
  
 
  

Nederland onder water?  
Lesidee: het broeikaseffect 
 

Leeftijd: 13 -15 jaar  

Lesduur: 60 minuten 
Niveau:  VMBO 
 
Vakgebied: Aardrijkskunde en Maatschappijleer 
Sustainable Development Goal 13: klimaatactie. 
 
Kernbegrippen 
Zeespiegel, broeikaseffect, klimaatverandering 
 
Leerdoelen 
- De leerling begrijpt de essentie van het 
broeikaseffect. 
- De leerling begrijpt de gevolgen van broeikaseffect. 
- De leerling begrijpt gevolgen van klimaatverandering 
voor Nederland. 
 
--------------------------------------------------------------------- 
 
Introductie 
Bekijk de video Hoe is Almere ontstaan?  (duur 1:09) 
 
Opdracht 1: Onder de zeespiegel 
De stad Almere ligt onder zeeniveau. Laat de leerling 
uitleggen hoe het kan dat sommige gebieden onder 
zeeniveau liggen (dijken, duinen, inpoldering). 
Bespreek hoe deze gebieden beschermd worden 
(pompen, peilen, dijken versterken).   
 
Verdieping 
Bekijk de video Wat is het broeikaseffect? (1:28) 
 
Opdracht 2: Wat is het broeikaseffect? 
Laat de leerlingen de juiste woorden in de tekst 
invullen.  
 
Volgorde antwoorden: 
Gassen/ atmosfeer/ zon/ aarde/ fossiele brandstoffen 
temperatuur/ energie/ verwarming 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Video: Dijkdoorbraak 
Bekijk de video Kunnen de dijken van Nederland 
breken? (duur 5:34) 
 
Opdracht 3: Als de dijken breken 
Laat de leerlingen op www.overstroomik.nl 
opzoeken hoe ver ze onder NAP wonen en wat ze 
moeten doen bij een overstroming. Vervolgens 
schrijven ze een advies aan mensen die moeten 
evacueren. 
 
Verdiepingsvragen 
Laat de leerlingen hun antwoorden eerst 
opschrijven, bespreek daarna klassikaal.  
 
Antwoord vraag 1: Door veel CO2-uitstoot stijgt de 
temperatuur op aarde en daardoor smelten de 
ijskappen. Door het extra water dat in de oceanen 
terecht komt stijgt de zeespiegel.  
 
Antwoord vraag 2: Bijvoorbeeld: 
- Eet minder vlees. Bij het produceren van vlees 
komen veel gassen vrij zoals kooldioxide (CO2), 
methaan (CH4) en lachgas (N2O).  
- Gebruik minder energie. Zet bijvoorbeeld de 
verwarming lager of gebruik ledverlichting. 
- Vervoer. Door te vliegen stoot je veel CO2 uit. 
Denk gezamenlijk na over alternatieven, 
bijvoorbeeld openbaar vervoer. 
Bespreek overige ideeën van leerlingen.  
 
 
Afsluiting: Speel de quiz  
Speel de quiz klassikaal. Geef de leerlingen de 
mogelijkheid om het goede antwoord te geven en 
te beargumenteren. Laat de leerlingen de 
antwoorden meeschrijven.  
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Docentenversie 

http://www.schooltv.nl/
https://schooltv.nl/video/kasboekje-van-nederland-in-de-klas-sparen-voor-later
https://schooltv.nl/video/hoe-is-almere-ontstaan-als-overloopstad/playlist/238/#q=lesidee
https://schooltv.nl/video/clipphanger-wat-is-het-broeikaseffect/playlist/238/
https://schooltv.nl/video/kunnen-de-dijken-van-nederland-breken-ondanks-3700-kilometer-aan-waterkeringen/playlist/238/
https://schooltv.nl/video/kunnen-de-dijken-van-nederland-breken-ondanks-3700-kilometer-aan-waterkeringen/playlist/238/
http://www.overstroomik.nl/


  

Nederland onder water? 
Lesopdracht: het broeikaseffect 
 
Introductie 
Bekijk de video Hoe is Almere ontstaan?   
(duur 1:09) 
 
Opdracht 1: Onder de zeespiegel 
De stad Almere ligt onder zeeniveau. Hoe komt 
het dat sommige gebieden in Nederland onder de 
zeespiegel liggen? En hoe worden gebieden onder 
de zeespiegel beschermd? 
 
Verdieping 
Bekijk de video Wat is het broeikaseffect? (1:28) 
 
Opdracht 2: Wat is het broeikaseffect? 
Zet de volgende woorden op de juiste plek in de 
zin: fossiele brandstoffen, verwarming, gassen, 
temperatuur, energie, aarde, atmosfeer en zon. 

Onze aarde wordt omringt door een laag van 
........... . Dit noemen we de …………..… . Het werkt 
als een soort broeikas. Door de straling van de 
………….. zitten wij er op ……….... lekker bij, met 
een gemiddelde temperatuur van zo’n 12 graden. 
Zonder die laag met gassen zou het op aarde 18 
graden onder nul zijn. Wij mensen verbruiken nog 
steeds veel ………………… als steenkool, aardolie en 
aardgas. Hierdoor komt er heel veel CO2 vrij. Deze 
gassen houden de extra warmte vast. De ………….... 
is hierdoor al met meer dan een halve graad 
gestegen. Om de uitstoot van broeikasgassen te 
verminderen moeten we zelf ……….... besparen: 
korter douchen, de ………………... een paar graden 
lager en lekker de lampen uit. 

 
 

 
 
 
 
 
 
Video: Dijkdoorbraak 
Bekijk de video Kunnen de dijken van Nederland 
breken? (duur 5:34) 
 
 

 
 
Opdracht 3: Als de dijken breken 
In de video zag je dat zo’n 40 % van Nederland 
onder de waterspiegel ligt. Ga naar de website 
www.overstroomik.nl. Hoe ver onder het waterpeil 
woon je? Wat gebeurt er met jouw woonplaats als 
de dijken zouden breken? Schrijf een advies voor 
mensen die in geval van nood moeten evacueren. 
 
Verdiepingsvragen 
 
1.De zeespiegel is wereldwijd aan het stijgen. Hoe 
komt dit? 
 
2. Noem drie dingen die je zelf kunt doen (en laten) 
om verdere klimaatopwarming tegen te gaan. 
 
Afsluiting: Speel de quiz 
Speel klassikaal de quiz. Weet je het goede 
antwoord, steek dan je vinger op. Hoeveel 
antwoorden heb jij goed?  
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Leerlingenversie 

http://www.schooltv.nl/
https://schooltv.nl/video/hoe-is-almere-ontstaan-als-overloopstad/playlist/238/#q=lesidee
https://schooltv.nl/video/clipphanger-wat-is-het-broeikaseffect/playlist/238/
https://schooltv.nl/video/kunnen-de-dijken-van-nederland-breken-ondanks-3700-kilometer-aan-waterkeringen/playlist/238/
https://schooltv.nl/video/kunnen-de-dijken-van-nederland-breken-ondanks-3700-kilometer-aan-waterkeringen/playlist/238/
http://www.overstroomik.nl/

