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Inleiding 
Het Amazonewoud, wie heeft er nog niet over gehoord? De laatste jaren komt dit gebied geregeld 

ter sprake in de media en dit om verschillende redenen.  

 

Bron: VRT NWS 

 

Bron: De Morgen       Bron: De Tijd 

 

Bron: VRT NWS 

 

 

 

In deze bundel kom je meer te weten over de huidige staat van dit gebied. We hebben ervoor 

gekozen om bronnen aan te bieden via een Blendspace: 

https://www.tes.com/lessons/ywxWYtc0ALGVtA/amazonewoud-ontbossing 

De links staan op volgorde van gebruik, maar kijk goed in je werkbundel of je een link nodig hebt of 

niet.  

Lukt het je niet om met de Blendspace te werken? Op de laatste pagina van deze bundel vind je alle 

links per hoofdstuk.  

Legende:  

Als je dit pictogram tegen komt, moet je een opdracht maken.  

Als je dit pictogram tegen komt, moet je 1 opdracht kiezen uit de aangeboden opdrachten.  

 

Wij wensen jou veel leerplezier.  

Elias Hens en Caitlin Proost 

  

https://www.tes.com/lessons/ywxWYtc0ALGVtA/amazonewoud-ontbossing
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1. Inleidende oefening 

Lees de 6 artikels op de Blendspace globaal. Duid op onderstaande wereldkaart aan waar er het afgelopen jaar bosbranden hebben plaatsgevonden.  
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Zoals je kan zien, komen bosbranden overal ter wereld voor. Sommige zijn natuurlijk, een te lange 

droogte kan al snel een heel gebied in vuur en vlam zetten. Echter zijn andere branden niet meteen 

te wijten aan een natuurfenomeen, maar zijn ze bewust aangestoken om zo een gebied een andere 

bestemming te geven. Aan de hand van de volgende opdrachten kom je te weten hoe het precies in 

het Amazonewoud zit.  

2. Situering  
We zoomen in op het Amazonewoud. Om de problematiek te kunnen 

begrijpen, gaan we het gebied situeren.  

Ga in de blendspace naar het vakje situering. Daarin staat de        

beschrijving van de opdracht. Neem alvast een atlas erbij. Deze ga je 

moeten gebruiken bij het maken van de opdracht. 

3. Klimaat en vegetatie 
Om de waarde van het gebied te leren kennen, moeten we ook het klimaat en de vegetatie onder de 

loep nemen.  

 

Gegeven is bovenstaand klimatogram. Beantwoord volgende vragen. 

Zoek de plaats op en duid het met een rode stip aan op de kaart bij de inleidende oefening. 

Wat is het type klimaat? (Determinatietabel kan je vinden op Blendspace) 

Warm en altijd nat. 

Wat is kenmerkend aan de temperatuur? 

Zeer hoge, constante temperaturen. 

Wat is kenmerkend aan de neerslag? 

12 natte maanden. 
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Wat is het bijhorend vegetatietype? (Hier kan je je atlas voor gebruiken) 

Tropisch regenwoud. 

Lees onderstaande tekst en vul volgende begrippen in, in het juiste kader onder de tekst. 

Woudreuzen – Boomlaag – Strooisellaag – Onderlaag  

De planten die het Amazonegebied domineren 

zijn altijd groen en hebben vaak rechte stammen. 

Deze bomen verliezen permanent hun bladeren 

maar kunnen het hele jaar door nieuwe maken. 

Het tropisch regenwoud heeft verschillende 

etages om de beschikbare ruimte zo goed 

mogelijk in te nemen. 

 

De boomlaag lijkt op een aaneengesloten bladerendak. 

De bomen hebben een zeer brede, dichte kruin en 

kunnen een hoogte van 35 tot 50 meter bereiken. De 

bladeren zijn spitsvormig waardoor het water vlot van 

de bladeren afloopt.  

Boven de boomlaag steken de woudreuzen uit. De 

kruinen, die een hoogte van 80 meter kunnen bereiken, 

zijn vrij open zodat ze nog volop licht doorlaten. Wortels 

zijn aan het oppervlak vaak verstevigd door in de 

hoogte uit te groeien. Zo ontstaan plankwortels. (zie 

foto)  

De onderlaag ontvangt weinig licht. Hier overleven bomen met grote bladeren, palmen, boomvarens 

en zaailingen. De afgevallen bladeren worden afgebroken door een netwerk van zwamdraden. 

Hierdoor is de strooisellaag zo goed als afwezig.  

  

Woudreuzen 

Boomlaag 

Onderlaag 

Strooisellaag 
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4. Belang van het Amazonewoud 
Een gezond Amazonewoud werkt als volgt:  

Zoals je hebt kunnen afleiden uit het klimatogram, regent het veel boven het Amazonewoud. Deze 

regen is nodig om de dichte vegetatie te bevoorraden van water. Het teveel aan water wordt terug in 

de atmosfeer gebracht maar hoe?   

Bekijk het filmpje van de waterkringloop dat je 

terug kan vinden in de Blendspace. Verwoord de 

termen in eigen woorden zodat de kringloop voor 

jou duidelijk is.  

1. Transpiratie: huidmondjes geven water af.  

2. Evaporatie: opgevangen water verdampt. 

3. Bodemwater beetje terug naar atmosfeer.  

4. Doorsijpelen: water infiltreert in bodem. 

5. Afspoeling: water spoelt weg naar rivier. 

 

 

Bron: WDM4 
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5. Ontbossing van het Amazonewoud 
Om een goed beeld over het probleem te krijgen, ga je in dit hoofdstuk de problematiek van kop tot 

teen uitspitten. We beginnen met de ontbossing.  

Bekijk op de Blendspace het blokje van Global Forest Watch. Je kan hier een filmpje laten 

afspelen die de ontbossing sinds 2001 tot nu in kaart brengt.  

Maak een keuze uit volgende twee opdrachten. (Je maakt dus uiteindelijk 1 opdracht) 

- Je beantwoordt de vragen bij het Engelstalige filmpje. (CLIL) Deze vragen vind je terug in de 

Blendspace en worden tijdens het filmpje gesteld.  

- Je haalt informatie uit een Nederlandstalig nieuwsdossier dat je kan vinden op Blendspace . 

De vragen vind je op de volgende pagina. 
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Vragen bij het Nederlandstalig nieuwsdossier: 

Wie is de president van Brazilië?  

Jair Bolsonaro 

Waardoor staat het Amazonewoud onder druk?  

Door de vervuiling en ontbossing 

Wat is de oorzaak van de nieuwe golf van ontbossing?  

De president wil de economie laten groeien door de grondstoffen die het Amazonewoud biedt te 

ontginnen en meer ruimte te maken voor landbouw en fabrieken.  Hierbij gooit hij eerder gemaakte 

afspraken over het beschermen van het Amazonewoud overboord.  

Wat is het INPE? Wat doen zij?  

Het INPE registreert op zijn website uiteenlopende satellietdata over Brazilië. En die gaan niet alleen 

over de ontbossing in het Amazonegebied, maar ook over het aantal bosbranden. 

Zijn de bosbranden uitzonderlijk? Waarom wel/niet?  

Nee, elk jaar brand het wel in het Amazonegebied. Men moet uitkijken naar uitzonderlijk grote 

branden.  

Welke rol speelt de mens bij deze bosbranden?  

Veel boeren steken stukken grond in brand om hun akker uit te breiden of een nieuwe aan te leggen. 

Als dit ongecontroleerd gebeurt, kan deze brand groter worden dan verwacht.  

Wat doet de president van Brazilië?  

Hij legt geen straffe op en laat het begaan.  

Wat zijn de gevolgen van deze ontbossing?  

Lokaal kan dit leiden tot een verlies aan biodiversiteit, vergeet niet dat het Amazonewoud een van de 

meest biodiverse gebieden ter wereld is. 

Het Amazonewoud is een grote CO2-stock, de bomen en planten hebben heel wat CO2 opgeslagen. 

Als die bomen en planten verbranden, komt al die CO2 weer vrij in de atmosfeer. Dit bevordert de 

opwarming van de aarde.  

Is herstel nog mogelijk?  

Ja, maar dan moeten er zeer ingrijpende maatregelen genomen worden.  

Wat kan de internationale gemeenschap doen?  

Ze kunnen eventuele fondsen blokkeren, maar de impact lijkt niet groot.  

Bekijk de korte Terzake reportage (bovenaan het artikel)  

Hoe wordt er ontbost? Welke technieken worden gebruikt?  

Slash and burn, ze steken ook bomen die al lang liggen te drogen in brand.  
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Sinds wanneer is er Amazonewoud beginnen verdwijnen?  

Jaren 80 

Wat is het tipping point?  

Het moment dat er geen weg meer terug is. Het hele klimaat gaat veranderen naar een droger 

klimaat wat kan leiden tot een implosie van het Amazonewoud.  

5.1 Oorzaken van de ontbossing 
Je hebt in het dossier of in het filmpje de oorzaken van de ontbossing al zien passeren. In het 

onderstaande taartdiagram kan je de procentuele oorzaken zien. Ga zelf opzoek naar toepassingen.  

Bekijk het taartdiagram en los de vragen op.  

 

Hoeveel procent van de ontbossing komt door de houtkap?  

40% 

Waarvoor wordt dit hout gebruikt denk je?  

Tropisch hardhout wordt onder andere gebruikt om meubels van te maken.  

Hoeveel procent van de ontbossing komt door de ontginning?  

31% 

Welke grondstoffen kunnen er ontgonnen worden in het Amazonegebied? Kijk in je Atlas. 

 Zie Atlas 

Hoeveel procent van de ontbossing komt door de landbouw? 

 18% 

Wat doen deze boeren met hun land? Ze zetten er gewassen op of vee.  

Ze breiden steeds meer uit om zo de meest vruchtbare grond te gebruiken.  

Wat zijn overige activiteiten waarvoor het Amazonewoud moet wijken?  

Aanleg van wegen, stuwdammen,…  
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5.2 Gevolgen van de ontbossing 
Dat het ontbossen niet zonder gevolgen kan blijven, is logisch. Ga zelf opzoek naar de problemen die 

het kan opleveren om steeds meer bebost gebied te kappen.  

Bekijk op de Blendspace de link. Hier zie je de werking van een gezond Amazonewoud. In de 

afbeelding hieronder zie je een ontbost stukje woud. Zoek 6 verschillen, benoem ze en geef het 

gevolg ervan voor de natuur.  

 

 Verschil Gevolg 

1 Geen bomen meer 

 

Er blijft CO² in de lucht hangen, het wordt niet 

meer omgezet naar O². 

 

2 Geen biotoop meer Dieren sterven uit, de biodiversiteit verkleint.  

3 De rivier is niet meer zuiver 

 

Plaatselijke stammen kunnen ziek worden van 

vervuild water. De vissen kunnen sterven.  

 

4 De wortels en bomen zijn verdwenen 

 

Modderstromen krijgen vrij spel, ze vervuilen het 

water en bedreigen de bodemstabiliteit. 

 

5 Water dringt door tot in de grond 

 

Kan overstromingen tot gevolg hebben omdat 

het water niet afspoelt.  

 

6 Er is geen humuslaag meer 

 

De bodem verarmt.  
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In onze samenleving is het belangrijk dat we streven naar duurzaamheid. Dit steunt op drie 

pijlers. Vul het schema aan. Teken erbij waar het over gaat.  

 

 

Hoe kunnen we een duurzame oplossing bekomen?  

Om een duurzame oplossing te bekomen moeten we zorgen dat deze drie actoren in evenwicht zijn.  

Ook de regeringen van de betrokken landen denken na over het duurzaam beheer van het 

Amazonewoud.  

Lees het artikel onder de smiley en beantwoord de vragen.  

Welke positieve veranderingen willen ze doorvoeren?  

Ze willen weersvoorspellingen delen, concrete maatregelen nemen om illegale activiteiten te 

bestrijden.  

Doen alle landen mee? Zo nee, welke niet?  

Venezuela was niet uitgenodigd en Brazilië gaf tegengas waardoor het pact bescheiden is.  

Denk jij dat deze afspraken een groot verschil gaan maken?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Volgende organisaties zetten zich hiervoor in. Zoek op de Blendspace het juiste logo en ontdek 

wat ze concreet doen om het Amazonewoud te beschermen.  

Organisatie Wat doen ze? 

 

 

  

  

 

 

 

Klik in de Blendspace op het vakje van de SDG’s. Beantwoord daarna onderstaande vragen.  

Waar staat de afkorting  SDG voor? 

Sustainable Development Goals 

Wat betekent dit in het Nederlands? 

Duurzame ontwikkelingsdoelen 
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Hier onder staan alle SGD’s opgesomd. Welke doelen kan je koppelen aan dit thema en waarom? 

 

Climate Action (13): Door het kappen van bomen wordt er minder CO2 omgezet in zuurstof. 

Koolstofdioxide is een broeikas dat zorgt voor de opwarming van de aarde. 

Life on land (15): Door het kappen van de bomen wordt een deel van een ecosysteem van heel wat 

organismen weggenomen. Hierdoor is er minder biodiversiteit binnen het ecosysteem. 

Afronding  

- Geef een persoonlijk antwoord op de vragen uit de Padlet. Gebruik wat je hebt geleerd.  

- Maak een tekening over hoe jij het Amazonewoud wil redden. Hou het realistisch.  

- Schrijf een brief naar de machtshebbers van de landen waar het Amazonewoud zich over 

uitstrekt over de problematiek waar het woud mee geconfronteerd wordt en rijk hen 

oplossingen aan.  

Verdieping  

- Wil je meer weten over de president van Brazilië? Lees dan de artikels op de Blendspace. Als 

je de artikels hebt gelezen, vul je de twee vragen in op de Tricider. Je mag ook je stem 

uitbrengen op de stelling waar jij mee akkoord gaat.  

- Houd jij ook zo van de fauna die dit rijke gebied te bieden heeft? Kom meer te weten over de 

mysterieuze dieren door voor het vakje fauna te kiezen.  
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1. Inleidende oefening  

- https://www.hln.be/nieuws/buitenland/bosbranden-teisteren-spanje-en-zuid-

frankrijk~ae3eb184/ 

- https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/12/06/bosbranden-australie-vuur-verwoest-300-000-

hectare-ten-noorden/ 

- https://www.hln.be/nieuws/buitenland/nog-steeds-zware-bosbranden-in-siberie-al-13-4-

miljoen-hectare-woud-vernield~a9975610/ 

- https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/08/23/branden-in-het-amazonewoud-wat-is-er-aan-de-

hand/ 

- https://www.demorgen.be/nieuws/afrika-brandt-op-dit-moment-harder-dan-het-

amazonewoud~b05b42dc/ 

- https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/09/16/singapore-en-maleisie-zijn-boos-over-

rookwolken-door-bosbranden/ 

2. Situering 

- https://learningapps.org/display?v=pdo6gh6a520&fbclid=IwAR1NKaeioFSdZnDwKWuX2-

GlGLOPmZlvtjxkYc6_9z__bBl_Pqj-t01TsfQ 

3. Klimaat en vegetatie 

- https://docplayer.nl/23560818-Hoe-determineren-we-het-klimaat-aan-de-hand-van-een-

klimatogram-agenda-het-klimaat-determineren-wb-p27-32.html (scroll naar beneden)  

4. Belang van het Amazonewoud 

- https://www.youtube.com/watch?v=H-

iDfVmLrLc&rel=0&utm_source=broadcast&utm_medium=email&utm_campaign=Transaction

al-Publish-success 

5. Ontbossing van het Amazonewoud 

- https://www.globalforestwatch.org/map?map=eyJjZW50ZXIiOnsibGF0IjotMTYuNTMxMzM3

NDA5ODU3NzIzLCJsbmciOi02Ni43NDk5OTk5OTk5OTk2NH0sImJlYXJpbmciOjAsInBpdGNoIjow

LCJ6b29tIjoyfQ%3D%3D 

- (Nederlandstalig nieuwsdossier)  https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/08/23/branden-in-het-

amazonewoud-wat-is-er-aan-de-hand/ 

- (Engelstalig EdPuzzle)  https://edpuzzle.com/media/5ea801350ee2143e89574814 

5.2 Gevolgen van ontbossing 

- https://www.thinglink.com/scene/1312333683134300163 

- https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/09/07/amazone-pact-7-landen-beloven-betere-

bescherming-amazonewoud/ 

- https://wwf.be/nl/onze-projecten/het-behoud-van-het-amazonebos/ 

- https://www.greenpeace.org/belgium/nl/story/6704/wat-kan-ik-doen-voor-het-

amazonewoud/ 

- http://www.fsc.nl/nl-nl/fsc/waarom-fsc 

- https://rainforestfoundation.org/ 

- https://www.sdgnederland.nl/sdgs/?fbclid=IwAR0uyu7TI5U8BlozQdDoCc66hJ066ajR_cfdeQc

GYWU-JAQ6VmrYIMZTxL8 

6. Afronding 

- https://padlet.com/proost_caitlin/b6f5rjbixqbnwoni 

7. Verdieping 

- https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/11/18/ontbossing-in-amazonegebied-wel-degelijk-op-

recordhoogte-sinds-k/ 

- http://www.tricider.com/brainstorming/3EnooSinI7Z 

https://www.hln.be/nieuws/buitenland/bosbranden-teisteren-spanje-en-zuid-frankrijk~ae3eb184/
https://www.hln.be/nieuws/buitenland/bosbranden-teisteren-spanje-en-zuid-frankrijk~ae3eb184/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/12/06/bosbranden-australie-vuur-verwoest-300-000-hectare-ten-noorden/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/12/06/bosbranden-australie-vuur-verwoest-300-000-hectare-ten-noorden/
https://www.hln.be/nieuws/buitenland/nog-steeds-zware-bosbranden-in-siberie-al-13-4-miljoen-hectare-woud-vernield~a9975610/
https://www.hln.be/nieuws/buitenland/nog-steeds-zware-bosbranden-in-siberie-al-13-4-miljoen-hectare-woud-vernield~a9975610/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/08/23/branden-in-het-amazonewoud-wat-is-er-aan-de-hand/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/08/23/branden-in-het-amazonewoud-wat-is-er-aan-de-hand/
https://www.demorgen.be/nieuws/afrika-brandt-op-dit-moment-harder-dan-het-amazonewoud~b05b42dc/
https://www.demorgen.be/nieuws/afrika-brandt-op-dit-moment-harder-dan-het-amazonewoud~b05b42dc/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/09/16/singapore-en-maleisie-zijn-boos-over-rookwolken-door-bosbranden/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/09/16/singapore-en-maleisie-zijn-boos-over-rookwolken-door-bosbranden/
https://learningapps.org/display?v=pdo6gh6a520&fbclid=IwAR1NKaeioFSdZnDwKWuX2-GlGLOPmZlvtjxkYc6_9z__bBl_Pqj-t01TsfQ
https://learningapps.org/display?v=pdo6gh6a520&fbclid=IwAR1NKaeioFSdZnDwKWuX2-GlGLOPmZlvtjxkYc6_9z__bBl_Pqj-t01TsfQ
https://docplayer.nl/23560818-Hoe-determineren-we-het-klimaat-aan-de-hand-van-een-klimatogram-agenda-het-klimaat-determineren-wb-p27-32.html
https://docplayer.nl/23560818-Hoe-determineren-we-het-klimaat-aan-de-hand-van-een-klimatogram-agenda-het-klimaat-determineren-wb-p27-32.html
https://www.youtube.com/watch?v=H-iDfVmLrLc&rel=0&utm_source=broadcast&utm_medium=email&utm_campaign=Transactional-Publish-success
https://www.youtube.com/watch?v=H-iDfVmLrLc&rel=0&utm_source=broadcast&utm_medium=email&utm_campaign=Transactional-Publish-success
https://www.youtube.com/watch?v=H-iDfVmLrLc&rel=0&utm_source=broadcast&utm_medium=email&utm_campaign=Transactional-Publish-success
https://www.globalforestwatch.org/map?map=eyJjZW50ZXIiOnsibGF0IjotMTYuNTMxMzM3NDA5ODU3NzIzLCJsbmciOi02Ni43NDk5OTk5OTk5OTk2NH0sImJlYXJpbmciOjAsInBpdGNoIjowLCJ6b29tIjoyfQ%3D%3D
https://www.globalforestwatch.org/map?map=eyJjZW50ZXIiOnsibGF0IjotMTYuNTMxMzM3NDA5ODU3NzIzLCJsbmciOi02Ni43NDk5OTk5OTk5OTk2NH0sImJlYXJpbmciOjAsInBpdGNoIjowLCJ6b29tIjoyfQ%3D%3D
https://www.globalforestwatch.org/map?map=eyJjZW50ZXIiOnsibGF0IjotMTYuNTMxMzM3NDA5ODU3NzIzLCJsbmciOi02Ni43NDk5OTk5OTk5OTk2NH0sImJlYXJpbmciOjAsInBpdGNoIjowLCJ6b29tIjoyfQ%3D%3D
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/08/23/branden-in-het-amazonewoud-wat-is-er-aan-de-hand/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/08/23/branden-in-het-amazonewoud-wat-is-er-aan-de-hand/
https://edpuzzle.com/media/5ea801350ee2143e89574814
https://www.thinglink.com/scene/1312333683134300163
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/09/07/amazone-pact-7-landen-beloven-betere-bescherming-amazonewoud/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/09/07/amazone-pact-7-landen-beloven-betere-bescherming-amazonewoud/
https://wwf.be/nl/onze-projecten/het-behoud-van-het-amazonebos/
https://www.greenpeace.org/belgium/nl/story/6704/wat-kan-ik-doen-voor-het-amazonewoud/
https://www.greenpeace.org/belgium/nl/story/6704/wat-kan-ik-doen-voor-het-amazonewoud/
http://www.fsc.nl/nl-nl/fsc/waarom-fsc
https://rainforestfoundation.org/
https://www.sdgnederland.nl/sdgs/?fbclid=IwAR0uyu7TI5U8BlozQdDoCc66hJ066ajR_cfdeQcGYWU-JAQ6VmrYIMZTxL8
https://www.sdgnederland.nl/sdgs/?fbclid=IwAR0uyu7TI5U8BlozQdDoCc66hJ066ajR_cfdeQcGYWU-JAQ6VmrYIMZTxL8
https://padlet.com/proost_caitlin/b6f5rjbixqbnwoni
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/11/18/ontbossing-in-amazonegebied-wel-degelijk-op-recordhoogte-sinds-k/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/11/18/ontbossing-in-amazonegebied-wel-degelijk-op-recordhoogte-sinds-k/
http://www.tricider.com/brainstorming/3EnooSinI7Z
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- https://www.standaard.be/cnt/dmf20190821_04569537 

- https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20190824_04573745 

- http://www.tricider.com/brainstorming/2kxSvwvB8Xh 

- https://www.bookwidgets.com/play/DY9GD8  

 

https://www.standaard.be/cnt/dmf20190821_04569537
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20190824_04573745
http://www.tricider.com/brainstorming/2kxSvwvB8Xh
https://www.bookwidgets.com/play/DY9GD8

