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Lawinegevaar
Niveau

1ste graad

Wat

Een creatieve, motiverende, activerende ICT-les (Google 
Earth)

Bron

Auteur: Evert Devos, bachelor aardrijkskunde en biologie. 
Afgestudeerd aan Arteveldehogeschool te Gent. 
Begeleidende lectoren: Joris Coppenholle en Lies Vanden-
broele.
De les is geïnspireerd op “Lawinegevaar herkennen aan de 
hand van een topografische kaart, Lesontwerp: een kaart 
van het lawinegevaar maken” van Matthias Stober, Ingmar 
Oehme in Praxis Geographie december 2006, p. 16-21 (ver-
taling: Jos De Rudder).

Waar te gebruiken

Deze les kan gelinkt worden aan het VVKSO-leerplan 1e 
graad aardrijkskunde, thema “toeristische landschappen” 
in concreto voor het leerplandoel “vanuit landschapsbeel-
den, tekstbron-nen en statistisch materiaal de effecten van 
het toerisme op het landschap, het milieu en de economie 
kunnen verwoorden.”

Bij de didactische wenken voor dit leerplandoel leest men: 
“Het massatoerisme heeft een onmiskenbare landschap-
pelijke, ecologische en economische invloed op een regio. 
Enkele suggesties: Uit de actualiteit (krantenartikels, jour-
naal) kunnen ecologische gevolgen van het massatoerisme 
aangebracht worden (bv. bosbranden, waterkwaliteit van 
het zeewater, sneeuwlawines, verdwijnen van fauna en 
flora, bodemerosie …).

de les

Wat we hier tonen is het werkblad en enkele figuren van de opdracht. De volledige uitleg en achtergrondinformatie (basis-
handleiding Google Earth, kmz-bestand, artikel, …) vindt u op de VLA-website.

De gemeente Galtür werd in 1999 geteisterd door een zwaar lawineongeluk. 38 mensen kwamen om, velen werden ge-
kwetst en delen van het oude dorpscentrum werden verwoest. 

Open het KMZ-bestand ‘Demoles Lawinegevaar in Galtür’.

Klik op de plaatsmarkering ‘Galtür’. Vink alle lagen af behalve ‘Terrein’ en ‘Foto’.

Naam Datum

Vak Aardrijkskunde Klasnummer

Klas Leerkracht

lawinegevaar herkennen aan de hand van topografie en google earth‘google earth’-les
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Opdracht 1

Hoe gevaarlijk is Galtür nu nog? Voor de toekomstige bescherming tegen lawinerampen moet er een gevarenkaart opgesteld 
worden.

Bossen bieden een natuurlijke bescherming tegen lawine: Duid met een groene, doorzichtige polygoon de bossen aan 
rondom Galtür.

•	 Vink de kaartoverlays ‘hoogtelijnen 1, 2 en 3’ aan.
•	 Lawines ontstaan enkel op hellingen die steil genoeg zijn. Op een topografische kaart herkennen we steile hellingen aan 

hoogtelijnen die heel dicht bij elkaar staan.
(Bij het aanvinken van deze kaartoverlays zal je een blanco kaartoverlay met een rood kruis te zien krijgen. In de werkbundel van 
de tutorial kom je te weten hoe je deze kaarten herstelt. De werkwijze staat beschreven bij het laatste punt ‘Probleem met kaarto-
verlays’ op de laatste pagina.)

•	 Duid de met rode, doorzichtige polygonen aan waar de hellingen volgens jou het sterkst zijn op het noordelijke hellingsvlak. 

(Opgepast: je kan de polygoon die je maakt boven de kaartoverlay niet zien maar de punten die je zet wel!)

•	 Vink de kaartoverlays ‘hoogtelijnen 1, 2 en 3 af.
•	 Lawines ontstaan enkel op hellingen met een hellingsgraad van meer dan 25%. Controleer of de door jou aangeduide hel-

ling hiermee overeenkomt via de hoogteprofielen van de 3 vooropgestelde paden. Selecteer hiervoor in het hoogteprofiel het 
gebied dat overlapt met jouw aangeduid gebied. Met de verhouding afstand en hoogte kan je de hellingsgraad berekenen.

•	 Vink de ‘hoogteprofielen’ terug af.
•	 We hebben nu een kaart met de gebieden die beschermd zijn door bomen en de gebieden waar de hellingen heel steil 

zijn. Duid met een groot, blauw, doorzichtig polygoon aan waar volgens jou het gebied ligt waar de meeste kans is op 
lawinegevaar.

•	 Vink de hoogtelijnen terug aan.

Lawines volgen telkens de helling. De richting van een lawine staat dus telkens loodrecht op een hoogtelijn. Teken zelf 2 mo-
gelijke wegen die een lawine volgens jou kan afleggen in het door jou aangeduide risicogebied aan de hand van een blauw pad.

Figuur 1
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Opdracht 2

De lawine die in 1999 in Galtür 38 mensenlevens kostte daalde ook neer vanuit het risicogebied dat wij aanduidden.  
Op het filmpje zie je een reconstructie van de lawine.
•	 Vink alles af behalve het risicogebied, bossen, hellingen en de 2 mogelijke lawinewegen die jij aanduidde.

Probeer eerst zelf eens de weg van de lawine aan te duiden met een polygoon.
Vink de polygoon ‘Lawine Galtür 1999’ aan ter verbetering.

•	 Bespreek met je buurman aan de hand van de informatie uit vorige oefeningen: Waarom vond de lawine daar plaats?

Figuur 2
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Opdracht 3

Niet enkel natuurlijke elementen veroorzaken lawines maar ook zijn grootste bezoeker, de mens.

Ga naar de plaatsmarkering ‘Silva Ski-Park’. Vink ook het mapje ‘Skiresort ‘ aan. Op welke manier grijpt de mens in op het 
landschap? Gebruik ook de screenoverlay ‘Map Skipistes Silvretta Skipas’ ter info.
•	 Duid d.m.v. enkele plaatsmarkeringen enkele voorbeelden aan in het landschap die je herkent. Benoem ze.
•	 Ten koste van welke landschapselementen komt deze infrastructuur er?
•	 Vink het pad ‘Skipark’ aan en duid daarbinnen alle bossen aan.
•	 Wat zijn de gevolgen voor het lawinerisico?
•	 Noteer je antwoord op binnen een ‘plaatsmarkering’ op een bosgebied bij ‘beschrijving’.
•	 Ook activiteiten van de skiërs kan lawines veroorzaken: Bekijk het filmpje op de plaatsmarkering ‘Lawine’. Noteer bij be-

schrijving wat er gebeurt en hoe dit wordt veroorzaakt.

Figuur 3
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Opdracht 4

Lawines kunnen dus vrij snel veroorzaakt worden. Soms is één skiër al genoeg om een catastrofe te veroorzaken. Om ram-
pen te vermijden worden maatregelen genomen.

•	 Keer terug naar het stadje Galtür. Vink alles af. Vink bij ‘Lagen’ enkel ‘foto’s’ en ‘terrein’ aan.
•	 Zoek in het landschap en op foto’s naar een maatregel die men genomen heeft om lawines tegen te houden.

(Tip: denk terug aan de risicozones die we daarnet aanduidden)
•	 Plaats bij je vondsten een ‘plaatsmarkering’ die je maatregel 1 noemt en noteer je antwoord op volgende vragen in de be-

schrijving.
A: Beschrijf wat je terugvindt. 
B: Waar vind je deze maatregel terug?
C: Waarvoor zou het dienen?
D: Wat is volgens jou het voordeel van deze maatregel?
E: Wat is volgens jou het nadeel van deze maatregel?

•	 Ga naar de plaatsmarkering ‘Maatregel 2’ en beantwoord ook hier de vragen in de beschrijving.
•	 Ga naar de plaatsmarkering ‘Maatregel 3’ en beantwoord opnieuw de vragen in de beschrijving.
•	 Zoek nu in de regio van Galtür een nieuwe plaats met een hoog lawinerisico waar dergelijke maatregel een oplossing zou 

kunnen zijn. Duid dit aan met een paars pad. Noteer in de beschrijving van het pad waarom je die net daar zou plaatsen.

Figuur 4
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Experimentenbundel
niVeAu

3de graad

WAt

Een verzameling van experimenten doorheen de cursus 
van de 3e graad.

Bron

Auteur: Bart Dewulf, master geografie K.U.Leuven SLO  
natuurwetenschappen optie aardrijkskunde. 

Afgestudeerd aan de Academische Lerarenopleiding Na-
tuurwetenschappen Optie Aardrijkskunde K.U.Leuven. 

Begeleidende lectoren en praktijkassistenten: Dirk Vander-
hallen, Hannelore Verstappen en Ludo Wevers.

WAAr te geBruiken

Deze experimenten komen aan bod bij verschillende on-
derwerpen in de 3e graad. De hoofdstukken weer & klimaat, 
kosmografie, fysische geografie en cartografie kunnen op 
deze manier concreet vorm krijgen.

Het is eveneens mogelijk om de experimenten te gebrui-
ken voor de onderzoekscompetenties.

de les

Wat we hier tonen is de verzameling van de experimenten. Dit document vindt u op de VLA-website.

INLEIDING

In deze bundel wordt een overzicht gegeven van verschillende experimenten die gebruikt kunnen worden tijdens de lessen 
aardrijkskunde van de derde graad, secundair onderwijs. Enerzijds gaat het om experimenten die uitgevoerd kunnen wor-
den door de leraar, waarbij de leerlingen toekijken. Anderzijds zijn er ook enkele experimenten die door de leerlingen zelf 
kunnen uitgevoerd worden (individueel of in groep). De experimenten zijn onderverdeeld in verschillende thema’s volgens 
het leerplan van de derde graad.

Het gebruik van experimenten is didactisch heel verantwoord. Het is niet alleen heel boeiend voor de leerlingen, maar het 
is ook een leuke afwisseling voor de leraar. Leerlingen onthouden dergelijke experimenten vaak langer dan een gewone les, 
en zullen de leerstof hieromtrent ook sneller en beter kunnen begrijpen en toepassen.

Het voorbereiden van sommige experimenten vergt heel wat tijd en het gebruiken van de experimenten op een didactisch 
verantwoorde manier vergt heel wat ervaring. Wanneer deze experimenten dus geïntegreerd willen worden in de lessen, is 
er een goede voorbereiding nodig.

Sommige experimenten kunnen de leerlingen zelf in elkaar steken (knutselen). Dit wordt bij voorkeur gedaan in een rich-
ting TSO of KSO.

Naam Datum

Vak Aardrijkskunde Klasnummer

Klas Leerkracht

experimentenbundel




