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Aan het begin van het Klimaatlab is deze proef 

gestart met een model voor: 

 smeltend ijs op de Noordpool  

 smeltend ijs op de Zuidpool. 

 

Op de Noordpool drijft in de Noordelijke IJszee een 

pak drijfijs. In de winter is het ongeveer 4 meter 

dik.  

Op de Zuidpool ligt in de Zuidelijke Oceaan op het 

werelddeel Antarctica ijs van 4 kilometer dik. 

Door opwarming op Aarde smelt in de zomer steeds 

meer ijs op de polen.  

1.   1A (tabel) Meet de waterstanden en schrijf 

          je meting op in de tabel. 

2.  1B (grafiek) Zo zet je een kruisje voor de Noordelijk 

IJszee in de grafiek   

 Zoek op de onderste lijn de smelttijd op. 

 Ga recht omhoog tot de roze lijn met de 

gemeten hoogte in de Noordelijke IJszee. 

Zet daar een blauwe X  

Trek een blauwe lijn naar de vorige blauwe X. 

3.  1B (grafiek) Zo zet je een kruisje voor de Zuidelijke 

Oceaan in de grafiek:   

 Zoek op de onderste lijn de smelttijd op. 

 Ga recht omhoog tot de roze lijn met de 

gemeten hoogte in de Zuidelijk Oceaan. 

Zet daar een zwarte X en  

Trek een zwarte lijn naar de vorige zwarte X. 

 
 1C (boekje) Waarom stijgt de zeespiegel  

          anders op de Noordpool dan op de Zuidpool?   

 

 
Ga verder op de achterkant. 
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Op de Zuidpool ligt het ijs op land.  

 
Als landijs smelt, dan stroomt het smeltwater de Zuidelijke 

Oceaan in. Hierdoor stijgt de zeespiegel over de hele Aarde.  

 
 

 

 

Op de Noordpool drijft het ijs in de zee. IJs is lichter dan 

water en drijft daarom op water.  

 10 procent van het ijs steekt boven de zeespiegel uit. 

 90 procent ligt onder de zeespiegel. 

 
Als ijs smelt, dan krimpt het. Het smeltwater is precies 10% 

kleiner. Precies het deel wat boven de zeespiegel uit stak. 

Door het smelten van het drijfijs stijgt of daalt de 

zeespiegel dus niet!  
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glas zoet 
 

glas zout 
 

zeewater  

 

 

 

 

 

 

 

1.   Vul het glas Zoet met kraanwater. 

 Vul glas Zout met zeewater. 

 

Eerst denken dan doen.  

2A Zal een ijsblokje in zoetwater sneller 

          smelten dan in zoutwater? 

 

2.  Pak uit de vriezer 2 gekleurde ijsblokjes.  

 

3.  Doe in ieder glas een gekleurd ijsblokje en kijk goed 

naar wat er gebeurt. Niet roeren! 

 

 
2B Wat zie je gebeuren? 

 
2C Hoe zou dat komen? 

 
Ga verder op de achterkant. 

 



klimaatlab - werkbladen HL11.docx  4 

 

 

 

 

In beide glazen zal het ijs smelten.  

 

Het koude smeltwater is zwaarder dan het warmere 

zoete water. Het zware koude smeltwater zakt daarom 

naar beneden. Het water gaat nu stromen en daardoor 

komt er steeds nieuw warm water langs het ijs en smelt 

het ijs snel. 

 

In het zeewater is veel zout opgelost, Het warme 

zeewater is daarom zwaarder dan het koude smeltwater. 

Het koude smeltwater blijft hierdoor op het zware 

zeewater drijven. Het ijs blijft daardoor in koud 

smeltwater drijven, waardoor het ijsblokje minder snel 

smelt.  

 

  

 
 

 

 
Ruim alles schoon en droog op. 
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maatkolf 

 
zeewater 

 
klokje  

 thermometer 
 

pipet 
 

maatcilinder 
 

 

 

 
 
 

  

 3A Wat zou er met de zeespiegel 

           gebeuren als het zeewater warmer  

           wordt? 

1.  Zo maak je een model van de zee   

 Vul de maatkolf met zeewater 

tot de onderkant van de 

waterspiegel gelijk staat aan 

de streep. 

 3B Hoeveel zeewater zit 

           er in de maatkolf? 

 3C Wat is de temperatuur van het 

          zeewater in de maatkolf? 

 Zet het klokje op 5 minuten.  

 Zet de kolf in het waterbad van  

60 °C (zestig graden). .  

 

Als de klokje afgaat, haal dan de maatkolf uit het 

waterbad. 

 
3D Wat is er veranderd?  

3E Wat is de temperatuur van het zeewater 

          in de maatkolf? 

 Haal het water boven de streep met een 

pipet uit de maatkolf en meet het volume 

in de maatcilinder 

3F Hoeveel milliliter is er bijgekomen? 

3G Waarom staat het zeewater hoger? 
 

 
Ga verder op de achterkant 
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Water bestaat uit kleine watermoleculen 

(waterdeeltjes). Als het water warmer wordt, dan 

botsen de watermoleculen tegen elkaar aan. Door 

het botsen, nemen de watermoleculen meer ruimte 

in en hierdoor stijgt het water in de maatkolf en 

ook in de zeeën op de Aarde. 

 

 
Ruim je werkplek op 

 
3H Houd je van rekenen, van wetenschap of 

         de zee? 

         Dan kan je op school uitrekenen hoeveel 

         de zeespiegel stijgt als het zeewater 1 °C 

         (1 graad) warmer wordt op Aarde. 
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hoog glas 
 

azijn  pipet 
 

water 

 
broom-thymol 

blauw 

 
zwenk het glas 

  Doe een laagje water in het hoge glas. 

 Voeg 1 spuitje broom-thymol-blauw toe. 

 Zwenk het glas voorzichtig  

 
Welke kleur heeft het broom-thymol-blauw? 

  Voeg 1 druppel azijn toe aan het glas.  

 Zwenk het glas voorzichtig 

 
Welke kleur heeft het broom-thymol-blauw nu? 

 

 
De kleur van broom-thymol-blauw geeft 

aan hoe zuur een oplossing is. Het wordt  

 geel met een zure oplossing, Zure 

oplossingen hebben een zuurtegraad 

onder de 7. Hoe lager hoe zuurder; 

 blauw met een basische oplossing (niet 

zure oplossing), Basische oplossingen 

hebben een zuurtegraad boven de 7. 

Hoe hoger, hoe basischer; 

 groen met een neutrale oplossing (niet 

zuur, niet basisch). Een neutrale 

oplossing heeft een zuurtegraad van 7.  

De zee is niet zuur, maar basisch. De 

zuurtegracht van zeewater ligt normaal 

tussen de 8,1 en 8,6. 

 
 
Spoel het hoge glas en de pipet goed om met 

water en ruim de rest op. 

 
 

Ga verder op de achterkant. 
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hoog glas bekertje rond glas wit karton 

 

 
water bruistablet 

 
broom-thymol-blauw 

 
Als er meer CO2 In de lucht komt, zal er meer CO2 

oplossen in zeewater. Wat gebeurt er dan? 

Onderzoek het in deze proef. Met een bruistablet 

maak je de CO2. 

 

 

 

1.   Vul het hoge glas voor een kwart met water. 

 Voeg 1 spuitje broom-thymol-blauw toe. 

 Zwenk het glas voorzichtig.  

 
 4A Welke kleur heeft het water? 

2.   Vul het bekertje voor een kwart met water  

 Hang het bekertje in het hoge glas.  

 Leg het bruistablet in het bekertje en leg 

meteen het ronde glas over het hoge glas. 

 Houd het witte karton achter het glas en kijk 

recht tegen de waterspiegel.  

 

 4B Teken of beschrijf wat je ziet gebeuren 

                  net onder de waterspiegel. 

 koraal 

 

Zeewater heeft een zuurtegraad tussen 8,1 en 8,6. 

Bij deze zuurtegraad kunnen koraaldiertjes kalk uit 

het water maken om koralen mee te maken. 

Als er meer CO2 in de lucht komt, lost er meer 

CO2 op in de zee, De zee wordt dan langzaam 

zuurder. Het wordt voor koraaldiertjes steeds 

moeilijker om kalk uit het zee te halen, waardoor er 

steeds minder koralen komen.   

 
 
Ruim alles schoon en droog op. 
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of

 

zon of gloeilamp temperatuurstrip piepschuim 

 
   

stroken gekleurd papier 
 

klokje 

 

De Aarde wordt verwarmt door de Zon. 

Zonnestraling bestaat uit: licht, UV en 

Infrarood (warmte).  

De zonnestraling wordt voor een deel 

weerkaatst en verdwijnt dan weer in de 

ruimte. De rest van de zonnestraling zorgt 

voor opwarming van de Aarde, zee en lucht. 

In deze proef ga je kijken welke kleuren het 

meest opwarmen en welke kleuren het licht 

goed weerkaatsen.     

 1.   Zet de lamp uit 

 

 
 Leg de temperatuurstrip op het piepschuim 

5A Welke temperatuur lees je af op de 

          strip? 

  Kies een strook papier om te testen. 

   5B Welke kleur heeft her papier? 

 Leg het papier op de strip. 

 

 
Zet de lamp 2 minuten aan 

 

 
5C Welke temperatuur lees je nu af? 

 5D Hoeveel graden is de temperatuur 

          gestegen? 

 

 
Herhaal de proef met andere kleuren papier.  

 

 
Ga verder op de achterkant. 
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5E Welke kleur(en) weerkaatsen het meeste 

           licht? 

5F IJs en sneeuw zijn wit. Als alle sneeuw 

          en ijs is gesmolten, wordt er dan  

          meer of minder zonlicht weerkaatst?  

 

 
Zwarte ondergronden, zoals zwart papier, zwart 

asfalt, zwarte aarde, diepe zeeën en een zwart  

T-shirt hebben een laag albedo. Ze absorberen de 

meeste zonnestralen en warmen daardoor flink op.  

 

Witte ondergronden, zoals wit papier, ijs, sneeuw en 

wolken hebben een hoog albedo. Ze weerkaatsen 

bijna alle zonnestralen, waardoor ze koel blijven.  

 

De Aarde weerkaatst 35% van het zonlicht. Dat 

komt vooral door ijs en sneeuw in de poolgebieden 

en door wolken in de lucht.  

Door het kappen van bossen en oerwouden, het 

smelten van de polen wordt er minder zonlicht 

weerkaatst, Dit versterkt de opwarming van onze 

planeet. 

 

 

 
Ruim je werkplek op 
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maatbeker 25 ml 
 

glazen pot 
 

kalkwater 
 

mineraalwater 

 
water 

 
pipet 

  
kaars kaarsenhouder 

 
aansteker 

 

 

 

 

 

 
   

 
Daardat mensen veel olie en gas verbranden, 

komt er meer CO2 in de lucht. Hierdoor warmt 

de Aarde langzaam op. In deze proef ga je 

uitzoeken waar CO2 ontstaat. Dat doe je met 

kalkwater.  

1.  Zo neem je een monster van mineraalwater  

 Spuit met de pipet 2 ml mineraalwater in de 

glazen pot. Sluit de pot meteen. 

 Zo test je met kalkwater op CO2  

 Meet 10 ml kalkwater af in de maatbeker. 

 Pot open, kalkwater erbij, pot dicht! 

 Schud de pot. 

 
6A Wat gebeurt er met het kalkwater? 

 

 
Het kalkwater wordt troebel wit (melkachtig). 

Als kalkwater troebel wordt, dan zit er CO2 in.  

De bubbels van mineraalwater bestaan uit CO2 

 
Giet de glazen pot leeg.  

Spoel de pot om met een beetje water.  

Maak het helemaal droog met keukenpapier. 

 

2.  Zo neem je een luchtmonster  

 Doe de schone glazen pot open. 

 Schep er lucht mee. 

 Sluit de pot meteen. 

Test met kalkwater op CO2. 

 

 
Ga verder op de achterkant. 
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 6B Wat gebeurt er met het kalkwater? 

 

Het kalkwater blijft helder. Waarom?   

In lucht zit maar weinig CO2. Te weinig om aan te 

tonen met kalkwater, maar wel genoeg om de 

warmte van de zon vast te houden.  

 
Maak de pot schoon en droog 

 
 
 

   

3.  Zo neem je een monster van verbrandingsgas

 Doe de schone glazen pot open. 

 Steek de kaars aan. 

 Houd de pot zolang mogelijk boven de vlam. 

 Doe de deksel meteen op de pot. 

 Blaas de vlam uit. 

 Test met kalkwater op CO2  

 
6C Wat gebeurt er met het kalkwater? 

 

 
Het kalkwater wordt troebel. Waarom?   

In de kaarsvlam wordt het kaarsvet verbrand. In 

kaarsvet zit veel koolstof. De koolstof verbrandt 

met zuurstof uit de lucht tot CO2 

 
Maak de pot schoon en droog. 

 
 

 
   

4.  Zo neem je een monster van je adem  

 Doe het potje open. 

 Adem een paar keer in het potje. 

 Doe de deksel meteen op het potje. 

 Test met kalkwater op CO2. 

 
6D Wat gebeurt er met het kalkwater? 

 

 

Het kalkwater wordt troebel. Waarom?   

Je eet elke dag suikers, zetmeel en vetten. Planten 

maken dit voedsel met zonlicht, water en CO2.   

De suikers, zetmeel en vetten verbrand jij weer in 

je lichaam. Je ademt daarom zuurstof in en CO2 uit.  

 
Maak de pot schoon en droog 

Ruim je werkplek schoon en droog op 
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verbindingen 

Atomen 

 
C = koolstof 

 
O = zuurstof 

 
H = waterstof 

 

 

 
 

 

Door aardgas, benzine, aardolie, kaarsvet of steenkool te 

verbranden met zuurstofgas uit de lucht krijg je warmte. 

Daarmee kan je huizen verwarmen, koken, autorijden, 

vliegen of elektriciteit maken. 

 1 Zo laat je aardgas ‘verbranden’

 Bouw 1 aardgas-molecuul en 3 zuurstofgas-moleculen. 

  aardgas 

 

CH4 

zuurstofgas 

 

 

O2 

 2 Tijdens de verbranding valt het aardgas-molecuul en de 

zuurstofgas-moleculen door de hitte van het vuur uit 

elkaar in losse atomen. 

Haal de moleculen weer uit elkaar. 

 3 De koolstof-atomen en waterstof-atomen verbinden 

met zuurstof-atomen tot nieuwe moleculen. 

Bouw de nieuwe moleculen met deze regels: 

 Nooit lege gaatjes over laten 

 Altijd 2 atomen aan 1 verbinding  

 Nooit 2 zuurstof-atomen aan 1 verbinding. 

 
 

7A Teken de nieuwe moleculen in je boekje 

           Zoek de namen van de moleculen op in de tabel 

          op de achterkant. Schrijf de namen onder de   

         getekende moleculen. 

 
 
Ga verder op de achterkant. 
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4 Welke nieuwe moleculen krijg je als je steenkool 

verbrandt? 

7B Teken de moleculen en schrijf de namen van 

          de moleculen eronder. 

 

5 Welke nieuwe moleculen krijg je als je waterstofgas 

verbrandt? 

7C Teken de moleculen met de namen eronder. 

 

 
In alle brandstof zit koolstof. Als je koolstof 

verbrandt, dan ontstaat er altijd CO2. Maar als je 

waterstofgas verbrandt, dan houd je alleen water 

over. Helaas is er op de Aarde nergens 

waterstofgas te vinden. Je kunt het wel maken uit 

water, maar daar heb je veel elektriciteit voor 

nodig.  

Je kunt wel elektriciteit maken zonder CO2 door 

het op te wekken met windmolens, zonnecellen,  

waterkrachtcentrale of kerncentrales. 

 
 

Haal alle moleculen en verbindingen uit elkaar en doe ze 

terug in de bakjes. 

   

Gewone naam Chemische naam Formule Molecuul 

Aardgas Methaan CH4 

 

Steenkool Koolstof C 

Waterstofgas Waterstof  H2 

Zuurstofgas 
Zuurstof 

 O2  

Koolzuurgas Koolstofdioxide CO2  

Water Water H2O 
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2x hoog glas 
 

4x elastiek 
 

2x keukenpapier 12x12cm 

  
kleurstof 

 
bak 

 
schaar 

   
potje ijs uit de vriezer 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

1.  Zo maak je de atmosfeer (de lucht) na  

 Vul de bak tot de streep met water.  

 Zo maak je een koude Noordpool na  

 Vouw een keukenpapier 2 maal dubbel. 

 Zet het papier met 2 elastiekjes vast in het 

midden van het glas.  

 Druppel blauwe kleurstof op het papier.  

 Doe het potje met ijs in het glas en vul het glas 

met koud kraanwater.  

2.  Zo maak je een hete evenaar na  

 Vouw het andere keukenpapier 2 maal dubbel. 

 Zet het papier met 2 elastiekjes vast in het 

midden van het andere glas.  

 Druppel rode kleurstof op het papier.  

 Vraag om het glas met heet water te vullen. 

3.  Zo zet je de luchtstromen in beweging  

 Zet Noordpool (koude glas) voorzichtig aan de 

ene kant in de bak water. 

 Zet de evenaar (hete glas) voorzichtig aan de 

andere kant in de bak water. 

 
De proef gaat langzaam.  

8A Teken wat je ziet gebeuren. 

 

 
Ga verder op de achterkant. 
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De zon is de motor achter de grote 

luchtstromingen (winden) op Aarde. De zon 

verwarmt de evenaar veel meer dan de polen. 

 

  Omdat de atmosfeer het zonlicht doorlaat, 

verwarmt de zon alleen de grond en het water. 

De opwarming van de grond en het water is het 

sterkst bij de evenaar. Hierdoor ontstaat er rond 

de evenaar een stijgende warme wind die richting  

de Noordpool en de Zuidpool stroomt.  

 

 

 

Omdat de Aarde draait, wordt alle wind 

vanaf de evenaar langzaam afgebogen 

naar het oosten en kan daarom de polen 

niet bereiken.  

 

Er ontstaan 3 grote luchtstromingen op 

het Noordelijke halfrond en 3 grote 

luchtstromingen op het Zuidelijke halfrond. 

 

 

De Grote Golfstromen:  

Bij de evenaar wordt de zee flink 

opgewarmd door de zon en bij de polen 

wordt het zeewater weer flink afgekoeld. 

Hierdoor ontstaan op dezelfde wijze de 

grote golfstromingen.  

 

De grote luchtstromingen en de grote 

golfstromingen zorgen voor de 

verschillende klimaten op de Aarde.  

 

 
Zet het potje ijs in de bak op het aanrecht 

Ruim je werkplek schoon en droog op. 

Droog de glazen goed af met keukenpapier.  
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flesje 
 

ballon 
 

2x bakje 

 

1.   Trek eerst flink aan de ballon. 

 Zet de ballon op de fles. 

 Vul een bakje met koud kraanwater. 

 
 

2.  Vraag het andere bakje te vullen met heet 

water. 

3.  Zet het flesje in het hete water. 

 

 
9A Wat gebeurt er met de ballon? 

4.  Zet het flesje in het koude water. 

 
9B Wat gebeurt er met de ballon? 

 
Het warme water warmt de fles op. Niet 

alleen het glas wordt warm, maar ook de lucht 

in de fles. Als lucht opwarmt, dan zet het uit. 

De lucht probeert meer ruimte in te nemen; er 

ontstaat hoge druk. De lucht past daardoor 

niet meer in de fles en wordt de ballon in 

gedrukt.  

Op de Aarde waar de zon veel schijnt wordt 

de lucht warm en zet daardoor uit. De warme 

lucht kan nergens heen en stijgt dan op. Zo 

ontstaat er een hoge luchtdruk en een 

stijgwind.  

 

 
Ruim je werkplaats schoon op. 
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maatbeker 1 

L 

 
zeezout lepel 

 
zwarte stift 

 rietje zilversoda dubbellepel weegschaal 

 
schelpen 

 

 
rifkoralen 

 

 
Vissen 

 

 
fytoplankton 

 
Zeewater smaakt zout! In zeewater zit dan 

ook veel zout,   

 Schelpen halen uit zeewater calcium en 

carbonaat. Ze maken van deze stoffen kalk 

voor hun schelp.. 

 Koraaldiertjes maken uit zeewater kalk om 

rifkoralen te maken. 

 Vissen halen met hun kieuwen zuurstof uit 

het water.  

 Fytoplankton zet koolstofdioxide (CO2) en 

zonlicht om in zuurstof. Ze maken de meeste 

zuurstof op Aarde!   

1.  Zo maak je 1 liter zeewater: 

 Los 34 gram zeezout op in één liter  

kraanwater. In het kraanwater zit al beetje 

calcium. 

 Voeg met de kleinste lepel een lepelpuntje 

zilversoda voor het carbonaat toe 

 Blaas 1 minuut door het rietje in het 

zeewater om zuurstof, stikstof en 

koolstofdioxide (CO2) in het zeewater op te 

lossen. 

Zo, je zeewater is af voor andere proeven. 

 

 

Giet het zeewater in de emmer! 

Ruim alles schoon en droog op.  


