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Fossiele brandstoffen zijn steen- en 
bruinkool, olie en gas. Zij worden 

vooral gebruikt in gebouwen, transport 
en industrie. Bij de verbranding stoten 

ze CO2 uit.

Set 1

www.climatefresk.org7

CO2 is het belangrijkste 
antropogene (d.w.z. door de mens 

veroorzaakte) broeikasgas. 
CO2-emissies zijn afkomstig van de 

verbranding van fossiele 
brandstoffen en ontbossing.
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NabesprekingPresentatieCreativiteitRatio

Tijdsindicaties: een uur om de kaarten te plaatsen, een uur om de collage te 
versieren en een uur om samen te zitten en te bespreken wat je geleerd hebt.

Verdeel de kaarten set voor set en wacht tot alle kaarten op tafel liggen voordat 
je de volgende set verdeelt.

De bedoeling is dat elk team de kaartjes in volgorde op de tafel legt, alle 
oorzaak-gevolgrelaties vindt en pijlen tussen de kaartjes trekt om te illustreren 
waar klimaatverandering om draait.

Dit heb je nodig: een set kaarten per team van 6-8 personen, 2 x 1m papier, 
potloden, gum, markeerstiften en plakband.

Hoe speel je het spel?

Set 1

www.climatefresk.org1

Dit is waar het allemaal 
begint...
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Het smelten van zee-ijs doet de zeespiegel 
niet stijgen (net zoals een smeltend 

ijsblokje een glas niet doet overlopen).
Maar wanneer het smelt, maakt het witte ijs 

plaats voor een veel donkerdere zee, die 
meer zonnestralen absorbeert.

Set 1

www.climatefresk.org

Sinds 1900 is het peil van de 
oceanen met 20 cm gestegen ten 

gevolge van de uitzetting van water, 
het smelten van gletsjers en het 

smelten van ijskappen.

22
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Het broeikaseffect is een natuurlijk fenomeen
(overigens is het belangrijkste BKG waterdamp).

Zonder broeikaseffect zou de planeet 33°C kouder
zijn en zou het leven zoals we dat kennen niet

mogelijk zijn. Maar CO2 en andere broeikasgassen
die verband houden met menselijke activiteiten

vergroten het natuurlijke broeikaseffect en brengen
het klimaat uit balans.

Set 1

www.climatefresk.org21
De gemiddelde luchttemperatuur aan het 

aardoppervlak is sinds 1900 met 1,2°C gestegen. 
Mogelijke toekomstige emissiescenario's 

voorspellen dat deze stijging tegen 2100 tussen 
2 en 5°C zal bedragen. 

Tijdens de laatste ijstijd, 20.000 jaar geleden, was 
de gemiddelde luchttemperatuur slechts 5°C lager 

dan vandaag en de opwarming duurde 
10.000 jaar.
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De transportsector is sterk 
afhankelijk van olie. Hij is 

verantwoordelijk voor 15% van 
de uitstoot van broeikasgassen 

(BKG).

Set 2

www.climatefresk.org6
Ontbossing is het kappen of 

verbranden van bomen buiten het 
vermogen van het bos om zichzelf 

te vernieuwen. 80% van de 
ontbossing wordt veroorzaakt 

door landbouw.
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De industrie gebruikt fossiele 
brandstoffen en elektriciteit. Ze is 
verantwoordelijk voor 40% van de 
totale uitstoot van broeikasgassen 

(BKG).
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De bouwsector (woningen en 
commercieel vastgoed) gebruikt 

fossiele brandstoffen en elektriciteit. 
Deze sector is verantwoordelijk voor 

20% van de uitstoot van 
broeikasgassen (BKG).
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Ongeveer de helft van onze CO2-uitstoot wordt 
in diverse koolstofreservoirs opgeslagen. 

De andere helft blijft in de atmosfeer. 
De concentratie van CO2 in de lucht is de 
afgelopen 150 jaar gestegen van 280 tot 

415ppm (delen per miljoen). Dit is meer dan ooit 
in de afgelopen drie miljoen jaar.

Set 2
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De helft van de CO2 die we elk jaar 
uitstoten, wordt geabsorbeerd door de 

koolstofreservoirs:
- vegetatie voor 1/4 (via fotosynthese)

- de oceaan voor 1/4
- de rest (1/2) blijft in de atmosfeer.

Set 2

www.climatefresk.org8

De landbouw is verantwoordelijk voor de 
uitstoot van een fractie CO2 en veel 

methaan (vee, rijstvelden), en lachgas 
(meststoffen). In totaal is deze 

verantwoordelijk voor 25% van de BKG's
als we de ontbossing meerekenen.
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CO2 is niet het enige broeikasgas. Er is 
ook methaan (CH4) en distikstofoxide 
(N2O) (die grotendeels afkomstig zijn 

van de landbouw), en nog enkele 
andere stoffen.
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Deze grafiek laat zien waar de energie 
die zich op aarde ophoopt als gevolg 
van stralingsforcering, naartoe gaat: 
ze verwarmt de oceaan, doet het ijs 
smelten, verdwijnt in de bodem en 

verwarmt de atmosfeer.
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De stralingsforcering is de maat voor het 
verschil tussen de energie die elke 

seconde op aarde aankomt en de energie 
die de aarde verlaat. Het is 3,8 W/m² (Watt 
per m²) voor het broeikaseffect en -1 W/m² 
voor aërosolen, d.w.z. 2,8 W/m² in totaal.
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Wanneer CO2 in de oceaan oplost, 
wordt het omgezet in zure ionen 

(H2CO3 en vervolgens HCO3-). Dit 
heeft tot gevolg dat de oceaan 
verzuurt (de pH waarde daalt).
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Dit heeft niets te maken met spuitbussen. 
Aërosolen zijn plaatselijke verontreinigingen, 

zoals zwaveldioxide, die afkomstig zijn van de 
onvolledige verbranding van fossiele 

brandstoffen. Ze zijn slecht voor je gezondheid 
en ze hebben ook een negatieve bijdrage tot de 

stralingsforcering (ze koelen het klimaat af).
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De ijskappen zijn Groenland en Antarctica. 
Als deze volledig zouden smelten, zou de 

zeespiegelstijging voor Groenland 7 m 
bedragen en voor Antarctica 54 m. Tijdens de 
laatste ijstijd waren de ijskappen zo groot dat 
het zeeniveau 120 m lager was dan vandaag.
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De verdamping die aan het oppervlak van 
de oceaan plaatsvindt, neemt toe als het 
water en de lucht opwarmen. Dit maakt 

meer wolken die dan regen maken. Maar 
als er verdamping plaatsvindt op het land, 

droogt de bodem uit.
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Bijna alle gletsjers hebben zich 
teruggetrokken en honderden zijn al 
verdwenen. Gletsjers zijn belangrijk 
omdat zij zoet water reguleren en 

leveren.

Set 3

www.climatefresk.org17

De oceaan absorbeert 91% van de 
energie die zich op de aarde 

verzamelt. Als het warm wordt, zet 
het water uit.
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Verstoring van de watercyclus kan leiden 
tot meer water of minder water. Meer 
water kan leiden tot overstromingen 

(binnenlandse overstromingen). Als de 
grond door droogte is verhard, is het 
erger omdat het water wegstroomt.
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Aangezien pteropoda en coccolithoforen aan 
de basis van de voedselketen staan, vormt 

hun verdwijning een bedreiging voor de 
gehele biodiversiteit in zee. De opwarming 
van het water speelt ook een belangrijke rol 
bij de verzwakking van de biodiversiteit in de 

zee.
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Als de pH waarde daalt, wordt de 
vorming van kalksteen moeilijker, 

vooral voor schelpen.
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Dieren en planten worden beïnvloed 
door veranderingen in de temperatuur 

en de watercyclus: zij verplaatsen 
zich of verdwijnen (of, wat zeldzamer 

is, vermeerderen zich).
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Verstoring van de watercyclus kan 
meer of minder water opleveren. 
Minder water betekent droogte. 

Naar verwachting zullen droogtes in 
de toekomst vaker voorkomen.
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Cyclonen en storingen brengen wind (en 
dus golven) en lage druk met zich mee. 
Elke hectopascal minder betekent 1 cm 

meer water. Zij kunnen dus overstromingen 
veroorzaken (kustoverstromingen), die nog 
worden verergerd door de stijging van het 

zeepeil.
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Cyclonen voeden zich met de energie 
van warm water aan het 

oceaanoppervlak. Hun kracht is 
toegenomen door de 
klimaatverandering.
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Pteropoden zijn zoöplankton en 
coccolithoforen zijn fytoplankton. 
Deze micro-organismen hebben 

een kalkachtig omhulsel.
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De landbouwproductie kan worden 
beïnvloed door temperatuur, 

droogte, extreme gebeurtenissen, 
overstromingen en wateroverlast 

(b.v. de Nijldelta).
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Bosbranden ontstaan en 
verspreiden zich gemakkelijker 
tijdens droogte en hittegolven.
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Als het weer warmer wordt, migreren 
de dieren. Sommige van hen zijn 
vectoren van ziekten en kunnen 

gebieden bereiken waar mensen niet 
immuun zijn voor deze ziekten.
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De zoetwatervoorraden worden 
beïnvloed door veranderingen in de 

neerslag en het verdwijnen van 
gletsjers die een rol spelen bij het 
reguleren van de rivierstromen.
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Honger, nieuwe ziektevectoren, 
hittegolven en gewapende 

conflicten kunnen een negatief 
effect hebben op de menselijke 

gezondheid.
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Stel je voor dat je op een plek 
woont die wonderbaarlijk genoeg 

niet wordt beïnvloed door de 
klimaatverandering. Een paar 

miljard mensen staan te popelen 
om het met je te delen!
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Een gevolg van de hogere 
temperaturen is dat hittegolven 

vaker voorkomen.
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Hongersnoden kunnen worden 
veroorzaakt door verminderde 
landbouwopbrengsten en een 

afnemende biodiversiteit van de 
zee.
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De Golfstroom maakt deel uit van de 

thermohaliene circulatie van de oceaan. 
Zij kan verzwakken als gevolg van de aanvoer 
van zoet water door de smeltende ijskap van 
Groenland. Dit kan de watercyclus nog meer 

verstoren en het vermogen van de oceaan om 
meer koolstof en warmte op te 

nemen verminderen.
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Scan om met 
deel te nemen!

De organisatie La Fresque du Climat 
(Climate Fresk / Klimaat Collage):
contact@climatefresk.org

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

Het gebruik van dit spel voor zakelijke doeleinden is toegestaan, en 

onderworpen aan de betaling van een royalty vergoeding van 10% of €3 per 
deelnemer in geval van intern gebruik. 

Uitgebreide licentie beschikbaar op https://climatefresk.org/licence/

Betaling kan worden gedaan op https://climatefresk.org/fees/

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

De Climate Fresk is ontwikkeld door Cédric Ringenbach. De 
verspreiding ervan wordt beheerd door de vzw/stichting "La Fresque 
du Climat".
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Zo mag het niet eindigen...
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Permafrost is permanent bevroren grond. Deze 
begint te smelten, waardoor eerder ingesloten 
methaan en CO2 uit ontbonden biomassa in de 
atmosfeer vrijkomen. Dit creëert een positieve 

terugkoppelingslus, net als bosbranden en 
veranderingen in het albedo effect ten gevolge 

van smeltend zee-ijs.


