
 

 

 

Klimaatonderzoek in Nepal 
Onbemande vliegtuigjes meten het afsmelten van gletsjers 

Het water uit gletsjers in de Himalaya vormt een belangrijke watervoorziening voor 

de bevolking van Zuid-Azië. Klimaatverandering kan hiervoor grote gevolgen 

hebben. Daarom doen onderzoeker Walter Immerzeel en zijn team onderzoek naar 

regen, sneeuw en smeltende gletsjers in de Himalaya. Dat doen ze onder andere 

met onbemande vliegtuigjes.  

Het Himalaya-gebergte in Azië. Hier liggen de hoogste bergen op aarde. En vanuit 

deze bergen worden de landen in Zuid-Azië voorzien van kostbaar water. Veel grote 

rivieren, zoals de Indus, de Ganges en de Brahamputra ontspringen in de Himalaya 

en zorgen voor de afvoer van grote hoeveelheden zoet water. In landen als Nepal, 

Pakistan, India en Bangladesh wordt daar dankbaar gebruik van gemaakt. 

De mensen gebruiken het water voor drink- en waswater, irrigatie in de landbouw 

en in de industrie. In totaal is 25% van de wereldbevolking afhankelijk van dit 

water. Maar ook hier is de opwarming van de aarde een probleem. Door 

klimaatverandering raakt de waterkringloop verstoord en dit kan grote gevolgen 

hebben voor de aanvoer van zoet water voor de mensen. 

Walter Immerzeel: “We weten er eigenlijk nog te weinig van. Stijgende 

temperaturen, veranderende Moesson- en sneeuwvalpatronen en afsmeltende 

gletsjers kunnen in combinatie de toekomstige watervoorziening voor 

benedenstroomse gebieden veranderen. Daarom is het van belang om die 

veranderingen in kaart te brengen en te begrijpen voordat we echt iets zinnigs 

zeggen over de risico’s.” 

In Nepal doen Nederlandse wetenschappers samen met hun buitenlandse collega’s 

onderzoek naar klimaatverandering in het gebergte. Hier onderzoeken ze de bron 

van het water, gletsjers, die langzaam maar zeker aan het afsmelten zijn. 

Walter Immerzeel: “Hoog in de bergen in Nepal hebben we op een aantal plaatsen en 

grote hoogte instrumenten neer gezet die bijvoorbeeld regen- en sneeuwval 

kunnen meten. Soms wel tot 5000 meter hoogte. Soms gebruiken we ook 

helikopters om op de juiste plek te komen. Vaak doen we die metingen voor en na 



 

 

 

de moesson zodat we echt goed kunnen kijken wat de verschillen zijn tussen de 

verschillende seizoenen. Uit onze metingen en ander onderzoek blijkt dat er 

jaarlijks 9000 voetbalstadions aan ijs smelten ten gevolge van de stijgende 

temperaturen.” 

Dat is heel veel extra water, maar dit heeft niet alleen met de stijgende 

temperatuur te maken. Ook andere factoren zoals veranderende neerslag hebben 

invloed op de smeltende gletsjers. Om deze veranderingen goed in kaart te kunnen 

brengen moeten de wetenschappers de gletsjers zorgvuldig bestuderen en dat is 

best lastig in het moeilijk begaanbare hooggebergte. Om hun werk makkelijker te 

maken gebruiken ze een nieuw onderzoeksinstrument. Een UAV, een ‘Unmanned 

Airborn Vehicle’. Met dit radiografisch bestuurbare vliegtuigje kunnen ze op 

afstand het binnenste van de gletsjers onderzoeken. 

Walter Immerzeel: “Dit is het vliegtuigje dat we gebruiken bij ons onderzoek. Hij 

heet de Swinglad en hij is ontworpen door een Zwitsers bedrijf. En er zitten een 

aantal sensoren in. Je ziet bijvoorbeeld een radiozender, een gps en een klein 

cameraatje. En die sensoren communiceren ook met elkaar. Dus van elke foto dat 

we van de oppervlakte van de gletsjer smaken weten we ook de locatie.” 

De onderzoeksdata wordt op de Universiteit van Utrecht geanalyseerd en  

verwerkt. Ook wordt er nauwkeurig een 3D kaart van de gletsjer gemaakt. Hiermee 

krijgen de onderzoekers een beter beeld van de hoogte van het oppervlakte van de 

gletsjer. Door opnamen van achtereenvolgende jaren naast elkaar te leggen 

kunnen ze ook zien hoe snel of langzaam de gletsjer afsmelt en hoe snel hij 

beweegt.  

Walter Immerzeel: “Met behulp van deze methodes en stukjes informatie proberen 

we eigenlijk een soort totaalbeeld of simulatiemodel te creëren zoals je hier achter 

mij ziet. Elke keer dat we op expeditie gaan krijgen we nieuwe stukjes van de 

puzzel. En op die manier kunnen we uiteindelijk de watervoorziening en het 

functioneren van de gletsjers steeds beter leren begrijpen.”   

Met de resultaten uit het onderzoek van Walter en zijn team kunnen al voorzichtig 

conclusies worden getrokken. Zo kan onder andere worden geconcludeerd dat de 

watervoorziening in Azië voor de komende tientallen jaren nog geen gevaar loopt. 



 

 

 

Maar voor de lange termijn is voorspellen een stuk moeilijker. En daarvoor is het 

noodzakelijk om meer onderzoek te verrichten.  

Walter Immerzeel: “We hebben nu laten zien dat we de huidige situatie voor een 

gletsjer aardig goed in beeld kunnen brengen, maar de uitdaging ligt natuurlijk om 

dat te begrijpen over de hele variabiliteit die we in de Himalaya tegenkomen. En als 

we die huidige processen goed leren begrijpen kunnen we ook voorzichtig aan 

beginnen met voorspellingen voor de toekomst.” 


