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HET KLIMAAT 
ACTIE EN DEBAT 
Gisteravond debatteerden de fractievoorzitters van de politieke partijen in de Tweede Karner over het 
Klimaatakkoord. Morgen spijbelen veel scholieren om in Den Haag én Amsterdam aandacht te vragen 
voor het mondiale probleem. Drie deelnemers vertellen wat er volgens hen moet veranderen. 

' 

Scholier kent klimaatrisico's, 
maar blijft wel graag vliegen 
Gemiddelde derdeklasser 
weet van de opwarming, 
maar betrekt het niet op 
zichzelf 'Van mijn vlees 
moeten ze afblijven.' 

Joop Bouma 
REDACTIE DUURZAAMHEID & NATUUR 

Ze weten best dat het niet goed gaat 
met het klimaat. Ze zien de risico's 
voor Nederland ook wel. Maar in de 
ogen van vijftienjarige scholieren is 
het vluchtelingenprobleem de 
grootste bedreiging voor Nederland. 
Pas daarna komt het klimaat, op de 
voet gevolgd door bevolkingsgroei. 
Desondanks gaan ze morgen de 
straat op, spijbelen voor strengere 
klimaatmaatregelen. 

Adwin Bosschaart, hoofddocent 
aan de lerarenopleiding aardrijks 
kunde van de Hogeschool van Am- 

. sterdam peilde onder drieduizend 
vmbo-, havo- en vwo-scholieren in 
heel Nederland opvattingen over kli 
maatverandering. De gemiddelde 
derdeklasser ziet het niet als een 

Ze reageren lauw op 
klimaatverandering. 
Dat is niet vreemd, 
want het is een 
abstract probleem. 

Adwin Bosschaart 

heel groot probleem. Klimaatveran 
dering is vooral een probleem van de 
Verenigde· Staten en kwetsbare 
eilanden als Bali, vinden sommigen. 

Vijf jaar geleden hield Bosschaart 
onder duizend derdeklassers van het 
voortgezet onderwijs een enquête 
over hun bezorgdheid over hoogwa 
ter. . Hij ondervroeg kinderen op 
scholen in regio's die meters onder 
de zeespiegel liggen. Meer dan de 
helft (60 procent) geloofde niet dat 
bij een grote overstroming het 
schoolplein zou. onderlopen. Tege 
lijk achtte 70 procent de kans op een 
overstroming wel reëel. 

"Scholieren reageren eigenlijk 
behoorlijk lauw op de berichten over 
klimaatverandering en betrekken 
het niet op zichzelf en hun eigen 
omgeving", zegt Bosschaart, na zijn 
jongste steekproef. "Maar ik heb de · 
indruk dat volwassenen niet heel 
anders denken. Op de aanhang van 
GroenLinks en D66 na denken men 
sen dat het probleem uiteindelijk 
hen niet direct zal raken. Sommige 
gedragsdeskundigen denken dat jon 
geren panisch worden van de 
berichtgeving over klimaatproble 
men. Maar ze zien het niet als fen 
erg groot probleem. Op zich is dat 
niet zo vreemd, omdat klimaatver 
andering een abstract probleem is, 
dat heel geleidelijk verloopt en dat 
vooral over de toekomst gaat." 

Derdeklassers van vmbo, havo en 
vwo zien de risico's, maar betrekken 
die niet op zichzelf. Aan basale ken 
nis over klimaatverandering ont 
breekt het niet. Ze weten ook dat 
minder vliegen, leidt tot minder 
CO2-uitstoot en dus bijdraagt aan 
beperking van klimaatproblemen. 
Bijna de helft van de ondervraagde 
scholieren is het daar mee eens. 
Maar zijn ze vervolgens ook bereid 
om zelf minder de gaan vliegen? 38 
procent voelt daar niet voor. 

Een leerling, die werd geïnter 
viewd door een student vande lera 
renopleiding aardrijkskunde zei: 
"Het klinkt heel lullig, maar ik houd 
gewoon van reizen. Nederland is 
mijn thuis, maar de wereld rond 

· vind ik heel leuk. Ik wil mijn auto 
inleveren, ik wil m'n hele leven met 
de fiets gaan, maar mijn vliegtuigje 
pakken mensen mij niet af." 

Dat ook de productie van vlees 
bijdraagt aan het klimaatprobleem 
is minder bekend bij scholieren. 
Ruim 42 zegt dit niet te weten en 
meer dan 4 7 procent is dan ook niet 
bereid om minder vlees te gaan eten, 
zelfs als dat bijdraagt tot het oplos 
sen van klimaatverandering. "Ik wil 
echt niet vegetarisch worden. Vlees 
is gewoon lekker en goed voor je. 
Toch? Misschien iets minder, maar 
helemaal geen vlees, no way. Van 
mijn vlees moeten ze afblijven." 

VERDIEPING 617 
Sc:holl~ffl flggen er niét van wa~'t' 

Het kan 
niet langer 

· zo doorgaan 
JULIA UILORIKS (16) 
6 vwo O.R.S. Lek en Linge, 
Culemborg 

"Ik ben opgevoed met de waar 
de van het milieu. We hebben 
maar één planeet. Het kan niet 
langer zo doorgaan. Je ziet het 
om je heen: het is 37 graden in 
de zomer. Ik vind dat de lasten 
niet alleen bij de burger moeten 

· liggen, maar ook bij bedrijven. 
Er moet minder belasting 
komen op groente en fruit uit 
Nederland. Vlees moet duurder 
worden. De energietransitie 
moet sneller: we moeten van 
het gas af. ~n het is gewoon 
bizar hoe goedkoop vliegen is. 
Ik ben vegetariër. Een paar jaar 
geleden werd ik niet echt seri 
eus genomen, maar ik merk nu 
dat er een groep ontstaat die de 

urgentie van de problemen 
meer inziet. Misschien komt 
dat ook doordat we iets volwas 
séner zijn geworden sinds de 
derde klas, haha. 
Mijn school doet veel aan duur 
zaamheid, ze proberen het 
terug te laten komen in alle 
vakken. De school staat positief 
tegenover deze actie. We heb 
ben afgesproken dat leerlingen 
naar Den Haag mogen gaan, als 
het mag van hun ouders. Ik vind 
het best spannend, en logistiek 
was het een hele klus. We heb 
ben een bus geregeld waar onze 
leerlingen en die van de andere 
school in Culemborg voor 
13 euro op kunnen intekenen. 
Ik hoop op een stuk of honderd 
deelnemers. Maar al zijn het er 
dertig, dan is dat ook mooi. Dit 
is iets waar we in geloven." 
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Dit is de enige . manier om ons 
te laten horen 
ROSA POSTMUS (13) 
2 havo, Geert Groote College, 
Amsterdam 

"Ik vind het klimaat heel 
belangrijk. Kinderen kunnen 
tot hun achttiende jaar niet 
stemmen, dus dit is voor ons de 
enige manier om onze stem te 
laten horen. 
Het gaat heel slecht met de 
aarde. Ik denk dat sommige 
mensen dat nog niet helemaal 
goed doorhebben. We moeten 
er meer aan doen. Je kunt toe 
werken naar een goede baan, 
maar als de aarde over honderd 
jaar niet meer leefbaar is, waar 
doe je het dan eigenlijk voor? ' 
Ik ben vegetariër, daar heb ik 
zelf voor gekozen. We scheiden 
thuis ook afval. Dat je geen 
vlees eet, helpt al heel erg. 

+ 
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Vetbollenaanbod 
overtreft vraag 

n de winkel pak ik een zak vet 
bollen. Een oudere dame staat te 
treuzelen bij het schap. Ze kan 
duidelijk niet kiezen. De vetbol 
len liggen tussen zo'n gevari- 

eerde uitstalling aan vetbollen, -sta 
ven en -ringen, dat je er een hon 
gersnood in de Hoorn van Afrika 
mee zou kunnen bestrijden. En dan· 
noem ik de pindavariaties en zaad 
mengsels nog niet. 

De dame volgt met haar blik de 
vetbollen die ik in mijn mandje leg. 
"Komen er wel vogels op af?" vraagt 
ze. "Bij mij niet! Ik snap er niks van." 
Ze kijkt me aan. "Bij mij wel", zeg ik, 
"maar ik ben de enige in de buurt die 
vetbollen ophangt. Het is een kwes 
tie van vraag en aanbod. In een 
buurt met tegeltuinen zijn weinig 

. zangvogels en als er dan veel vetbol 
len hangen, blijven die onaange 
roerd." 

De dame pakt een zak vogelzaad 
van een euro. Ik vertel haar dat de 
dierenwinkel verderop een zaad 
mengsel met dode insecten ver 
koopt, waar tuinvogels gek op zijn. 
Hoe breed het assortiment ook is, in 
deze winkel ontbreekt zulk luxe 
voer. "Oja, met meelwormen", 
knikt mevrouw. "Ja, het is wel duur 
der", waarschuw ik "en ik weet niet 
wat de insecten ervan vinden." Me- 

. vrouw grijpt naar een pot pindakaas. 
"Pindakaas?" vraagt ze. "Ik zou het 
niet doen", zeg ik. "O nee, te zout 
h.,,, . e. 

Ja, pindakaas is te zout, maar vo 
gelpindakaas is arm aan zout maar 
rijk aan palmolie. Daarom zou ik het 
niet aan vogels voeren, want voor 
oliepalmplantages gaan tropische 
oerwouden tegen de vlakte. Nou 
gaan die ook voor veevoerplantages 
en voor de productie van onze 
wegwerpzakdoekjes tegen de vlakte, 
maar ik zou die ontbossing niet ver 
snellen via pindakaas. Onze tuinvo 
gels lusten het wel, maar die weten 
niet dat voor dat smeermiddel het 
leefgebied van honingzuigers, koli 
bries en zoveel andere tropische 
schoonheden vernietigd wordt. 
Maar dat zeg ik allemaal niet tegen 
de dame, hoezeer ze ook de dominee 
in mij losmaakt. Ik wens haar veel 
plezier met de vogels. 
Koos Dijksterhuis 

Morgen 
gaan scholieren de straat op voor 
een klimaatprotest. Maar hoe groot 
is eigenlijk de zorg bij jongeren? 
'Schol ie ren weten dat er een risico is, 
maar betrekken dat niet op zichzelf.' 

Pimpelmees op vetbol. 
FOTO JANNEKE VREUGDENHIL 

tekst Joop Bouma 

ze liggen er niet 
wakker van 

ls je aan 15-jari 
gen vraagt wat de 
grootste bedrei 
ging is voor de 
toekomst van 
Nederland,dan 
scoort de vluchte 
lingenproblema 
tiek veruit het 
hoogst. Daarna 

pas komt klimaat, op de voet gevolgd 
door bevolkingsgroei. 

Maar vraag je aan derdeklassers van 
vmbo, havo en vwo welke twee bedrei 
gingen voor hun éigen toekomst het 

. grootst zijn, dan kiezen ze wel voor kli 
maat (43 procent). Op de tweede plaats 
komen gezondheid en ziekte. 

"15-jarigen twijfelen niet aan kli 
maatverandering. Ze zijn ervan over 
tuigd dat er iets aan de hand is. Maar als 
je vraagt naar hun beeld van de risico's, 
dan valt dat erg mee. Ze zien het niet 
als een heel groot probleem", zegt, 
Adwin Bosschaart, hoofddocent aan de 
lerarenopleiding aardrijkskunde van de 
Hogeschool van Amsterdam. 

Samen met zijn studenten heeft 
Bosschaart begin vorig jaar uitgezocht 
hoe 2200 leerlingen uit heel Nederland 
aankijken tegen het klimaatprobleem .. 
Hij ondervroeg afgelopen najaar ook 
1100 leerlingen in Amsterdam. Alle 
maal zitten ze in de derde klas. Er is 
verschil tussen de Nederlandse groep 
en de Amsterdamse: vwo-leerlingen uit 
de hoofdstad zijn meer klimaatbewust 
dan vwo-leerlingen uit de rest van Ne 
derland. Dat is mogelijk het 'grachten 
gordel-effect': in gezinnen met hoger 
opgeleide ouders is het klimaat vaker 
een gespreksthema. 

Bij vmbo-leerlingen is de klimaatbe 
wustheid in Amsterdam juist weer min 
der dan bij leerlingen van hetzelfde 
schooltype elders in Nederland. Moge 
lijke verklaring is dat Amsterdamse 

vmbo-scholen relatief meer leerlingen 
met een migratieachtergrond tellen, 
waar thuis vaak minder over het kli 
maat gesproken wordt. 

Uit de enquêtes van Bosschaart 
blijkt dat scholieren op zich niet twijfe 
len aan het bestaan van klimaatveran 
dering en dat zij ook de gevaren wel 
zien. Maar ze betrekken die risico's veel 
minder op zichzelf. Bovendien wordt 
de ernst van de gevolgen van klimaat 
verandering ook niet heel hoog inge 
schat. Ze zien klimaatverandering 
veelal als een ver-van-mijn-bedpro 
bleem. 

De bereidheid onder scholieren om 
maatregelen te nemen om klimaat 
schade te beperken is vrij laag, aldus 
Bosschaart. Hij ziet in het onderzoek 
onder de ruim 1100 15-jarigen uit Am 
sterdam grote verschillen tussen leer 
lingen met en zonder migratieachter 
grond. Havo- en· vwo-leerlingen zonder 
migratieachtergrond vinden klimaat 
verandering erger dan leerlingen met 
een Marokkaanse, Turkse, Surinaams 
of Antilliaanse achtergrond. 

Bosschaart peilde in 2014 onder 
1000 leerlingen van scholen in laagge 
legen gebieden in Nederland hoe groot 
zij de kans inschatten dat hun school 
plein onder water zou komen te staan 
bij een grote overstroming. Bijna zes 
van de tien scholieren, van scholen die 
meters onder de zeespiegel liggen of 
dicht bij grote rivieren staan, dachten 
dat het water hun school niet zou berei 
ken. Hij vroeg de leerlingen vervolgens 
naar de kans op een grote overstroming 
in Nederland: bijna 70 procent achtte 
die kans aanwezig. Scholieren weten 
dat er een risico is, maar betrekken dat 
niet op zichzelf. Volwassenen redene 
ren net zo, aldus Bosschaart in 2014. 
Zijn nieuwe peiling wijst ook in die 
richting. 

Bosschaart wil zijn enquêtes gebrui- 
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'Kennis 
leidt niet 
vanzelf tot 
bewustzijn, 
daar is meer 
voor nodig' 

ken bij het ontwikkelen van lespro 
gramma's voor leraren aardrijkskunde. 
"In het onderwijs geven wij aan leerlin 
gen uitleg over oorzaak en gevolg van 
klimaatverandering. Dat blijft belang 
rijk. Maar kennis leidt niet vanzelf tot 
bewustzijn, daar is meer voor nodig. 
Wij zijn als leraren niet gericht op ge 
dragsverandering, maar we moeten 
leerlingen het wel op zichzelflaten be 
trekken en een handelingsperspectief 
bieden. Kennis speelt daarbij een rol 
maar belangrijker is dat ze zichzelf de 
vraag stellen: wat is mijn rol en wat kan 
ik zelf doen om het probleem aan te 
pakken? Uit het onderzoek is gebleken 
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Vijf stellingen over klimaatverandering 
Uitkomsten,in procenten van 2200 leerlingen uit de 3de klas 
vmbo-havo-vwo 

Scholier 
demonstreert 
bij de Tweede 
Karner. FOTO HH 

dat de klimaathouding van ouders in 
vloed heeft op de mening van de leer 
ling. Het onderwijs kan het dus niet al 
leen af." 

Zijn 14-jarige dochter gaat morgen 
ook meelopen in de scholierendemon 
stratie. "Ik zie de glans in haar ogen, 
lekker een dagje uit de sleur. Maar aan 
de andere kant: het is natuurlijk prach 
tig als politici uitgerekend door jonge 
ren ertoe worden aangezet zich druk 
ker te maken voor hun toekomst, de 
lange termijn. En misschien heeft zo'n 
demonstratie ook het effect dat leerlin 
gen zelf gaan nadenken over hun eigen 
rol." 

• Helemaal mee oneens 
• Beetje mee oneens 

lkmaak mij zorgen over klimaatverandering 

9 

Als ik denk aan de gevolgen van klimaatverandering 
maakt me dat angstig 

22,1 . ----?--- 
Ik denk dat de gevolgen va_n klimaatverandering ook 
Nederland zullen treffen 

2,911,31 
--1" 

• Helemaal mee eens 
f"I Beetje mee eens 
• Gedeeltelijk mee eens/oneens 

42,1 

Ik denk dat de gevolgen van klimaatverandering 
mij ook zullen treffen 

Ik denk dat de gevolgen van klimaatverandering nu 
al merkbaar zijn in Nederland 

22,5 - 

25,1 

30,S 

28,S 

Hebben de klimaatmaatregelen zin? 

• Als mensen minder vlees·eten, 
zou er minder klimaatverandering zijn. 
Als minder vlees eten bijdraagt aan het oplossen van 
klimaatverandering, ben ik bereid om minder vlees te eten. 

Helemaal mee oneens 

Beetje mee oneens 

Gedeeltelijk mee eens/oneens 

• • 

Een beetje mee eens 

Helemaal mee eens 

Als mensen minder vliegen, 
zou dat leiden tot minder klimaatverandering. 
Als minder vliegen bijdraagt aan het oplossen van 
klimaatverandering, ben ik bereid minder te vliegen. 

Helemaal mee oneens h~_,_.,;;,;,.;.,..... _ 

Beetje mee oneens 

Gedeeltelijk mee eens/oneens f---------- 24,2 
Een beetje mee eens 

Helemaal mee eens 

19 

18,7 

23,4 

22,8 

.-, 17,5 

20,6 

.;;;;;;::::::.-: ..... -= · 20,2 
19,2 

17,5 

30,2 

30,2_ 

29,4 

Mijn vliegreisjes 
pakken ze 
mij niet af 

. Voor zijn onderzoek stelde 
Adwin Bosschaart, hoofddocent 
aan de lerarenopleiding van de 
Hogeschool van Amsterdam, zijn 
vragen over klimaatverandering 
behalve aan leerlingen door heel 
Nederland ook aan 1100 15-jari 
gen op Amsterdamse scholen. 
Studenten hebben bij zestig van 
de ondervraagde scholieren inter 
views afgenomen, voor hun af 
studeeronderzoek. 
Hieronder een greep uit de ant 
woorden van de geïnterviewde 
scholieren. De citaten worden 
weergegeven zoals ze zijn uitge 
sproken en de uitspraken zijn tel 
kens van verschillende scholieren 
van vmbo, havo en vwo. 

Ben je bezorgd over de klimaat 
verandering? 
"Voor mij persoonlijk verandert 
er niet echt veel. Want het gaat 
niet om mijn toekomst, maar 
meer om de wereld, of er nog bo 
men zijn over weet ik veel, hon 
derd jaar. Het is niet per se een ef 
fect op mij, want het ispas later." 

_ Dus het zou voor Nederland dan 
geen probleem worden? 
"Niet. Nou het gaat over klimaat 
verandering en dat is overal, maar 
ik denk minder in Nederland dan 
bijvoorbeeld Amerika. Ik was in 
Bali en daar waren echt allemaal 
problemen. Met vulkaanuitbar 
stingen, tsunami's en aardbevin 
gen dit en dat, maar hier in Ne 
derland hebben wij eigenlijk bijna 
niks waar we ons zorgen om hoe 
ven maken. Alleen dat we kun 
nen overstromen. Maar ja, daar 
zijn ook heel goede dingen voor." 

Praat je weleens met andere 
mensen over klimaatverandering 
en klimaatmaatregelen? 
"Ja, met mijn vriendinnen. Het is 
dan meer op een slaapfeestje en 
dan uiteindelijk verandert het ge 
sprek in een diep gesprek over de 
wereld en van alles en dan ook 
klimaatverandering. Ik ben 
meestal gewoon altijd de persoon 
die dan zo van ja, we gaan alle 
maal dood en mijn kleinkinderen 
gaan het niet overleven. En de 
anderen zeggen dan van 'nee, het 
komt wel goed, we gaan mis 
schien ondergronds wonen ofzo'. 
Dat." 

over maatregelen tegen klimaat 
verandering: minder met het 

vliegtuig op vakantie? 
"Ik weet niet, maar op zomerva 
kantie vlieg ik vier keer meestal. 
Mijn ouders zijn gescheiden dus 
ik vlieg dan twee keer heen en 
weer. En dan meestal in de mei 
vakantie en in de herfstvakantie 
ga ik nog wel ergens naartoe. En 
soms in de kerstvakantie iets 
kleins, een weekendje weg. En als 
je dat minder wilt maken, ja. Dat 
is wel goed, gewoon een week 
endje weg misschien wel schrap 
pen, of gaan wandelen ofzo. 
Maar ik vind vliegen ook fijn." 
"Ja, ik vind het moeilijk. Zelfs als 
minder vliegen bijdraagt aan het 
oplossen van klimaatverandering. 
Het klinkt heel lullig, maar ik 
houd gewoon van reizen. Neder 
land is mijn thuis, maar de wereld 
rond vind ik heel leuk. Ik wil mijn 
auto inleveren, ik wil mijn hele 
leven met de fiets gaan, maar 
mijn vliegtuigje pakken mensen 
mij niet af." 

En, minder vlees eten? 
"Nee ik denk het niet, want je eet 
iets wat je al je hele leven eet. Ik 
eet al mijn hele leven vlees, dan is 
het raar om ineens geen vlees 
meer te eten." 
"Het was zo'n challenge dat je 
een week geen vlees mocht eten 
omdat dat goed voor het klimaat 
was. Mij lukte het niet. Ik wil niet 
vegetarisch worden. Vlees is ge 
woon lekker en goed voor je. 
Toch? Misschien iets minder, 
maar helemaal geen Vlees, no 
way. Mijn vlees, daar moeten ze 
van afblijven." 

Een stelling: voor het verminde 
ren van klimaatverandering ben 
ik bereid minder nieuwe spullen 
te kopen. 
"Mee oneens, want ik houd erg 
van shoppen. Ik zou het er niet 
voor overhebben. Als het echt, 
echt, echt nodig is maar ... Ik 
koop wel veel, maar ik denk dat ik 
meer egoïstisch ben dan." 
"Kijk, mensen die zeggen, de re 
gering dit en de regering dat ... 
Maar als iedereen thuis kleine 
dingetjes gaat veranderen, zoals 
meer met de fiets of minder vlees 
eten, minder plastic verpakkin- 

. gen, recyclen en alles. Als ieder 
een daar een klein stukje aan bij 
draagt, denk ik dat je al veel ver 
der komt, dan dat we alleen maar 
zeggen dat de regering daar in 
Den Haag moet wat doen." 
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