
Indonesië - Jakarta 
 
Ligging op de wereld 
Indonesië ligt in Zuidoost-Azië en bestaat uit wel 14.572 eilanden. Als je zandbanken en koraalriffen 
ook mee telt, kom je zelfs rond de 18.000 uit. De meeste van de deze eilanden zijn onbewoond. Op 
het eiland Java ligt de hoofdstad Jakarta. Om hier te komen moet je een flinke vlucht maken: 
rechtstreeks ben je wel 14 uur onderweg. 
 

 
Wereldkaart met Indonesië (in donkergroen). 
 
 
Klimaat 
In het grootste deel van Indonesië heerst een tropisch klimaat (de hooggebergtes uitgezonderd). Het 
tropische klimaat wordt gekenmerkt door een stabiele temperatuur van rond de 28 graden. Als je 
hier met vakantie naar toe wilt, hoef je nooit warme winterkleding mee te nemen. 
Verder vind je er twee seizoenen: een nat en een relatief droog seizoen.  
Als je in de periode van december tot en met maart gaat, is het handig om een paraplu mee te 
nemen.  
 

 
Klimaatdiagrammen: links het klimaat van Jakarta en rechts het klimaat van Amsterdam. Let op: de 
schaalverdeling is in beide diagrammen verschillend. In Jakarta valt per jaar 1855 mm regen, terwijl 
in Amsterdam niet eens de helft valt. Bovendien zien we een groot verschil tussen de natte periode, 
waarin bijna 400 mm kan vallen en de relatief droge periode, waarin rond de 60 mm valt. De 
temperatuur daarentegen is zeer constant. 



Landschap, planten en dieren 
Omdat het klimaat in Indonesië zo anders is dan in Nederland, groeien er andere planten en komen 
er andere dieren voor. Het landschap is ook niet met dat van ons te vergelijken.  
Een groot deel van Indonesië bestaat uit tropisch regenwoud. Dit zijn grote bossen met heel veel 
verschillende soorten grote bomen die het hele jaar door blaadjes hebben. 
In of op deze bomen groeien allerlei kleinere planten, vaak met de mooiste bloemen, die handig 
gebruik maken van de bomen voor licht en voedsel. Aan deze planten en bomen groeien ook vaak 
tropische vruchten, die je soms bij ons in de supermarkt kunt kopen, zoals bananen, mango’s en 
papaja’s. In de regenwouden komen ook bijzonder dieren voor. Grote dieren zoals orang oetans, 
olifanten en tijgers, maar ook heel veel bijzondere vogelsoorten en insecten. Helaas worden steeds 
grotere delen van deze wouden door mensen gekapt. Dit levert een gevaar op voor de planten en 
dieren die er leven.  
Naast het tropisch regenwoud komt je in Indonesië hoge bergen, landbouwgronden en rivieren 
tegen. En er zijn natuurlijk dorpen en steden. 
 

 
Voorbeeld van het landschap in Indonesië, met landbouwvelden, bergen en tropische bossen 
 
 
Inwoners 
Verdeeld over de eilanden van Indonesië wonen ongeveer 255 miljoen mensen, waarvan zo’n 10 
miljoen in de hoofdstad Jakarta. Ze hebben vele verschillende achtergronden, culturen, religies en 
talen (wel 737 verschillende talen!). De officiële taal is Indonesisch. 
 
 
Cultuur 
Aan het eten in Indonesië is goed te zien dat het in de tropen ligt. In de Indonesische keuken worden 
veel (pittige!) kruiden gebruikt die alleen in de tropen groeien, zoals kruidnagel, gember en 
citroenblad. Ook groeien er veel bananen in Indonesië (heb je wel eens Indonesische bakbanaan 
geproefd?). En natuurlijk rijst, een plant die veel warmte en veel water nodig heeft. Ook koffie, thee 
en cacao worden veel verbouwd in Indonesië. 
Een flink aantal mensen in Indonesië werkt in de landbouw. Het is het hele jaar warm genoeg om 
buiten op het land te werken (wij zouden het zelfs te warm vinden!). De boeren werken dan ook met 
grote strohoeden op om zich tegen de zon te beschermen.  
De boeren maken voor het ploegen en oogsten gebruik van koeien. De grond is te nat om er met 
tractoren of grote landbouwmachines overheen te rijden. Bovendien hebben de boeren vaak te 
weinig geld om dure machines aan te schaffen.  
 



  
Rijstoogst     Ploegen met hulp van koeien 
 
In Indonesië kom je andere huizen tegen dan in Nederland. Vrijwel alle huizen zijn van hout. Dat is 
dan ook in grote getalen te vinden. Indonesië heeft veel tropische bossen. De huizen hebben vaak 
geen ramen. Het is er immers altijd rond de 28 graden. Een voorbeeld van een huis kun je zien op 
het plaatje hieronder. 
 

 
Typische huizen van hout en stro 
 
 
Steden 
De steden in Indonesië lijken op de steden zoals wij die kennen met veel inwoners, grote moderne 
gebouwen en veel verkeer op de weg. De mensen die in de steden wonen zijn vaak rijker dan de 
mensen in de dorpen. Daar  kunnen grote verschillen in zitten.  
 

 
De hoofdstad Jakarta 
 
 
  



Banaan 
Een plant die in Indonesië veel groeit is de bananenplant (Musa). Dit is een grote, hoge plant met 
bladeren die wel 6 meter lang kunnen worden. Alhoewel een bananenplant qua uiterlijk op een 
boom lijkt, is het eigenlijk een kruid. De plant maakt namelijk geen echte stam van hout. Zijn stam is 
gevormd uit de stelen van de bladeren.  
Een bananenplant groeit ongeveer anderhalf jaar. Dan maakt de plant bloemen die uitgroeien tot 
bananen. In een tros bananen kunnen wel 80 stuks zitten die bij elkaar 50 kg wegen. Als de bananen 
geoogst zijn, sterft de plant af. Maar onder de grond heeft de plant al wortels naar een nieuwe plek 
gemaakt en daar groeit dan een hele nieuwe plant omhoog. 
Er zijn veel verschillende soorten bananen: grote, kleine, kromme, rechte, rode, gele, zoete en 
minder zoete. Sommige kun je rauw eten, andere moet je eerst bakken. 
Niet alleen de vruchten van de plant worden gebruikt. De enorm grote bladeren worden gebruikt als 
waterdichte dakbedekking, als vloerkleed om op te zitten, als folie om eten in te verpakken en als 
bord om van te eten. Van de vezels uit de bladeren kan ook een soort papier worden gemaakt, dat 
bijvoorbeeld voor theezakjes wordt gebruikt. 
 

 
Bananenplant 


