
Bij overschrijding van een kantelpunt 

raakt het klimaat langdurig uit balans
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De studenten zijn daarom als vanouds met veldboekje en potlood 
op stap gegaan. De modernisering van het veldwerk zit hem in 
het uitwerken van de veldgegevens. Aan het eind van elke dag 
hebben de studenten alle data opnieuw bekeken, gestructureerd 
en op de kaart gezet. Een deel van hen werkte de gegevens uit in 
Excel, in een digitale versie van het veldboek. Doordat alle obser
vaties ook GPScoördinaten hebben, konden ze eenvoudig op een 
kaart worden gezet. 

Groot voordeel van de digitale werkwijze is dat de studenten 
een veel beter ruimtelijk overzicht hebben van hun data. In plaats 
van door een boekje te bladeren om bijvoorbeeld de korrelgrootte
sortering van eerdere waarnemingen op te zoeken, zijn deze ge
gevens met een paar klikken op een digitale kaart te tonen. Dit 
soort ruimtelijke analyses zijn binnen de aardwetenschappen en 
fysische geografie aan de orde van de dag, en horen dus ook thuis 
in het eerstejaarsveldwerk.
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Klimaatwetenschappers van NESSC maakten samen met 
leraren twee Geo Future Schoolmodules: over snelle, on
omkeerbare veranderingen en ijs, en een module over het 

paleoklimaat. Zoals gebruikelijk bij GFS hebben de modules een 
opbouw in denkvaardigheden. Het begint met het aanleren van de 

benodigde basiskennis. Daarna moeten leerlingen kennis toepas
sen, analyseren of op een creatieve manier verwerken, bijvoorbeeld 
in een infographic of een documentaire. De opbouw in denkvaar
digheden maakt de lessen afwisselend en zet leerlingen echt aan 
het denken. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan een 
 module op het grensvlak van aardrijkskunde en wiskunde. Ook 
de rekenaars komen dus aan hun trekken. De modules zijn alle 
drie bestemd voor de bovenbouw havo/vwo. 

ABRUPTE KLIMAATVERANDERING

Waarom is het belangrijk dat jongeren nadenken over onomkeer
bare veranderingen (kantelpunten ofwel tipping points) in het 
 klimaat? Wel, om dezelfde reden als wetenschappers ze bestuderen. 
Vroeger dacht men dat het klimaat geleidelijk veranderde. Onder
zoek heeft echter aangetoond dat het klimaat in het verleden op 
bepaalde momenten juist abrupt omsloeg. Deze kantelpunten zijn 
essentieel voor het begrijpen van het klimaat. Als een kantelpunt 
eenmaal is overschreden, raakt het klimaat voor langere tijd uit 

Geo Future School

Kantelpunten in het 
klimaat in de klas

Klimaatverandering kent veel aspecten, naast klimato -

logische ook geologische, natuurkundige, biologische, 

maatschappelijke, economische en politieke. In plaats  

van deze bij een aantal schoolvakken afzonderlijk te 

 behandelen, kiest Geo Future School voor een integrale 

aanpak.  Hiervoor werkt het KNAG samen met het 

 Netherlands Earth System Science Centre (NESSC).

25 JAAR FYSISCH-GEOGRAFISCH VELDWERK 
IN DE HAUTES ALPES

Al meer dan 25 jaar verzorgt het departement Fysische  Geografie van de Univer-
siteit Utrecht een veldwerk in de Voor-Alpen in Zuidoost-Frankrijk. De studenten 

leren hoe zij op basis van systematische veldwaarnemingen een geo logische en geo-
morfologische kaart kunnen maken. In een  rivierpracticum leren ze omgaan met meet-
instrumenten in het veld en verzamelen ze invoergegevens voor een hydro logie-
erosie computermodel. Tijdens twee excursies krijgen ze diepgaand inzicht in het 
ontstaan en functioneren van een alpien landschap. Het veldwerk is een succesvol 
onderdeel van de bachelor Aardwetenschappen dat we nog lang hopen voort te zetten.
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Uitzicht vanaf Crête de l’Eyglière over de synclinale structuur (oorvormig) van Montagne de St. Genis in het 

zuidelijke deel van het veldwerkgebied. De randen van de Calcaire Tithonique liggen hoog in het landschap 

met daaronder voorbeelden van glacis die aansluiten op rivierterrasniveaus. De glacis worden in het huidige 

klimaat opgeruimd door achterwaartse erosie van de beken en het ontstaan van gullysystemen en badlands. 

In het dal rechts op de foto meandert de rivier Buëch.

Vervolgens hebben de studenten digitale kaarten gemaakt op basis 
van hun veldobservaties. Ze werkten daarbij weer in QGIS. Zo 
konden ze de eerder gemaakte hellingkaart combineren met de eigen 
veldwaarnemingen. Het gebruik van aanvullende gegevens is een 
belangrijke vaardigheid waarmee de studenten zo leren omgaan.

HAPERINGEN

Niet alles verliep vlekkeloos in de pilot. Zo ging het uitwisselen 
van gegevens en digitale kaarten met de docenten niet altijd goed. 
We hebben in Frankrijk een online veldwerkwebsite getest waarin 
studenten hun gegevens met docenten kunnen delen. Docenten 
geven feedback via de website, zodat de studenten snel geholpen 
zijn. Door de trage en zeer beperkte netwerkverbindingen in 
Frankrijk lukte dit niet voor alle studenten. 

We hebben het veldwerk en de nieuwe methodes uitvoerig 
 geëvalueerd. Als docenten zagen we dat studenten beter gebruik 
maakten van bestaande data in combinatie met hun eigen waar
nemingen, wat uiteraard een inhoudelijke verbetering is. De 
meeste studenten zagen meerwaarde in het gebruik van GIS, en 
vonden het gebruik van de nieuwe methoden eigenlijk niet meer 
dan logisch. Er was wel een duidelijke tweedeling tussen studenten 
die moeite hadden met het gebruik van de software, en degenen 
die het heel makkelijk oppikten. Het komende jaar zullen we de 
groep daarom meer te trainen op de technische aspecten, zodat 
alle deelnemers de meerwaarde van GIS ervaren. 

ANDERE TOEPASSINGEN

De digitale velddata zijn ook direct te gebruiken in computer
simulatiemodellen, bijvoorbeeld voor een hydrologische simulatie, 
een ecologisch model en de ruimtelijke analyse van bevolkings
gegevens. Behalve bij aardwetenschappen hebben we ook een 
 pilot uitgevoerd bij sociale geografie en gaan we GIS gebruiken  
bij het eerstejaars veldwerk naar Texel van de opleiding Global 
Sustainability Sciences. Op Texel is de internetverbinding beter 
dan op het Franse platteland, waardoor we het online opslaan  
van velddata verder kunnen testen.

Geïnteresseerd in het lesmateriaal of in het gebruik van (online) 
GIS tijdens een ander veldwerk? Neem contact op met Wouter 
Marra, w.a.marra@uu.nl •

[ i ]  Meer over de inhoud van het veldwerkprogramma 

 is te lezen op www.geografie.nl

De Groenlandse ijskap bevat voldoende ijs om de zeespiegel wereldwijd 

7 meter te laten stijgen. Bij een mondiale opwarming tussen de 2 en 

4 graden Celsius wordt naar verwachting een kantelpunt overschreden, 

waarna de smelt onomkeerbaar is. Binnen NESSC onderzoeken weten-

schappers hoe de onzekerheid over die marge kan worden verkleind.
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De digitale velddata zijn ook direct te gebruiken 

in computersimulatiemodellen
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evenwicht. Dit heeft ingrijpende gevolgen. Wordt bijvoorbeeld op 
de ijskap van Groenland een tipping point overschreden waardoor 
de hele ijskap afsmelt, dan leidt dat tot een mondiale zeespiegel
stijging van 7 meter. Gebeurt dat op Antarctica, dan kan het zelfs 
gaan om tientallen meters. Een indruk van de mondiale impact 
van het overschrijden van een tipping point kunnen we krijgen 
vanuit onderzoek naar het paleoklimaat. 

Zo’n 56 miljoen jaar geleden vond er een zeer snelle opwarming 
plaats. Er kwam een enorme hoeveelheid methaangas vrij die tot 
dan toe in bevroren toestand op de zeebodem was vastgelegd. De 
gemiddelde temperatuur op aarde, die toen al hoog was, steeg 
met nog eens ruim 5 graden, waardoor het de warmste episode in 

de geschiedenis van de aarde werd. Op Groenland groeiden 
palmbomen en op Spitsbergen leefden nijlpaarden. Als gevolg van 
de hoge koolstofdioxideconcentraties verzuurden de oceanen. Dit 
is te zien aan een witte laag sedimenten die in deze periode op de 
oceaanbodem is neergelegd. Deze witte laag bevat anders dan 
 andere lagen geen kalkskeletjes. Deze zijn destijds opgelost in het 
verzuurde oceaanwater. Vooral mariene soorten stierven massaal 
uit. Er waren destijds geen ijskappen op aarde en de zeespiegel 
moet ongeveer 70 meter hoger hebben gestaan dan nu. Na de 
 recordtemperaturen normaliseerde het klimaat in de loop van de 
tijd weer. Het systeem aarde zorgt op de lange termijn namelijk 
steeds voor evenwicht. Op kortere tijdschalen kunnen de effecten 
echter enorm zijn.

Ook aan het einde van de laatste ijstijd trad een snelle tempera
tuurstijging op. Onze streken werden door deze opwarming beter 
bewoonbaar, maar met het vullen van de Noordzee verdween ook 
enorm veel land permanent onder water. 

HOOGSTE TIJD

Dergelijke kantelingen in het klimaat zouden vandaag de dag 
rampzalige gevolgen hebben. Wereldwijd wonen nu tussen de  
300 en 400 miljoen mensen  minder dan 5 meter boven NAP. Bij 
het overschrijden van een tipping point op een van de ijskappen 
zou dat op termijn niet meer mogelijk zijn zonder grote kunst
grepen. Voor Nederland wordt dan een scenario zoals in de tele
visieserie Als de dijken  breken griezelig realistisch. In dit licht 
moeten we ook het klimaatakkoord van Parijs zien, dat 174 landen 
in 2015 ondertekenden. De regeringsleiders spraken af de opwar
ming van het klimaat te beperken tot 1,5 of 2 graden boven het 
niveau van vóór het industriële tijdperk. Hopelijk wordt deze 
doelstelling gehaald en is dat genoeg om te voorkomen dat er 

 tipping points in het klimaat worden overschreden. Zeker weten 
doen we dat helaas niet. Het is zelfs mogelijk dat we, zonder ons 
daar direct bewust van te zijn, recentelijk al een tipping point 
hebben overschreden. 

ONDERZOEK NODIG

Tipping points bestaan op meerdere schaalniveaus. In de nieuwe 
GFSmodule wordt bijvoorbeeld de verandering van de Sahara van 
een savannelandschap met meertjes in een woestijn gerelateerd aan 
het overschrijden van een tipping point. De tollende beweging van 
de aardas (precessie) heeft waarschijnlijk zo’n 5000 jaar geleden 
een fase ingeluid waarin de Sahara minder instraling van de zon 
ontving. Hierdoor verschraalde de begroeiing, en de moesson
winden namen in kracht af. Ze brachten daardoor minder vocht 
naar de Sahara, waardoor de begroeiing verder verschraalde. Dit 
is een voorbeeld van een positieve terugkoppeling. Terugkoppe
lingen spelen een belangrijke rol in ons klimaat. Ze kunnen een 
verandering versterken (positieve terugkoppelingen) of juist af
zwakken (negatieve terugkoppelingen). Dit mechanisme maakt 
het lastig om te bepalen of en wanneer een systeem gaat kantelen. 
Het belang van gedegen klimaatonderzoek naar deze terugkop
pelingen is evident. Als we weten dat we een kantelpunt naderen, 
zijn maatregelen nog mogelijk. Weten we dit niet, dan kunnen  
we ongemerkt een kantelpunt passeren en zullen eventuele maat
regelen geen effect meer hebben. Een wiskundige benadering van 
kantelpunten kan helpen beter inzicht te krijgen in kantelpunten 
en terugkoppelingen. Dat is ook precies de insteek die gekozen is 
voor de nieuwe GFSmodule. Naast aansprekende voorbeelden 
zoals het opdrogen van de Sahara en de armoedeval, bevat de 
module ook wiskunde. Een prima gelegenheid om op school 
 samen op te trekken met de wiskundecollega’s. 

VERDIEPING

De samenwerking met NESSC maakt het mogelijk de lessen bij de 
modules te voorzien van allerlei extra’s. Zo kunnen leer lingen via 
tippingpointahead.nl hun vragen direct stellen aan klimaatweten
schappers (zie kader). Die geven dan antwoord op maat. Een gast
les aanvragen kan ook; de expert brengt de leer lingen dan op de 
hoogte van de meest actuele stand van zaken in de klimaatweten
schap. Verder kunnen docenten bij NESSC materiaal lenen zoals 
albedometers en ijsmonsters om het klimaat onderzoek nog tast
baarder te maken.

De samenwerking met NESSC laat naar ons idee de idealen 
van Geo Future School goed zien. Leraren werken samen met 
 wetenschappers aan boeiend, vakoverstijgend onderwijs, waarbij 
de meest actuele wetenschappelijke kennis direct naar de leerling 
toestroomt. Leren wordt zo betekenisvoller en ook als docent kun 
je je kennis up to date houden en uitbreiden met die van collega’s 
op school. Wij hopen dat er veel gebruik gemaakt wordt van de 
tipping pointmodules in de klas. •

[ i ]   www.tippingpointahead.nl

Website 

tippingspointsahead

Polderen is 
actueler dan ooit

Nascholing Aardrijkskunde
Datum: 29 maart 2017
Tijd: 13.00 -18.00 uur
Locatie: Heerhugowaard, nabij 
NS station Heerhugowaard
Deelname: gratis (max. 50 pp)
Doelgroep: VO aardrijkskunde
docenten

Noord-Holland 
  doorspoelverslaafd is?

   Het waterpeil in 
 het IJsselmeer 
  per maand 
    geregeld 
       wordt?

  Watertekort 
een groter 
  probleem 
     is dan 
       water -
     overlast?

Het zand in de nieuwe 
 Hondsbossche Duinen op 
   korrelgrootte gesorteerd is?

                            Op sommige 
 plaatsen de zoetwaterlens 
            maar 1,5 meter dik is?

Nascholing aardrijkskunde 
Wij nodigen u van harte uit voor de nascholing 
Aardrijkskunde ‘Polderen is actueler dan ooit’ op 
woensdagmiddag 29 maart. Deze middag gaat over 
waterveiligheid en waterbeheer in Noord-Holland en 
over de vraag welke rol aardrijkskunde daarbij speelt.
 
Het programma start om 13:00 uur bij het kantoor van 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. 
We vertrekken per bus naar de Hondsbossche Duinen. 
U kunt kosteloos meerijden. Daarna bieden we bij het 
waterschap verschillende workshops over waterbeheer 
en de didactiek van water in de klas aan. 
Voor iedere deelnemer die niet komt, worden kosten 
gemaakt. Als u zich opgeeft, rekenen wij op uw komst.

Wist u dat?

   Veengebieden voor
2% bijdragen aan de 
  jaarlijkse CO2 uitstoot 
    van Nederland?

 Aanmelden en meer info:               www.hhnk.nl/nascholing
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Advertentie

NESSC: WEBSITE EN GASTLESSEN

NESSC is een virtueel onderzoekscentrum waar klimaatwetenschappers met 
 verschillende achtergronden samenkomen vanuit universiteiten (Universiteit 

Utrecht, Radboud Universiteit, de Vrije Universiteit en de Wageningen Universiteit) 
en het NIOZ (Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee). Het onderzoek van 
NESSC is erop gericht het klimaat beter te begrijpen om betrouwbaardere voor-
spellingen te kunnen doen over de toekomst. 

De site tippingpointahead.nl is ingericht voor het onderwijs om de interesse van 
jongeren voor het klimaat te wekken en de snelle, onomkeerbare veranderingen 
 onder de aandacht te brengen. Op de site staan professionele filmpjes en interviews 
met jonge, enthousiaste onderzoekers. Heel bruikbaar voor het onderwijs.

Scholen kunnen ook een gastles of lezing te laten verzorgen door een NESSC- 
wetenschapper. Het onderwerp en de vorm worden afgestemd op de behoefte van 
de docent en de school. Mogelijke onderwerpen zijn kantelpunten in klimaat en 
 elders, het smelten van de ijskappen en zeespiegelstijging, het klimaat van het ver-
leden, heden en toekomst, het akkoord van Parijs. Veel is mogelijk zolang het maar 
met klimaatonderzoek te maken heeft. Naast het onderwerp kunnen ook de duur, 
het tijdstip en de vorm (les of lezing voor leerlingen, docenten en/of ouders) in 
overleg worden afgestemd. NESSC zoekt vervolgens de ideale kandidaat om de les 
of lezing te verzorgen. Klimaat op maat dus.


