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 1. Inleiding 

We leven in een wereld van meer en sneller. 
Meer auto’s en sneller. 
Meer fabrieken die hun producten sneller maken. 
Producten worden steeds sneller bezorgd via lucht, land of  
water! 
De afgelopen 150 jaar is de wereld een stuk sneller, maar ook 
vuiler geworden. Dat geldt voor land, zee en lucht. 
Dit boek gaat over luchtvervuiling. 
Je krijgt antwoord op vragen als: 
 Wat is er zo bijzonder aan de atmosfeer of  dampkring rond 

de aarde? 
 Wat is het natuurlijk broeikaseffect? 
 Wat is het versterkt broeikaseffect? 
 Wat zijn de belangrijkste bronnen van luchtvervuiling? 
 Wat zijn de gevolgen van luchtvervuiling? 
 Hoe kun jij je steentje bijdragen aan schonere lucht? 
 Welke oplossingen zijn er voor de toekomst bedacht door 

geleerden? 
 



 2. De dampkring 

Rondom de aarde bevindt 
zich een dikke luchtlaag.  
Die laag wordt de dampkring 
of  atmosfeer genoemd.  
De dampkring is een  gas-
laag die ons beschermt 
tegen een teveel aan zonne-
straling. In de dampkring 
speelt zich ook het weer af. 
Zonder deze bijzondere be-
schermingslaag zou leven op 
aarde onmogelijk zijn. 
De dampkring bestaat uit de 
volgende vijf  lagen: 

1. De troposfeer is de laag waar zich het weer 
afspeelt. Zuurstof en stikstof zijn de belang-
rijkste gassen. De temperatuur daalt als je 
hoger de troposfeer ingaat. 

2. De stratosfeer. In het onderste deel van deze 
laag is het –50° C, maar bovenin loopt de 
temperatuur op tussen de 0 en 30° C.   
Bovenin de laag bevindt zich ozon.  
Dit gas beschermt de aarde tegen zonnestraling. 
In de stratosfeer beweegt de lucht amper. 

5. De exosfeer is de buitenste 
laag. De gassen zijn hier verdund. 
Hier eindigt de dampkring van de 
aarde en begint de ruimte. 
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3. De mesosfeer is de laag waarin de 
temperatuur weer daalt. In de hoogste 
laag wordt het –100° C.  
Miljoenen meteoren per jaar lichten in 
dit deel op en vallen uitelkaar. We zien 
ze op aarde als vallende sterren. 

4. De thermosfeer is de laag waarin de 
temperatuur weer omhoog gaat en op-
loopt tot in de duizenden graden.  
In dit deel bevindt zich het internatio-
nale ruimtestation (ISS). 
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 3. Een broeikas 

De dampkring of  atmosfeer beschermt 
ons niet alleen tegen een teveel aan 
zonnestraling. 
De atmosfeer zorgt er ook voor dat 
zonnewarmte gevangen blijft net als in 
een broeikas. 

 De broeikas 
Zonlicht en straling  dringen 
door het glas van de broei-
kas.  
Door het glas verandert de 
golflengte van de straling 
van het zonlicht. 
Door de nieuwe golflengte 
kan de straling niet meer 
terug.  
Hierdoor blijft de warmte ge-
vangen onder het glas van 
de broeikas. 
Door de warmte groeien de 
planten sneller. 

 

De atmosfeer als broeikas 

 Het natuurlijk broeikaseffect 
Je kunt de atmosfeer met zijn gassen ver-
gelijken met het glas van de broeikas. 
Een deel van het zonlicht dat de aarde raakt 
kaatst terug (1).  
Een ander deel maakt de aarde warm (2).  
De gassen in de atmosfeer (3) houden de 
warmte vast. Net als het glas in de broeikas.  
Zo blijft de aarde warm. 
Je noemt dit het natuurlijk broeikaseffect. 
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 4. Bronnen van luchtvervuiling 

A. De natuur 
Soms zorgt de natuur zelf  voor luchtvervuiling. 
Voorbeelden daarvan zijn: 

A. Vulkanen. 
Vulkanen spuwen zwavelgas en vulka-
nisch stof  de atmosfeer in.  
Die stofdeeltjes kunnen in de tropo-
sfeer blijven rondhangen.  
De wind neemt het stof  mee.  
Een grote uitbarsting zorgt voor 
minder zon op aarde. De temperatuur 
daalt over de hele wereld.  
Soms komt het stof  in de stratosfeer. 
Daar kan het jaren blijven rondhangen, 
omdat de lucht er amper beweegt. 

B. Stof– of  zandstormen. 
Uit droge woestijngebieden nemen 
stormen zand- en stofdeeltje mee de 
atmosfeer in. Vaak valt dat stof  in 
andere delen van de wereld neer 
samen met regen. Dit stof  is slecht 
voor de gezondheid bij inademing. 
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C. Gassen uit de natuur. 
In de natuur komt moerasgas of  methaan 
voor. Bacteriën maken van plantaardig 
materiaal in een omgeving zonder zuurstof  
dit schadelijke gas. 
Dat gebeurt ook in de maag van koeien en 
andere herkauwers. Dit methaan in de 
koeienmaag verdwijnt tijdens het her-
kauwen en door de winden die koeien laten. 
Methaan zorgt ervoor dat het natuurlijke 
broeikaseffect in de war raakt.  
Het broeikaseffect wordt versterkt.  
De aarde wordt warmer en warmer. 

D. Rook van bosbranden. 
Bosbranden kunnen ontstaan door bliksem-
inslag. Dat is het werk van de natuur.  
Bij grote branden komen rookgassen en 
roet vrij. Het inademen van die gassen is 
ongezond. Ook deze branden zorgen voor 
een versterkt broeikaseffect. 

 Methaangas: 
5% door 
winden 

 Methaangas: 95% 
door herkauwen 

via de bek 

 Gasfabriek 
Een koe produceert per dag 
ongeveer 500 liter methaangas. 
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B. De mens 
Niet de natuur, maar de mens is de grootste bron van 
luchtvervuiling. Hoe vervuilt de mens de natuur? 

A. Landbouwstoffen 
Boeren bemesten hun akkers en weilanden. Dat kan 
natuurlijke mest zijn of  kunstmest. Door deze mest 
groeien hun gewassen beter. 
In kunstmest en natuurlijke mest zitten ammoniak en 
stikstof. Die stoffen verdwijnen deels als gassen in de 
lucht. Ammoniak verzuurt de lucht en is schadelijk 
voor bossen. Stikstof  wordt in de natuur door planten 
en de bodem gemaakt. Kunstmest zorgt voor teveel 
stikstof. Een teveel aan stikstof  in de lucht is slecht 
voor de gezondheid.  

B. De industrie 
Fabrieken produceren goederen. Bij het maken van die 
goederen doen machines het werk. Tijdens de ver-
branding brengen die machines afvalgassen de lucht 
in. Fijnstof, ozon, stikstofdioxide en  zwaveldioxide zijn 
de grootste boosdoeners. Ze zijn slecht  voor de ge-
zondheid.  
In industriegebieden kan de verontreiniging groot zijn. 
Boven zo’n gebied kan een dikke laag smog hangen. 
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C. Het verkeer 
Alle verkeer op land, in de lucht of  op het water 
stoot uitlaatgassen uit. In de atmosfeer zorgen 
gassen als koolstofdioxide en methaan voor een 
versterkt broeikaseffect. Ook stoot het verkeer 
het schadelijke fijnstof  uit. 
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 5. De gevolgen 

Luchtvervuiling heeft gevolgen voor het leven op 
aarde. Luchtvervuiling heeft invloed op: 

1. De gezondheid 
Wonen langs een drukke autoweg of  in de buurt van 
een industriegebied heeft invloed op de gezondheid. 
Fijnstof  is slecht voor de luchtwegen. Het irriteert de 
luchtwegen. Hoesten is het gevolg. Bij hart– en 
astmapatiënten verergeren de klachten. 
Ozon zorgt ook voor problemen met de luchtwegen. 
Ook kunnen hoofdpijn en misselijkheid een gevolg 
zijn van deze stof. 
 

 

fijnstoffijnstof  

 ozonozon  



2. Het klimaat 
Je weet wat het natuurlijk broeikaseffect is.  
Die broeikas zorgt voor de juiste temperatuur op 
aarde. Precies goed voor alle leven op aarde. 
Sinds 150 jaar is er veel veranderd in die broeikas. 
Er kwamen veel meer fabrieken (1) en veel meer 
verkeer (2). Ook wordt er veel meer verbrand (3) 
en brengt de mens allerlei andere gassen in de 
atmosfeer door bijvoorbeeld spuitbussen (4).  
In het begin kon de natuur het nog wel aan, want 
bomen en planten leven van koolzuurgas of  
koolstofdioxide. Ze hebben dit gas nodig om hun 
eten (suikers) te maken. Bij het maken van dat eten 
ontsnapt uit hun bladeren afval. Dat afval is 
zuurstof. Dit zuurstof  hebben mens en dier nodig 
om te ademen. 
Maar de mens ging steeds meer bos kappen (5). 
Het bos maakte plaats voor landbouwgrond. 
Minder bomen, minder zuurstof  was het gevolg en 
er kwam steeds meer koolzuurgas in de lucht. 
Het broeikaseffect werd hierdoor versterkt. 
Wat merken we hiervan? 
De gemiddelde temperatuur stijgt wereldwijd.  
Het klimaat verandert langzaam maar zeker. 
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Hoe kun je merken dat het klimaat verandert? 

 1. Het weer verandert in alle delen van de wereld 
Hittegolven, overstromingen, stortregens, extreme 
droogte en stormen nemen toe. Dat verschilt per 
gebied, maar het gemiddelde weer verandert 
opeens heftig. Dat heeft grote invloed op het leven 
van mens, plant en dier.  
De natuur raakt uit evenwicht. 

 2. De seizoenen raken in de war. 
Winters worden in het noorden zachter en de lente begint eerder.  
In het zuiden (Afrika) leven meer mensen van landbouw.  
Het veranderen van het klimaat heeft daar een slechte invloed op de 
oogsten. 

 3. Gletsjers en ijskappen smelten. 
Door het smelten van het ijs op beide polen zal het peil van het 
zeewater stijgen. Landen beneden zeepeil lopen gevaar.  
De temperatuur van het water stijgt. Hierdoor raakt het leven in zee 
uit evenwicht. 
De stroming van de zee verandert door de temperatuur.  
De stroming heeft invloed op het weer. Gletsjers zijn belangrijk voor 
ons zoetwater (ons drinkwater). Ook het leven op de polen zal 
veranderen door het smelten van het ijs. 
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Zo veranderde de Noordpool. 



 6. Oplossingen 

De opwarming van de aarde is een wereld-
probleem. Landen moeten samenwerken, maar ook 
steden en elke persoon moet zijn steentje bijdragen 
voor een leefbare aarde in de toekomst. 
Mensen moeten hun manier van leven veranderen. 
Dat valt niet mee, want mensen houden er niet zo 
van om dingen opeens anders te moeten doen. 
Even een paar cijfers op een rijtje: 
1. De grootste boosdoener is koolzuurgas of  kool-

stofdioxide. Dit broeikasgas ontstaat uit het 
verbranden van aardolie (benzine), steenkool en 
gas. Transport, industrie, verwarming en elek-
triciteit zorgen nu voor 60 % van alle koolzuurgas. 
In de toekomst moeten landen meer gaan inzetten 
op duurzame, hernieuwbare energie. Dat zijn wind 
en zonne-energie. 

2. Het kappen van bossen (ontbossing) zorgt voor 
15% van de uitstoot van broeikasgassen. 
De bossen, onze zuurstoffabrieken, maken plaats 
voor landbouwgrond. Je weet dat koeien ook bij-
dragen aan de opwarming. Mensen moet zuiniger 
op hun bossen worden. 

 
 

 



Wat kun jij doen? 
Om mee te helpen ( samen met miljoenen andere 
mensen), moet je aan de volgende drie dingen 
denken: 

1. Je voedsel. 
Je eet voedsel dat in je eigen streek verbouwd 
is. Het liefst vers. Zo hoeft het voedsel niet uit 
een ver land te komen. Er hoeft dus geen vracht-
auto een heel eind te rijden. Zo komen er een 
stuk minder broeikasgassen in de lucht. 
Als je 1 dag per week geen vlees eet, zijn er 
minder koeien nodig. Dat scheelt ook in broei-
kasgas. Ook is er minder landbouwgrond nodig. 
Het bos krijgt zo meer kans 

2. Het huis waarin je woont 
Het opwekken van elektriciteit zorgt ook voor 
broeikasgassen. Als je thuis anders met elek-
triciteit omgaat, heeft dat dus ook invloed. 
Je laat licht niet onnodig branden, maar ook het 
gebruik van zuinige LED-lampen (1) werken 
mee. Groene stroom door zonnepanelen (2)  is 
superschoon. 
 

Wel  lekker één Wel  lekker één 
zo’n vrije dag zo’n vrije dag 
per week !per week !  
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3. De manier waarop je jezelf  verplaatst. 
Je rijdt nog geen auto of  brommer, maar misschien word 
je met de auto naar school gebracht. Je zou ook op de 
fiets kunnen gaan. 
Het reizen met de bus of  de trein zorgt ook voor minder 
uitstoot van broeikasgassen. 
 

 
De toekomst 
Geleerden zijn dagelijks bezig met het vinden van op-
lossingen. In de toekomst wordt gedacht aan: 
1. Kernfusie. Geleerden bootsen na wat er gebeurt in de 

zon en de sterren. Zo wordt er enorm veel warmte 
opgewekt om elekriciteit op te wekken. 

2. Koolstofopslag (CO2). Het idee om broeikasgassen 
onder de grond op te slaan in lege gasvelden. 

3. Het einde van de wegwerpmaatschappij. Fabrieken 
maken van alles en aan het eind verdwijnt alles op de 
afvalberg (van wieg tot graf). In de toekomst moet een 
product zo gemaakt worden, dat het veilig terug-
gegeven wordt aan de natuur (van wieg tot wieg). 

4. De aarde een handje helpen. Het idee om de oceanen te 
bemesten. Zo groeien er meer algen die broeikasgassen 
kunnen opnemen.  
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 7. Filmpje 

Het klokhuis: 
Luchtkwaliteit 

Klik hier 
http://www.schooltv.nl/video/het-

klokhuis-luchtkwaliteit/
#q=luchtkwaliteit  

http://www.schooltv.nl/video/het-klokhuis-luchtkwaliteit/#q=luchtkwaliteit
http://www.schooltv.nl/video/het-klokhuis-luchtkwaliteit/#q=luchtkwaliteit
http://www.schooltv.nl/video/het-klokhuis-luchtkwaliteit/#q=luchtkwaliteit






 Bronnen 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Luchtvervuiling 
http://www.milieucentraal.nl/wonen/gezonde-leefomgeving/

luchtvervuiling/ 
http://www.climatechallenge.be/nl/klimaatverandering-woord-en-

beeld.aspx 
 
 

 
 



 Colofon en voorwaarden 

Dit is een uitgave van E-duboek 

Website: www.eduboek.nl 

© Copyright Age Cnossen 2015 

Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag 

niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd 

gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij 

elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, 

zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 

Ondanks alle aan de samenstelling van dit e-boek bestede zorg kan noch de auteur, 

noch de uitgever aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die het gevolg is van 

enige fout in deze uitgave. 


