
 

Klimaatjagers in de klas 
Smeltend ijs in de Himalaya 
 
Leeftijd: 13-15 jaar  
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
In deze aflevering van Klimaatjagers 
bezoekt Bernice Notenboom het Himalaya-
gebergte. Hier zorgen smeltende gletsjers 
voor gevaarlijke situaties.  
 
Vakgebied 
Biologie 
 
Kernbegrippen 
Klimaatverandering, bergen, Himalaya, 
gletsjers, meren, opwarming.  
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij Mens en natuur, 
kerndoelen 29, 30.  
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘Klimaatjagers in de klas’. Op Schooltv.nl 
vind je meer video’s bij dit thema, zoals:  
‘Waarom hebben we geen bergen in 
Nederland?’.  
 
Antwoorden 
1a Naar rivieren, voornamelijk in India. b 
Hoe gletsjers ineens kunnen leeglopen. 2a 
Calciumcarbonaat. b Het verbrokkelt 
makkelijk, als je er zuur op doet lost het 
op. c Dat het vroeger een meer is 
geweest. 3 Als de bergmeren vol zitten en 
er een extra hoeveelheid water van een 
smeltende gletsjer bijkomt, dan kan de 
rand van zo’n meer doorbreken en komt 
er een vloedgolf naar beneden. 4 Ze 
kunnen met satellietbeelden zien wat de 
status van het ijs is van verschillende 
gletsjers. 5a Fijn gruis, zand en roet. b De 
zwarte sneeuw neemt makkelijker 
zonlicht op en wordt daardoor warmer. 
Door die extra warmte smelt de sneeuw 
sneller en worden de gletsjers kleiner. 6 
Dat mensen de oorzaak van 
klimaatverandering zijn en dat het proces 
veel sneller gaat dan in het verleden.  
 
 
 

Kijkvragen 
 
1a Waar gaat het smeltwater van de 
gletsjers uit de Himalaya naartoe?  
b Wat onderzoekt geoloog Jeff boven in de 
Himalaya?  
 
2a Het monster dat Jeff neemt bestaat uit 
kalksteen. Waaruit bestaat kalksteen?  
b Noem twee eigenschappen van kalksteen.  
c Wat zegt de aanwezigheid van kalksteen 
over de historie van het gebied waar ze in 
staan?  
 
3 Leg uit hoe een tsunami-achtige golf in de 
Himalaya kan ontstaan.  
 
4 Leg kort uit hoe satellieten helpen bij het 
onderzoek naar gletsjers in de Himalaya.   
 
5a Waaruit bestaat cryoconiet?  
b Leg uit waarom cryoconiet invloed heeft 
op de gletsjers.  
 

 
 
Verdiepingsvragen 
 
6 Geoloog Jeff zegt dat klimaatverandering 
in het verleden ook voorkwam, maar dat er 
nu twee dingen opvallend anders zijn. 
Welke twee dingen zijn dat? 
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