HELP! MIJN HUIS SPOELT WEG!
Hoe beïnvloedt een storm het landschap?

Help! Mijn huis spoelt weg!

INTRO

Hoe beïnvloedt een storm het landschap?
HYPOTHESE: 
WAT GA IK ONDERZOEKEN?
1 Wat is de impact van een storm op het landschap?
2 Wat is de invloed van overstromingen op het landschap?
3 Hoe beïnvloedt de mens de kans op overstromingen?
4 Hoe beïnvloedt een onweer het landschap?
STEMPROOF
“Snel!”, roept mijn papa. “Anders
halen we het niet. De helft van onze
zandbank staat al onder water! Bind
met Gopa en Dipan de geit en de
koeien op de vlotten en breng ze
naar de hoge zandbank met
het mangrovebos.” Gemakkelijker
gezegd dan gedaan. Het waait al
dagen hard en de stroming is echt
sterk. Maar we zijn het gewend.
Papa vertelde ooit dat hij al meer dan
35 keer verhuisd is in deze
riviervlakte. “Het water zal ons nooit
kunnen verdrijven”, zegt hij trots.
“Ook deze cycloon Mora niet!”
Ashik Khan, 12 jaar
nabij Chittagong, Bangladesh
(22°9'57"N, 91°59'1"E)

Die brandweerwagens in de straat
zijn wel cool! Al dat water en die
modder in huis wat minder. Gelukkig
is mijn kamer boven. Normaal
stroomt het water in de gracht
langs de straat. Vandaag dus niet.
Ik hoorde papa en mama aan TV
Limburg vertellen dat dit al de vierde
keer is. De kranten zullen er ook
weer vol van staan. Volgens bompa
gebeurde dit vroeger nooit. Volgens
hem komt dat omdat de
landbouw in de omgeving te
grootschalig is geworden.
Maar dat snap ik niet.
Nona Wouters, 14 jaar
Rutten, België
(50°44'40"N, 5°26'34"E)
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INTRO

WAT WEET IK AL OVER DIT THEMA?

WAT WIL IK TE WETEN KOMEN OVER DIT THEMA?





















 Je duidt de aardrijkskundige actualiteit aan op de kaart.
 Je bespreekt ze aan de hand van de W-vragen.
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1 Wat is de impact van een storm op
het landschap?
HYPOTHESE: 

Zoek eens op waar Tornado Alley ligt
en waarom het zo genoemd wordt.

ROUTE 1
a Hoe wordt een tornado nog genoemd? [B1] een wervelwind of een twister
b Geef
vier kenmerken van een tornado. [B1-2]  beperkt in oppervlakte, een slurf vanuit een dikke wolk, grote
                                      
windsnelheden, draaiende winden/beweging, lijkt op een draaikolk in de lucht ...

c Duid de afgelijnde landschapselementen van foto A aan op foto B. [B3]
d Duid de twee herkenningspunten van foto A aan op foto B. [B4]
e Duid op foto B aan welk gebied getroffen is door de tornado. [B4]
f

Beschrijf
het pad van de tornado. [B1, B4] Het pad is vrij smal: ongeveer vijf tuinen breed. Daarnaast is er veel
                                   
minder of geen schade.


g Welke veranderingen in het landschap stel je vast? [B3-4] huizen vernield, bomen omgewaaid

h Duid in 'De wolk' aan in welke tijdsspanne de veranderingen in het landschap gebeurden.
KW10

i

Vul de tabel aan. [B1-4]
Zoek eens op hoe tornado’s ontstaan.

Zoek ook eens op hoe cyclonen ontstaan.

ROUTE 2
a Hoe wordt een cycloon nog genoemd? [B5]  een wervelstorm
b Beschrijf
de kenmerken van een cycloon. [B5-6]  grote oppervlakte, grote windsnelheden, draaiende winden/
                                       
beweging, heel veel neerslag

c Duid minstens twee herkenningspunten aan op foto A en foto B. [B7]
d Beschrijf
het gebied dat door de cycloon getroffen is. [B5-6]  is een vrij groot gebied. Het kan meerdere
                                                   Het
tientallen vierkante kilometers groot zijn.
e Hoe
is het landschap veranderd? [B5-7] 
                                  huizen
vernield, bomen omgewaaid, bodemmateriaal is van de
hellingen gespoeld
f
KW10

Duid in 'De wolk' aan in welke tijdsspanne de veranderingen in het landschap gebeurden.

g Vul de tabel aan. [B5-7]
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TWISTER TREKT SPOOR VAN VERNIELING
De enorme tornado die door de buitenwijken van Oklahoma City scheurde,
is opgewaardeerd tot het krachtigste type storm. De wervelwind trof
Moore om 15.01 u. (20.01 u. UTC). De tornado raakte de grond gedurende
ongeveer 45 minuten en legde daarbij meer dan 32 km af. Elke 10 of 20
seconden was er een bliksem te zien. Enkel grotere betonconstructies
zoals de bioscoop en een supermarkt zijn nog herkenbaar in het pad van
vernieling.
De regio staat bekend voor het voorkomen van tornado’s met pieken in
de maanden mei en juni.

1

In het nieuws ~

GEBIED: 		

strook in Oklahoma, VS

DATUM: 		

20 mei 2013

KRACHT: 		

5 op de schaal van Fujita (EF5)

WINDSNELHEID:

max. 340 km/h

SLACHTOFFERS:

24 overledenen, 212 gewonden

GESCHATTE SCHADE:

2,2 miljard euro

2

Tornado of twister bij Moore, VS ~

3

A

B

Voor en na de doortocht van een tornado (35°19 32 N, 97°30 26 W) ~

4

A

B

Voor en na de doortocht van een tornado, Moore (35°19"55'N, 97°30"8'W) ~
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Zoek eens op hoe orkanen aan hun naam komen.

ROUTE 3
KW4,5

a Zoek in het nieuws een bericht over de gevolgen van een tornado, cycloon, taifoen of orkaan.
b Beantwoord de W-vragen.  antwoorden afhankelijk van gekozen nieuwsitem
c Vul de tabel aan.
tornado

cycloon

taifoen/orkaan

Waarover gaat dit nieuwsbericht?

over de gevolgen van een tornado of
twister

over de gevolgen van een wervelstorm, in dit geval cycloon Mora

Waar is dit gebeurd?

in de VS, in de staat Oklahoma, in
Moore, een voorstad van Oklahoma
City

in Zuid-Azië, in Bangladesh en India

Wanneer is dit gebeurd?

in 2013
Dit gebeurt elk jaar in die regio.

tussen 27 en 30 mei 2017
Dit gebeurt elk jaar in die regio.

Wat zijn de gevolgen voor het landschap en de bevolking?

Huizen en straten zijn vernield, bomen Huizen zijn beschadigd of vernield,
ontworteld.
sommige dorpen zijn vernield, wegen
en spoorwegen zijn bedolven onder
modder.
Mensen kunnen niet uit hun dorpen weg.
Waarom gebeurt dit daar?

De regio staat bekend voor het voorkomen van tornado’s.

door de overvloedige regen, de ontbossing in de heuvels en de verandering van bodemgebruik

Geef enkele ruimtelijke relaties.

De slurf van de tornado is vrij
smal. Daarom is in het landschap de
strook met schade ook beperkt in
grootte.

bv. De lokale bevolking ontbost hellingen, waardoor er tijdens regenbuien
modderstromen en aardverschuivingen kunnen ontstaan.

Tornado’s, cyclonen, taifoens en orkanen zijn voorbeelden van hevige stormen.

Afhankelijk van de situatie veroorzaken ze op korte tijd grote schade en veranderingen in het landschap. Het zijn
weerfenomenen die enkele uren tot enkele dagen kunnen duren. Cyclonen, taifoens en orkanen zijn groter in oppervlakte dan tornado’s.
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CYCLOON MORA RAAST OVER BANGLADESH
De tropische wervelstorm stuwde het zeewater op tot
1,5 meter boven het normale niveau en ging gepaard
met hevige regenbuien. De zware regenval in de dagen
volgend op de orkaan heeft een reeks aardverschuivingen,
modderstromen en overstromingen veroorzaakt in
Bangladesh en het noordoosten van India. Ten minste 156
mensen zijn in twee dagen tijd omgekomen. Tientallen
mensen zijn vermist.
De heuvelachtige districten in het zuidoosten van
Bangladesh werden het hardst getroffen. Grote delen
van de heuvelhellingen kwamen naar beneden. Wegen
en spoorwegen werden bedolven onder een dikke laag
modder. Tienduizenden huizen zijn beschadigd en vernield.
Verschillende dorpen zijn van de omgeving afgesneden.

Preventie
Een waarschuwingssysteem voor aardverschuivingen heeft
mogelijk honderden levens gered. Weerstations meten de
regenval en versturen sms-berichten om de bevolking
te waarschuwen voor dreigende aardverschuivingen,
uren voordat de ramp plaatsvindt. Hoewel de regen de
belangrijkste oorzaak is, zijn ook de ontbossing in de heuvels
en de verandering van bodemgebruik verantwoordelijk
voor het groeiende aantal aardverschuivingen en
modderstromen.
5

In het nieuws ~
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AFGHANISTAN

CHINA

PAKISTAN

NE

PA

L

B H U TA N

BANGLADESH

MYANMAR

INDIA

NAAM:

Mora

DATUM:

27-30 mei 2017

KRACHT:

categorie 1

WINDSNELHEID:

max. 177 km/h

GEBIED:

Myanmar, Bangladesh, India

NEERSLAG:

tot meer dan 300 mm/24 uur

SLACHTOFFERS:

135 overledenen, onbekend aantal gewonden

GESCHATTE SCHADE:

260 miljoen euro

30-05-2017
(ochtend)
29-05-2017
(avond)

ARABISCHE
ZEE
GOLF

29-05-2017
(ochtend)

VAN
BENGALEN

0

28-05-2017
(avond)

430 km

Cycloon Mora ~

7

Gevolgen van taifoen Morakot, Shiao Lin, Taiwan ~
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AARDEWERK

Tornado’s, taifoens, orkanen en cyclonen
a Schrijf op de kaart waar de verschillende soorten wervelstormen voornamelijk voorkomen. [B8, A De aarde - Milieu,
A Korea en Japan - Taifoens]

KW4,6

Kies uit: taifoens (typhoons), orkanen (hurricanes), cyclonen
b Zet een kruisje in de gebieden waar tornado’s kunnen voorkomen. [B8, A Verenigde Staten - Natuurgeweld]

8

X

X
X

X

X

X
cyclonen

orkanen

okt- nov

aug - okt

X
X

orkanen
juni - okt

taifoens

mei - dec

orkanen

jan - maart

X

X
gemiddelde per jaar
<1
1 - 2,9
≥3

cyclonen

dec - maart

willy-willies

X jan - maart

gemiddelde baan
van de storm

Spreiding van wervelstormen in de wereld ~

9

Het pad van alle tropische stormen in de wereld (1985-2015) ~

c Wat hebben cyclonen, taifoens en orkanen gemeen?
 zijn wervelstormen die elk in een verschillend deel van de wereld voorkomen.
Het
KW4
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Zoek ook eens op wat de
krachtigste tornado, cycloon,
taifoen en orkaan is geweest.

Wat heb ik deze les ontdekt?
stormen
tornado

taifoen

= wervelwind
-

orkaan

cycloon

= wervelstormen

diameter van enkele m tot km
zeer hoge windsnelheden
beperkte neerslag
maximaal enkele uren

-

diameter tot paar honderd km
hoge windsnelheden
zeer veel neerslag
enkele dagen

impact op het landschap

impact op de bevolking
Wat zijn de nieuwe begrippen en woorden? Vul eventueel zelf aan.
de aardverschuiving

de orkaan

de twister

                        

de cycloon

de taifoen

de wervelstorm

                        

de modderstroom

de tornado

de wervelwind

                        

Wat is de samenvatting van deze les?
Een tornado is een wervelwind. Taifoens, orkanen en cyclonen zijn voorbeelden van wervelstormen. Afhankelijk
van de lokale situatie en kracht veroorzaken ze op korte tijd grote schade en veranderingen in het landschap.
Het zijn weerfenomenen die enkele uren tot enkele dagen kunnen duren. Taifoens, orkanen en cyclonen duren
langer dan tornado’s en zijn ook groter in oppervlakte.
Wat moet ik kunnen?
Verduidelijken dat stormen op zeer korte tijd het landschap veranderen.
Door foto’s te vergelijken landschapsveranderingen beschrijven.
Verwoorden op welke manier stormen het landschap veranderen.
Verwoorden op welke manier stormen een impact op de lokale bevolking hebben.
Opzoeken welk type storm waar in de wereld voorkomt.
Wat is het antwoord op de onderzoeksvraag ‘Wat is de impact van een storm op het landschap?’?


Afhankelijk
van de kracht en omvang van de storm kunnen bomen, gebouwen en andere infrastructuur

vernield
worden, waardoor het landschap van uitzicht verandert.



Klopt mijn hypothese? Leg uit.
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2 Wat is de invloed van overstromingen
op het landschap?
HYPOTHESE: 

2.1 Wat is de invloed van het klimaat op overstromingen?
a Lees de nieuwsberichten of zoek online gelijkaardige recente berichten. [B1-2]
b Formuleer een antwoord op de W-vragen en maak een woordweb met de woorden die jij belangrijk vindt.
KW4,5

c Duid met pijlen onderlinge relaties tussen woorden aan. Zet een nummer naast elke pijl.
d Verduidelijk welke relaties jij met de pijlen aanduidt.
relatie 1

Door de overstromingen zijn mensen dakloos geworden.

relatie 2











wateroverlast
watersnood



overstromingen



slachtoffers


1

e Wat moet er volgens jou veranderen zodat de bevolking in de toekomst minder getroffen wordt door water
overlast?
Overstromingen in Bangladesh worden veroorzaakt door hevige neerslag tijdens de jaarlijkse moessonregens.


Overstromingen
in België of Europa worden veroorzaakt door  een moment/periode met uitzonderlijk veel
					

neerslag.
De heel grote overstromingen vinden niet zo vaak plaats in België / zijn zeldzaam in België.
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MEER DAN 41 MILJOEN MENSEN BEDREIGD DOOR OVERSTROMINGEN IN AZIË
Het gevaar voor overstromingen in Zuid-Azië blijft
toenemen. Het overtollige water daalt stroomafwaarts
van Nepal naar India en Bangladesh. Het waterpeil van de
Ganges, Brahmaputra en Meghna, drie grote rivieren die
zowel in India als in Bangladesh stromen, is de afgelopen
dagen sterk gestegen. In Bangladesh staat meer dan een
derde van het land onder water.
Moesson
De overstromingen worden veroorzaakt door de moesson.
Dit is een jaarlijks terugkerend fenomeen dat bepaald
wordt door de richting van de winden. Terwijl in Nepal de
overstromingen afnemen, stijgt in India en Bangladesh
het aantal mensen dat door het overtollige water wordt
getroffen. Honderden dorpen in de regio zijn geïsoleerd
geraakt. 900 000 huizen zijn beschadigd of vernield. In
Bangladesh zijn meer dan 5 miljoen mensen getroffen. In
de hele regio zijn meer dan 1 200 mensen gestorven.

Rampzalig
Volgens het Rode Kruis zijn dit de zwaarste overstromingen
van de afgelopen decennia waarmee bepaalde delen van
Zuid-Azië te maken krijgen.
Naar: www.hln.be (22 augustus 2017) en www.rodekruis.be

1

In het nieuws ~

RIVIEREN TREDEN BUITEN OEVERS
Door de hevige regenval is dinsdagavond op vier
waterlopen in Vlaanderen het alarmpeil bereikt, meldt
de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Het heeft veel
meer geregend dan voorspeld. Op verschillende plaatsen
viel de afgelopen 24 uur tot 60 liter per vierkante meter,
wat uitzonderlijk veel is. In het Denderbekken zijn
wachtbekkens aangesproken. In het Demerbekken is het
grote wachtbekken Schulensmeer geopend.
Waakpeil
Een waakpeil betekent dat de rivieren heel vol staan
en buiten hun oevers treden, maar dat er geen huizen
bedreigd worden. Het waakpeil is op ruim 35 waterlopen
overschreden. Op verschillende plaatsen kunnen minder
erge overstromingen optreden, wat betekent dat
weilanden en akkers onder water kunnen lopen.

Naar: Het Belang van Limburg (26 augustus 2014)

In het nieuws ~

2

Hoe groot is de kans op een
overstroming?

De kans op een kleine overstroming waarbij de Maas
buiten haar oevers treedt en vooral landbouwgronden
onder water zet, is vrij groot. Dat type overstroming
komt gemiddeld ongeveer eens in de tien jaar voor.
Grotere overstromingen, waarbij grote gebieden in
de Maasvallei overstromen en ook dorpen worden
bedreigd, komen volgens de statistieken ongeveer eens
in de vijftig jaar voor. Dat was in 1993 en 1995 het geval.
Die overstromingen bewezen dat ‘gemiddeld eens in de
vijftig jaar’ niet uitsluit dat dergelijke overstromingen
eerder optreden. De kans dat zo’n overstroming evenveel
schade aanricht als in de jaren 90 is overigens klein. Na
de overstromingen van 1995 zijn in Limburg op veel
plaatsen dijken aangelegd die bestand zouden moeten
zijn tegen zulke waterstanden. Sinds 2017 moeten alle
Maasdijken bestand zijn tegen waterstanden die slechts
eens in de 250 jaar verwacht worden.
Naar: www.risicokaart.limburg.nl

3

Overstromingskans van de Maas ~
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2.2 Het klimaat in Bangladesh en België
ROUTE 1
a Noteer de kenmerken en de naam van het klimaat in Bangladesh in de tabel. [B4]
KW8

DT4

b Arceer de gebieden waar dat klimaat overal voorkomt. [B6, A De aarde - Klimaatgebieden]
Vul de legende aan.
c Ligt Dhaka in een natte of droge klimaatzone? [A De aarde - Klimaat]
d Stel aan de hand van het klimatogram de belangrijkste kenmerken van het klimaat
voor aan je klasgenoten. [B4]

Zoek eens op waar de natste
plek op aarde ligt. Krijgt die
plaats zoveel neerslag als
gevolg van de moesson of is
er een andere reden?

ROUTE 2
a Vul de tabel aan voor het klimaat in België. [B5, A De aarde - Klimaat]
KW8

DT4

b Arceer de gebieden waar dat klimaat overal voorkomt. [B6, A De aarde - Klimaatgebieden]
Vul de legende aan.
c Stel aan de hand van het klimatogram de belangrijkste kenmerken van het klimaat voor aan je klasgenoten. [B5]
Wat zijn de kenmerken van het klimaat?
Bangladesh - klimatogram van Dhaka
Temperatuur
januari
juli

België - klimatogram van Diest
Temperatuur

 18,3 °C
 28,5 °C

januari
juli

Gemiddelde jaartemperatuur 25,6 °C
Temperatuurschommeling

10,8 °C

3,1 °C
18,5 °C

Gemiddelde jaartemperatuur 10,5
 °C
Temperatuurschommeling

Neerslag

Neerslag

Totale jaarneerslag 1 994 mm
De neerslag is

Totale jaarneerslag 795 mm
De neerslag is

gelijkmatig gespreid over het jaar

x ongelijkmatig gespreid over het jaar

 °C
15,4

x gelijkmatig gespreid over het jaar
ongelijkmatig gespreid over het jaar

Welk klimaat heeft Bangladesh?

Welk klimaat heeft België?

 warm klimaat met nat seizoen

koelgematigd klimaat met zachte winter

In welke klimaatzone?

In welke klimaatzone?

 de warme en natte klimaatzone

de gematigde en natte klimaatzone

De neerslaghoeveelheid en de spreiding in de tijd.
In Bangladesh bedraagt de totale jaarlijkse neerslag  bijna 2 000 mm (= 2 m).
Het grootste gedeelte  valt in één nat seizoen dat ongeveer vijf maanden duurt.


In België bedraagt de totale jaarlijkse neerslag ongeveer 850 mm. Dat is minder dan de helft van de neerslag in
			


Dhaka.
De neerslag valt gespreid over het hele jaar.
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8
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0

J
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Klimatogram van Dhaka (Bangladesh) ~

Klimatogram van Diest (België) ~
0°

6

koelgematigd klimaat met zachte winter
warm klimaat met nat seizoen
Klimaten ~

7

 Overstroming Bangladesh
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AARDEWERK

Het mysterie van Tonlé Sap
a Wat is er speciaal in Kompong Khleang? [B8]

8

De mensen wonen er hoog boven de grond.
b Waar is deze plaats gesitueerd? [B8, Google Earth]

in Cambodja, in de buurt van de Mekongrivier
c Wat is de Tonlé Sap? [B10]

Je hebt de Tonlé Saprivier en het Tonlé Sapmeer.
d Hoe verschilt het landschap in Kompong Khleang en Chong
Khneas op verschillende momenten in het jaar? [B8-9, B11]

Kompong Khleang in maart (13°6'19"N, 104°7'36"E) ~

Er is veel meer water tussen de huizen, de palen van de
woningen zijn niet meer te zien, er is geen droge grond

9

meer tussen de huizen.
e Wat is de reden hiervoor? [B4, B10]

In oktober staat het Tonlé Sapmeer veel hoger. De
diepte van het meer schommelt tussen de 1 m en 9 m!
103°0’0” O

104°0’0” O

105°0’0”O

Laos

Thailand
stad
Cambodja

rivieren
overstromingsvlakte Tonlé Saprivier

Vietnam

14°0’0”N

maximale grootte van het meer
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Chong Khneas in oktober en maart
(13°14'30"N, 103°49'20”E) ~
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Phnom Penh

120 km
104°0’0” O

Tonlé Sap ~

11°0’0”N

11°0’0”N

N
0

105°0’0”O

10

Kompong Khleang in oktober ~

De omvang van het Tonlé Sapmeer in Cambodja is afhankelijk van de seizoenen.
De lokale bevolking heeft creatieve oplossingen, zoals  drijvende huizen en huizen die op hoge palen staan.
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AARDEWERK

De moesson
Onderzoeksvraag: Wat zijn de kenmerken van de moesson?
KW2,3

Hypothese: 
a Waar in de wereld komt de moesson voor? [ A De aarde - Wereldblokken] in Zuidoost-Azië, Zuid-Azië en Oost-Azië

KW6,8

b Hoeveel neerslag valt er gemiddeld per jaar? [B4] 1 994 mm/jaar of bijna 2 m/jaar
c                                                             De
Hoe is die neerslag verdeeld over de verschillende maanden? [B1, A Azië]  neerslag valt voornamelijk in vijf


maanden,
van mei tot en met september.
d Beschrijf de situatie van het moessonsysteem in januari en juli. [B12, A De aarde - Klimaat]
januari

ligging van de
drukgebieden

juli

Er ligt een H boven Azië.

 Er ligt een L boven Azië.

Er ligt een L boven de oceaan.

 Er ligt een H boven de oceaan.

 winden waaien van het continent naar de
De
kenmerken

oceaan.
Het zijn dus droge winden.
van de winden

 De winden waaien van de oceaan naar het
 continent. Het zijn dus natte winden.



e Welk kaartje van het moessonsysteem komt overeen met het seizoen van de overstromingen waarover Ashik
Khan het had? [Intro, B12]    januari     x juli
f

Hoe verandert het landschap in de loop van het jaar door het moessonsysteem? [B13]
 Tijdens de natte periode is er veel water in het landschap en groeit de jonge rijst. Tijdens de droge periode staan
 de akkers droog en rijpt de rijst.
H
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H
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KW6



juli

H
L

gebieden met hoge luchtdruk

1010

isobaar met luchtdruk in hectopascal (hPa)

een isobaar = een lijn met dezelfde luchtdruk
windrichting

gebieden met lage luchtdruk

Het moessonsysteem ~

0

2 750 km

12

13
Landschap tijdens de zomermoesson en
de wintermoesson ~

De
overstromingen in Bangladesh zijn een jaarlijks fenomeen, omdat  hevige neerslag die de overstromingen
								de
veroorzaakt samenhangt met het moessonsysteem. Elk jaar in de zomer voeren de winden vochtige lucht aan
van over de oceaan naar het continent. Daardoor verandert het uitzicht van het landschap heel erg in de loop
van het jaar.
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AARDEWERK

Zuidoost-Azië op de kaart
a Teken de evenaar en de Kreeftskeerkring. [B15, A De aarde, A Azië]
KW6

14

b Noteer de namen van de naburige landen bij de letters. [A Azië]
c Teken de rivier de Mekong. [B15, A Azië]
d Zet de cijfers van de reliëfgebieden naast de juiste naam. [B15, A Azië]
Naburige landen
A

Bangladesh

B


India

Myanmar

C
D
E


China

Nepal

F


Bhutan

Reliëfgebieden
1
2

Himalayagebergte

4
3

Delta van de Mekong

Hoogland van Tibet
Delta van de Brahmaputra

Wolken botsen tegen de Himalaya ~

e Duid met een kruisje de plaats van het nieuwsbericht aan. [B15, B1 pagina 12]
15

D

2

Kreeftskeerkring

E

1

F
A

B

x
3

C

4

evenaar

Azië ~
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Wat heb ik deze les ontdekt?
als gevolg van het klimaat

de moesson

hevige neerslag

als gevolg van het weer

impact op het landschap

overstromingen

gevolgen
afhankelijk van

grootte van het gebied

duur en hoeveelheid neerslag

aantal mensen in laaggelegen
gebieden

Wat zijn de nieuwe begrippen en woorden? Vul eventueel zelf aan.
de delta

het moessonsysteem

de zomermoesson

de moesson

de wintermoesson

                        

Wat is de samenvatting van deze les?
Overstromingen kunnen in de hele wereld voorkomen, op totaal verschillende plaatsen. De lokale situatie
bepaalt hoe vaak het voorkomt en wat de gevolgen zijn: hoe groot het overstroomde gebied is, of er veel
mensen getroffen worden, wat de schade is …
Sommige overstromingen in de wereld komen jaarlijks voor als gevolg van een belangrijk kenmerk van het
klimaat: de spreiding van de neerslag over de maanden van een jaar. Moesson-Azië is genoemd naar de
jaarlijkse hevige neerslag die in de zomermaanden valt. Elk jaar zorgen de moessonregens voor overstromingen
in die regio.
In België kan er bij bepaalde weersomstandigheden ook veel neerslag op korte tijd vallen. Dat kan in elk seizoen
gebeuren. Soms zorgt dat ook in België voor overstromingen en watersnood.
Wat moet ik kunnen?
Kenmerken van een klimaat uit een klimatogram afleiden.
Steden en landen in de juiste klimaatzone situeren.
Verklaren wanneer overstromingen aan het klimaat verbonden zijn.
Verklaren wanneer overstromingen aan het weer verbonden zijn.
Aan de hand van voorbeelden verduidelijken hoe het landschap verandert onder invloed van hevige neerslag.
Wat is het antwoord op de onderzoeksvraag ‘Wat is de invloed van overstromingen op het landschap?’?

Overstromingen veranderen het uitzicht van het landschap. Het klimaat bepaalt wanneer er neerslag valt en
hoeveel.

Klopt mijn hypothese? Leg uit.
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3 Hoe beïnvloedt de mens de kans op
overstromingen?
HYPOTHESE: 

3.1 Eigen schuld, dikke bult?
a Is de mens soms zelf schuldig aan wateroverlast? Verklaar je mening. [B1-5]

eigen antwoord, ik denk van wel
mogelijke antwoorden:
-

Mensen bouwen en wonen in gebieden die soms overstromen. Ook bedrijfsgebouwen staan soms in zulke



gebieden.

-

Mensen bouwen te veel, waardoor het water niet meer in de bodem kan dringen.

-

De lengte van rivieren wordt ingekort.

-

Mensen houden te weinig rekening met de natuur.

3.2 De mens dijkt de rivier in

Zoek eens op wat het
Sigmaplan inhoudt.

a Trek met een kleur een lijn over de dijken langs de Demer. [B3]
b Wat
is de functie van die dijken?  dijken moeten ervoor zorgen dat de rivier niet overstroomt bij hoge
                           De

waterstanden.
c Maar
wat gebeurt er bij heel hoge waterstanden? [B8]  heel hoge waterstanden zijn de dijken niet hoog
                                             Bij
KW7

genoeg en overstroomt de rivier toch.

d Duid de ligging van de Demer aan met een blauwe lijn. [B4-5]
e In welke situatie kan de rivier meer water bevatten? [B4-5]
f

x B4  

B5

Leg
uit waarom. In B4 kronkelt de rivier, waardoor ze langer is en dus meer water kan ophouden. In B5 is de
              

rivier rechter gemaakt, waardoor ze korter is geworden en dus minder water kan bevatten.

g Hoe moet het Sigmaplan wateroverlast in de Demervallei voorkomen?

Afgesneden meanders worden weer aangesloten op de Demer. De bochten geven extra stroomruimte aan de
KW4

rivier, wat een troef is om overstromingen te voorkomen.

Op heel wat plaatsen is de ligging van rivieren gewijzigd door de mens. Ook dat heeft gevolgen voor
 kans op overstromingen.
de
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WATERELLENDE

‘In twee dagen tijd heeft het evenveel geregend als normaal in een
hele maand’, zei weerman Frank Deboosere in het avondnieuws
op Eén op 13 november 2014. ‘De overstromingen en hun
ellende zijn volgens mij niet het gevolg van natuurlijke grillen,
zoals de minister van Leefmilieu zegt.
Het is het gevolg van een kortzichtig beleid dat al jaren geen
rekening houdt met de natuur. En als we geen doortastende
maatregelen op verschillende niveaus nemen, kan het nog veel
erger worden voor onze kleinkinderen. Veel erger.’
Weerman Frank Deboosere: ‘In de toekomst zal er zeker niet
minder waterellende zijn. België is ‘volledig’ gebetonneerd. Het
water kan daardoor niet meer in de grond dringen.’
In het nieuws ~

De provincie Antwerpen wil de plek
opnieuw laten aansluiten op het
valleigebied van de Grote Nete.
Het huis overstroomde regelmatig. Recent
werd het aanpalende natuurgebied
De Vennen in Balen omgevormd tot
overstromingsgebied.
Bron: Het Nieuwsblad (15 november 2014)

2
Overstroming in Diest (50°58'36"N, 5°3'8"E) ~

AFBRAAK HUIS MOET
WATEROVERLAST VOORKOMEN

1

3
Rechtgetrokken en ingedijkte Demer ~

4

De Demer tussen Zichem en Langdorp (51°0'6"N, 4°55'28") ~
De Demer tussen Diepenbeek en Hasselt (50°58'39"N, 5°4'45"E) 
5
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3.3 De mens geeft de rivier weer de ruimte
a Surf naar de gisviewer Geopunt. [www.geopunt.be]
Wat moet ik doen?
Stap 1 Klik onder ‘Kaarten en plaatsen’ op ‘Natuur en milieu’.
Stap 2 Klik op ‘Water’.
Stap 3 Kies de kaart ‘Watertoets – Winterbedkaart’.
Stap 4 Zoom in op de Maas in Limburg tussen Maasmechelen en Maaseik.
Stap 5 Open de legende.

Verken het RivierPark Maasvallei.

b Wat
stel je vast wanneer je de legende opent? 
                                       Het
winterbed is een veel groter gebied dan enkel de bedding
van de rivier.
c Wat
is de zomerbedding van een rivier? [B6-7] Dat is de breedte van de bedding waar de rivier in principe in de
                                      
zomermaanden doorheen stroomt.
d                                         
Wat is de winterbedding van een rivier? [B6, B9]  Dat is het brede deel van de bedding waar de rivier bij hoge

waterstanden
doorheen stroomt, zoals bij ons vooral in de wintermaanden. De winterbedding is breder dan de

zomerbedding.

e Zet de volgende begrippen in het juiste kader. [B6, www.schooltv.nl]
Kies uit: winterdijk, zomerbedding, winterbedding, valleibodem, oever, rivier/Maas.
f

Kun je de termen zomerbedding en winterbedding voor alle rivieren ter wereld gebruiken? Verklaar je antwoord.
Nee, dat kan niet. Niet overal ter wereld heb je vier seizoenen zoals bij ons.
Er zijn ook andere redenen waarom een rivier soms in een bredere bedding gaat stromen.
Denk aan regenseizoenen, seizoenen met veel smeltwater afkomstig van de sneeuw in de bergen …



Om overstromingen en wateroverlast te voorkomen, wordt op verschillende plaatsen langs de rivieren opnieuw
ruimte voor het water gemaakt.
g Welke veranderingen in het landschap heeft de mens aangebracht? [B10, www.schooltv.nl]
De dijken zijn verplaatst, de rivierbedding is breder geworden, er is meer natuurlijke plantengroei.

h Hoe
helpt dat wateroverlast te voorkomen? 
                                     Op
die manier krijgt de rivier meer ruimte om te overstromen. Het
water kan in een groter deel van de valleibodem stromen.

Overlast
door overstromingen kun je voorkomen door 
                                             niet
in gebieden met overstromingsrisico te wonen
en te bouwen en door rivieren hun natuurlijke ruimte en vorm terug te geven.
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De Maas in de zomerbedding ~

9
Dwarsdoorsnede van de Maasvallei in Limburg ~

Waterstand van de Maas in Meeswijk (2017)
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De Maas in de winterbedding ~
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Variatie van het niveau van de Maas ~

situatie voor 2000
beek

winterdijk

diepgelegen rivier,
o.a. door grindwinning

situatie na 2025

begraasd
gevarieerd
verlande landschap
nevengeul
bloemrijke winterdijk
poelen

verstevigde
oevers

landbouwgebieden

eilandje
grind/
zandpakket

steile oever
ondergrond

grindbank

nevengeul
hoofdgeul

landbouw

ooibos-ontwikkeling

dood hout in
de rivier
moeras

10
Project RivierPark Maasvallei ~
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AARDEWERK

Risicozones voor overstromingen
11

Overstromingsgevoelige gebieden ~

a Onderzoek een gebied dat risico loopt om te overstromen.
Wat moet ik doen?
Stap 1 Open de gisviewer Geopunt. [www.geopunt.be]
Stap 2 Klik onder ‘Kaarten en plaatsen’ op ‘Natuur en milieu’.
Stap 3 Klik op ‘Water’.
Stap 4 Kies de kaart ‘Risicozones voor overstromingen: nieuwe en bevestigde risicozones’.
Stap 5 Gebruik als achtergrond de kaart ‘Basiskaart GRB’ (links onderaan). [B11]
Stap 6 Kies een gebied met overstromingsrisico.
Stap 7 Bekijk op de kaart ‘Basiskaart GRB’ of er veel huizen en andere gebouwen in dat gebied staan.
b Schrijf een advies aan de burgemeester van de betreffende gemeente: hoe kan hij/zij zijn/haar gemeente
voor overstromingen behoeden?

KW6

c Onderzoek of de buurt waar jij woont in een gebied met overstromingsrisico ligt. [A Vlaanderen - Milieuproblemen]
Wat moet ik doen?
Stap 1 Open de gisviewer Geopunt. [www.geopunt.be]
Stap 2 Gebruik de kaart ‘Risicozones voor overstromingen’.
Stap 3 Gebruik als achtergrond ‘Luchtfoto' of 'hybride’.
Stap 4 Geef jouw adres in het juiste kader in.
Stap 5 Zoom voldoende in.
In Vlaanderen zijn er heel wat risicogebieden voor overstromingen.


Ik woon in een risicogebied voor overstromingen:
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ja

nee

Wat heb ik deze les ontdekt?
overstromingen
rol van de mens

rivieren rechttrekken
dijken op de foute plaats

problemen

oplossingen

bouwen in overstromingszone

niet meer bouwen in
riviervallei
bestaande gebouwen afbreken

minder ruimte voor water

opnieuw meanderen
van de rivieren

Wat zijn de nieuwe begrippen en woorden? Vul eventueel zelf aan.
de bedding van een rivier

de meander

de winterdijk

de dijk

de oever

de zomerbedding

de dwarsdoorsnede

de winterbedding

             

Wat is de samenvatting van deze les?
Bij lage waterstanden stroomt de rivier in haar zomerbedding. Bij hogere waterstanden treedt de rivier buiten
haar oevers. Ze neemt een breder stuk van de valleibodem in beslag: de winterbedding. Let op: zomer- en
winterbedding zijn typische rivierverschijnselen voor onze klimaatzone.
Al te vaak komen woningen en bedrijfsgebouwen voor in de overstromingsvlakte van de rivier. Om zich te
beschermen heeft de mens dijken aangelegd. Maar bij hoge waterstanden is de ruimte om het water op te
vangen te beperkt. Dan stroomt de rivier over de dijken, met schade en overlast voor de mensen als gevolg.
Men zou dus beter niet in de overstromingsvlakte van een rivier wonen of werken. Daarnaast is het belangrijk
om de rivieren hun oorspronkelijke ruimte terug te geven.
Wat moet ik kunnen?
De verschillende delen van een riviervallei benoemen.
Verwoorden wat de rol van de mens is bij wateroverlast in riviervalleien.
Verwoorden waarom het noodzakelijk is dat rivieren voldoende ruimte krijgen.
Aan de hand van voorbeelden verduidelijken hoe de mens het landschap verandert.
In de gisviewer Geopunt informatie van de kaarten afleiden.
Wat is het antwoord op de onderzoeksvraag ‘Hoe beïnvloedt de mens de kans op overstromingen?’?
De mens beïnvloedt de kans op overstromingsgevaar door rivieren recht te trekken en door in de vallei te
bouwen en te wonen.


Klopt mijn hypothese? Leg uit.
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4 Hoe beïnvloedt een onweer het landschap?
HYPOTHESE: 

4.1 Help! De grond spoelt weg
a Lees wat Nona meemaakte, lees het nieuwsbericht of bekijk de video. [Intro, B1]
Ontleed de gebeurtenis aan de hand van de W-vragen. [B1-3]
KW5

Wat?


modderen wateroverlast in de dorpskernen

Waar?

 zuidelijke gemeenten in Limburg, Luik
de

Wanneer?

27 mei 2018

Waarom?


hevige
onweersbuien, heel veel neerslag, kale akkers

Wie?


Nona
en de andere inwoners van Diets-Heur

Hoe?


Omdat
de akkers die op een helling liggen niet of maar een beetje begroeid zijn, kan het water
 grond doen wegspoelen.			
de

b                                         De
Benoem enkele relaties voor deze gebeurtenis.  combinatie van grote en steile akkers die nog kaal zijn of


waar
de landbouwgewassen nog niet volgroeid zijn en hevige neerslag/onweersbuien maken wegspoelen van

grond
mogelijk.
c Wat
zijn de gevolgen voor het landschap? 
                                   Beetje
bij beetje spoelt er bodemmateriaal/leem weg. Daardoor

verlaagt het landschap en komen minder vruchtbare bodemlagen aan de oppervlakte. Ergens anders wordt die
modder afgezet.

KW10

d Duid in 'De wolk' aan in welke tijdsspanne dit proces gebeurt.
e Benoem enkele kenmerken van het landschap in de omgeving waar Nona woont. [Intro, B4, Google Earth]

 is een hellend landbouwlandschap: veel landbouw, grote percelen/akkers op de hellingen, het dorp ligt
Het
DT1


onderaan
de helling omgeven door akkers.
4.2 De schade beperken
a Welke landschapsveranderingen heeft de mens aangebracht om erosie te voorkomen? [B4, B6]


dammen,
grasstroken, hagen, opgedeelde percelen …
b Wat is de bedoeling van die ingrepen en maatregelen? [B4-6]


dammen:
het afstromende water en de meegesleurde grond tegenhouden en laten bezinken.

grasstroken:
het afstromende water en de meegesleurde grond afremmen en in de grond laten dringen

hagen:
het afstromende water en de meegesleurde grond afremmen en in de grond laten dringen
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2

Een hevige wolkbreuk heeft zondagmiddag rond 18 uur
de straten van het dorp Diets-Heur onder een dikke
modderlaag bedolven. Het gemeentelijk rampenplan
is afgekondigd. Door de zware regenval stroomde de
modder van de akkers namelijk weer door de straten
van de deelgemeente Diets-Heur. Ook in de omliggende
gemeenten was het andermaal prijs.

Bron: Buienradar

WOLKBREUK ZET DORP ONDER WATER

De neerslag in Zuid-Limburg ~

Drone toont hoe dorp overstroomde
De gemeente ruimde zo’n 600 ton slijk op. Met een
drone werden de afvoerstromen van water en modder
in kaart gebracht. Zo weet de gemeente waar op
de landbouwgronden ze het best kan ingrijpen om
bodemerosie te voorkomen. Om water en modder bij
zware en uitzonderlijke regenval op te vangen, is echter
ook de medewerking van de landbouwers nodig.

In het nieuws ~

voor ingrepen

Bron: Departement Omgeving

Naar: Het Nieuwsblad (28 mei 2018) en Het Laatste Nieuws
(1 juni 2016)

3

1

Wegspoelen van leem ~

4

na ingrepen

Veranderingen in het landschap in de Leemstreek ~
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AARDEWERK

De bodemdokter aan het werk
6

© Provincie Oost-Vlaanderen

Bron: Geopunt

© Karel Vandaele

5

Erosiegevoeligheid in Vlaanderen ~

a Onderzoek wat er moet gebeuren zodat Nona geen last van modder
meer zal hebben. [intro]
Stap 1
Stap 2
Stap 3
Stap 4
Stap 5
Stap 6
			
Stap 7
		

Open de gisviewer Geopunt. [www.geopunt.be]
Mogelijke maatregelen tegen bodemerosie
Klik onder ‘Kaarten en plaatsen’ op ‘Natuur en milieu’.
Klik op ‘Bodem’.
Kies de ‘Erosiegevoeligheidskaart van de Vlaamse gemeenten’. [B5]
Gebruik als achtergrond de kaart ‘Basiskaart GRB’ (links onderaan). [B5]
Kijk voor Nona of Diets-Heur in een erosiegevoelig gebied ligt.
Raadpleeg de kleur in de legende.
Bekijk op de kaart ‘Uitgevoerde gemeentelijke erosiebestrijdingswerken’ of er al maatregelen
genomen zijn. Zoom voldoende in op de kaart.

~

b Welke maatregelen stel je nog voor? [B7]




c Raadpleeg de kaart ‘Oplossingsscenario voor erosieknelpunten – puntmaatregelen’ en ook de kaart met ‘lijnmaatregelen’. Zitten jouw maatregelen daar al bij? [www.geopunt.be]
7

Buis
Dam
Gracht
Grasbufferstrook
Grasgang
Kleine landschapselementen
Weginfrastructuur

d Schrijf een advies aan de landbouwers van Tongeren: hoe
kunnen zij bodemerosie tegengaan zodat Nona geen last van
modder meer zal hebben?

Poel
Reliëfwijziging
Rooster
Waterinfrastructuur

Voorbeeld van mogelijke maatregelen ~

7

Bron: Geopunt

Oplossingsscenario voor
erosieknelpunten – puntmaatregelen

[B4, B6-7]
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Oplossingsscenario voor
erosieknelpunten – lijnmaatregelen

Wat heb ik deze les ontdekt?
storm

hevige neerslag

onweer

akkers

maatregelen

bodemerosie

veranderingen in het landschap

modderoverlast

laaggelegen gebieden

Wat zijn de nieuwe begrippen en woorden? Vul eventueel zelf aan.
de bodemerosie

het landbouwlandschap

             

Wat is de samenvatting van deze les?
In België kan er bij bepaalde weersomstandigheden ook veel neerslag op korte tijd vallen. Hierdoor kan er
bodemerosie optreden, met water- en modderoverlast tot gevolg. Omdat er grond van de akkers verdwijnt,
verlaagt het aardoppervlak beetje bij beetje. De maatregelen die de mens neemt om dat tegen te gaan,
veranderen het landbouwlandschap.
Wat moet ik kunnen?
Uitleggen hoe het landschap als gevolg van een onweer kan veranderen.
Inschatten in welke tijdspanne een landschap verandert.
Aan de hand van voorbeelden verduidelijken hoe de mens het landbouwlandschap verandert.
In Geopunt informatie uit kaarten afleiden.
Wat is het antwoord op de onderzoeksvraag ‘Hoe beïnvloedt een onweer het landschap?’?
 een onweer kan er veel neerslag op korte tijd vallen. Hierdoor kan er bodemerosie optreden, waardoor er
Bij

bodemmateriaal
van de akkers wegspoelt. De maatregelen die de mens neemt om dat tegen te gaan,

veranderen
het landbouwlandschap.



Klopt mijn hypothese? Leg uit.
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De waterkringloop
KW2-3

ONDERZOEKSVRAAG: Hoe zit de waterkringloop in elkaar?
HYPOTHESE: 
Onderzoek aan de hand van een proef
a Bedenk hoe je met een proefopstelling de werking van de waterkringloop kunt nabootsen. [www.schooltv.nl]
b Wat zijn de benodigdheden?
  glazen kom of terrarium
  afdekplaat uit glas of plexiglas of vershoudfolie
  sterke gloeilamp of spot, geen led (geeft geen warmte af )
  thermos of ketel met heet water (minimaal 20 ml)
  bakje met ijsblokjes (minimaal koffiekop vol)
  zand of ander los gesteente
c Teken de proefopstelling.

KW1

d Wat is de werkwijze?


Waarnemingen
a Wat gebeurt er met het water?
Het water verdampt. Er ontstaat een wolkje ter hoogte van de glazen plaat/folie.
Ter hoogte van het ijs ontstaan er waterdruppeltjes, die naar beneden vallen.
b Verwoord wat er in de figuur allemaal met het water gebeurt. [www.schooltv.nl]
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3 Er worden wolken gevormd
4 Er valt neerslag uit de wolken.

2 Er ontstaat waterdamp.

(condensatie).

















zonne-energie

infiltratie

windenergie

neerslag

grondwaterstroming

verdamping

3
4

2,15 %

0,01 %

ijs en sneeuw

100% het percentage water van

waterdamp
en wolken

2

de totale hoeveelheid in
de hydrologische cyclus
dat zich daar bevindt.

1
1

0,08 %

meren en
rivieren

5

waterta

fel

6

0,56 %

1

97,2 %

ondergrond en
bodem

5 Een deel van het water komt

oceaan

1 Water verdampt uit de oceaan

6 Een deel van het water dringt

in rivieren en meren terecht

en uit meren. Planten geven

in de bodem en de onder-

en wordt oppervlaktewater

het teveel aan water via de

grond en wordt grondwater

genoemd.

bladeren af in de vorm van wa-

genoemd.

terdamp (evapotranspiratie).

Besluit
De
waterkringloop op aarde is de cyclus waarbij water op het land en uit de oceaan verdampt, condenseert
			
en weer als neerslag naar beneden valt.


Terugblik
a Is de proef goed verlopen?

b Klopt je hypothese? Leg uit.
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LEREN LEREN
SAMENVATTING
LL1

a Maak je eigen samenvatting.
b Maak gebruik van deze woorden: stormen, overstromingen, bodemerosie, verandering, landschap.

Stormen kunnen in de hele wereld voorkomen, op totaal verschillende plaatsen. Op bepaalde plaatsen kunnen ze
gekoppeld worden aan de kenmerken van het klimaat, bijvoorbeeld in Moesson-Azië. In België kunnen onweders en
stormen in elk seizoen voorkomen. De lokale situatie bepaalt wat de gevolgen zijn. De hevige neerslag kan zorgen
voor overstromingen, modderstromen, aardverschuivingen en andere vormen van bodemerosie. De mens heeft ook
een impact op het landschap, door in het landschap maatregelen te nemen tegen die gevolgen.










Wat is het antwoord op de onderzoeksvraag ‘Hoe beïnvloedt een storm het landschap?’?
Houd rekening met de besluiten bij de lessen.

Tijdens
een storm kan er veel neerslag vallen. Dat kan voor overstromingen, bodemerosie en modderstromen

zorgen.
Om die gevolgen tegen te gaan verandert de mens soms het landschap



SCHEMA
LL1-2

Route 1
a Maak zelf op een apart blad een schema voor dit thema.
b Zorg ervoor dat de belangrijke woorden en verbanden uit alle lessen duidelijk zijn in je schema.
Route 2
a Van je leerkracht krijg je een apart blad met een voorgetekend schema. Vul het schema verder aan.
b Maak gebruik van de nieuwe woorden en begrippen uit het hele thema.
c Leg verbanden tussen de ligging in de wereld, het klimaat, het landschap en de mens.
Route 3
a Van je leerkracht krijg je een apart blad met een voorgesteld schema en een aantal begrippen.
b Zet elk begrip op de juiste plaats in het schema.
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Maak hier je schema.

TERUGBLIK
Wat wist ik al over dit thema?
a Blader terug naar het begin van het thema.
b Kijk naar het kader ‘Wat weet ik al over dit thema?’.
c Ga na wat je juist en fout had ingeschat.
Wat wilde ik te weten komen over dit thema?
a Blader terug naar het begin van het thema.
b Kijk naar het kader ‘Wat wil ik te weten komen over dit thema?’.
c Zijn je vragen beantwoord? Leg uit hoe je het antwoord te weten kwam.
d Bleef een van je vragen onbeantwoord, spreek dan met je leerkracht af of het nuttig is om jouw vraag nog te
onderzoeken en hoe dat zal gebeuren.
Exit ticket
Wat is je het meest bijgebleven uit dit thema?
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HOE GOED KAN IK HET AL?
LL2

Ga na waar je staat in je leerproces voor aardrijkskunde.
Kleur de lege bolletjes in die passen bij je eigen kunnen.

 Dit doe ik supergoed!    

Dit lukt me al aardig.      Nog even doorbijten!      Dit kan ik nog niet goed.

Wat ik moet kunnen?

Door foto’s te vergelijken landschapsveranderingen beschrijven.
Aan de hand van voorbeelden verduidelijken hoe het landschap verandert door menselijke
ingrepen.
Aan de hand van voorbeelden verduidelijken hoe het landschap verandert onder invloed
van stormen en hevige neerslag.
Verwoorden op welke manier stormen een impact op de lokale bevolking hebben.
Aantonen dat het aanleggen van dijken zowel positieve als negatieve gevolgen kan
hebben.
Uitleggen dat veranderingen in de landbouw zowel positieve als negatieve gevolgen voor
de mens kunnen hebben.
De relatie aantonen tussen overstromingen of wateroverlast enerzijds en het weer of
klimaat anderzijds.
De verschillende delen van een riviervallei benoemen.
Kenmerken van een klimaat uit een klimatogram afleiden.
In de gisviewer geopunt informatie uit kaarten afleiden.
Plaatsen en natuurrampen op een kaart situeren.





Hoe studeer je dit thema het beste?
LL1
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Hoe goed kan ik het al?

