CO2 uit.

Set 2

www.climatefresk.org16

Vrijwel alle gletsjers hebben zich 
teruggetrokken en honderden zijn al 

helemaal verdwenen. Door de 
smeltende gletsjers stijgt het 

waterniveau van de zeeën en oceanen.

Set 1

www.climatefresk.org18

Het smelten van het zee-ijs is niet 
verantwoordelijk voor de stijging 

van de zeespiegel. Denk aan een 
ijsblokje dat smelt in een glas water: 
het zorgt er niet voor dat de drank 

het glas overstroomt.

Set 1

www.climatefresk.org21

Als gevolg van het broeikaseffect is 
de gemiddelde temperatuur op 

aarde al met +1 °C gestegen. De 
temperatuur stijgt steeds verder, 
met mogelijk grote gevolgen voor 

onze planeet.



De opwarming van de oceanen
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Set 2

www.climatefresk.org26

Klimaatverandering veroorzaakt 
extreme regenbuien en langdurige 
natte periodes. Dit kan dan weer 
overstromingen van de rivieren 

veroorzaken.

Set 2

www.climatefresk.org36

Door klimaatverandering 
warmt de aarde op en stijgt de 

kans op langdurige 
hittegolven.

Set 2

www.climatefresk.org17

De zeeën en oceanen absorberen 
een grote deel van de warmte uit de 

atmosfeer. Daardoor stijgt de 
watertemperatuur en zetten de 
oceanen uit (ze hebben meer 

ruimte nodig).
Set 2

www.climatefresk.org20

De waterkringloop is het proces waarbij 
oppervlaktewater (zoals zeewater) verdampt. In 
de atmosfeer vormt deze damp wolken waaruit 

neerslag valt. Deze komt terug op aarde in 
waterwegen, of zakt weg als grondwater. Als 

land en water warmer worden, neemt de 
verdamping toe en raakt de kringloop uit balans.
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Set 3

www.climatefresk.org22

De zeespiegel stijgt door het 
smelten van de gletsjers.

Set 3

www.climatefresk.org25

Veranderingen van de temperatuur 
en van de waterkringloop hebben 
grote gevolgen voor planten en 

dieren. Sommige soorten zijn al aan 
het verdwijnen.

Set 3

www.climatefresk.org2

Alles wat we kopen komt uit de 
industrie, die veel CO2 uitstoot. 

CO2 is een broeikasgas 
(BKG).

Set 3

www.climatefresk.org8

Koeien zijn herkauwers. Ze produceren 
methaan als ze een wind of een boertje 

laten. Methaan is net als CO2 een 
broeikasgas. Het is zelfs een veel 

sterker broeikasgas dan CO2.
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Set 3

www.climatefresk.org33

De stijging van de zeespiegel 
betekent dat dorpen en steden aan 

de kust en kleine eilanden in de 
nabije toekomst kunnen verdwijnen.

Set 3

www.climatefresk.org34

Boven warm oceaanwater kan een 
depressie steeds meer energie 

verzamelen en zo uitgroeien tot een 
cycloon. De intensiteit van cyclonen 
neemt toe, doordat het oceaanwater 

opwarmt.

Set 3

www.climatefresk.org30

Verstoringen van de 
waterkringloop kan droogte 

veroorzaken.

Set 3

www.climatefresk.org32

De voedselproductie kan 
beïnvloed worden door 

temperatuur, droogte, cyclonen, 
overstromingen.



Hongersnoden
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Klimaatvluchtelingen
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Scan om mee 
te doen!

Contact met de vereniging «La 
Fresque du Climat» (Climate
Fresk):
contact@climatefresk.org

Contact met auteur Cédric 
Ringenbach : 
+33 7 54 57 86 65 
contact@bluechoice.fr

Op ieder commercieel gebruik van dit spel moeten 10% gebruiksrechten 
betaald worden, of 3€ per deelnemer bij intern gebruik. De volledige licentie 
is beschikbaar op https://climatefresk.org/licence/ 
Betaling kan gebeuren via: www.climatefresk.org/fees/

Het niet-commercieel gebruik van dit spel wordt beschermd door de licentie 
Creative Commons BY-NC-ND.

De Klimaatcollage werd ontwikkeld door Cédric Ringenbach. De 
verdeling ervan wordt verzorgd door de vereniging "La Fresque du 
Climat".
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Set 3

www.climatefresk.org37

Als we minder eten 
produceren, kunnen 
hongersnoden vaker 

voorkomen.

Set 3

www.climatefresk.org39

Door klimaatverandering kunnen 
grote delen van de wereld 

uitdrogen of overstromen en 
moeten meer mensen vanwege 
hongersnood hun woonplaats of 

land verlaten.


