
 

Klimaatjagers in de klas 
De veranderende moesson 
in India 
 
Leeftijd: 13-15 jaar  
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
In deze aflevering van Klimaatjagers 
bezoekt Bernice Notenboom India. Hier 
verandert de jaarlijkse moesson van 
patroon door klimaatverandering 
 
Vakgebied 
Biologie 
 
Kernbegrippen 
Klimaatverandering, moesson, India, 
vervuiling. 
 
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:  
‘Ons klimaat verandert‘. 
 
Antwoorden 
1a 2.500 kilometer. b 1 miljard mensen. 2a 
In het Himalaya-gebergte. b 10%. c Uit de 
moesson. 3a Er wordt meer water 
opgepompt dan er inkomt. Hierdoor raken 
de voorraden op. b 25%. 4a De warme 
zomerlucht stijgt op. Daarvoor in de 
plaats komt koele vochtige lucht waar 
regen uitkomt. b Deze is onvoorspelbaar 
geworden. Soms begint de moesson later 
en de moesson is een stuk heviger of 
juist droger dan normaal. 5a CO2, sulfaten 
en zwarte koolstof (roet). b 3 kilometer 
dik. 6 De wolk beinvloedt de windpatronen 
bij de Himalaya doordat het de 
temperatuur van de oceanen beïnvloed. 
Door de oceaantemperatuur verandert 
het ontstaan van de warme wolken en 
koude lucht die de oorzaak zijn van de 
moesson.  

Kijkvragen 
 
1 Ganges is de belangrijkste rivier in India. 
a Hoeveel kilometer is deze rivier?  
b Hoeveel mensen zijn afhankelijk van deze 
rivier voor hun watervoorziening? 
 
2a Waar ontspringt de Ganges? 
b Hoeveel procent van het totale water uit 
de Ganges komt daarvandaan?  
c Waar komt de rest van het water 
vandaan?  
 
3a Wat is het probleem bij het oppompen 
van grondwater in plaats van water uit de 
Ganges?  
b Hoeveel is de productie van voedsel al 
teruggelopen door het tekort aan water? 
 
4a Leg uit hoe de zomermoesson ontstaat.  
b Wat is er de laatste jaren aan de hand 
met de zomermoesson?  
 
5a Waaruit bestaat de ‘bruine wolk’?  
b Hoe dik is deze wolk? 
 

 
Mensen aan de oever van de Ganges-rivier  

 
Verdiepingsvragen 
 
6 Leg uit hoe de ‘bruine wolk’ de moesson 
beïnvloed. Gebruik in je antwoord de 
volgende woorden: windpatronen, warme 
wolken, Himalaya, oceaantemperatuur, 
koude lucht.   
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