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Opgave 6  Natuurgeweld in Indonesië
Bestudeer bron 1 uit het bronnenboekje die bij deze opgave hoort.
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Hieronder staat een aantal uitspraken over fysisch-geografische
omstandigheden in Indonesië.
Welke drie uitspraken zijn juist?
a De meeste vulkanen in Indonesië zijn stratovulkanen.
b In Indonesië is meestal sprake van effusief vulkanisme als gevolg van
subductie.
c Het vulkanisme op Sumatra vindt alleen plaats aan de noordoostelijke zijde
van het eiland.
d Op het eiland Kalimantan komen weinig aardbevingen voor.
e Ten zuiden van het eiland Java bevindt zich een diepzeetrog.
f
De Javazee ligt op een oceanische plaat.
Hieronder staat een aantal zinnen die gaan over het ontstaan en het verloop van
een tsunami. Ze staan in willekeurige volgorde.
Schrijf de letters in de juiste volgorde op je antwoordblad.
a De hoogte van de golf zal richting de ondiepere kustzone plotseling sterk
toenemen.
b Er vindt een zware zeebeving plaats.
c De verticaal gerichte energie van de zeebeving wordt omgezet in een
horizontale beweging.
d De supergolf rolt als een muur van water over het land heen.
e De waterkolom boven het epicentrum wordt in beweging gebracht.
Vulkaanuitbarstingen waarbij veel as vrijkomt, kunnen in combinatie met grote
hoeveelheden neerslag leiden tot een zeer gevaarlijk verschijnsel.
Met welk begrip wordt dit verschijnsel aangeduid?
Gebruik bron 1.
Op en rondom het eiland Java komen veel aardbevingen voor. De
aardbevingshaarden ten noorden van Java liggen dieper dan de
aardbevingshaarden ten zuiden van Java.
Leg uit waardoor de aardbevingshaarden ten noorden van Java dieper liggen
dan die ten zuiden van Java.
Je uitleg moet een oorzaak-gevolg relatie bevatten.
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MALEISIË

Padang

Pontianak

Kaba(2000)
Dempo(1994)

Kelut (1990)

Galunggung (1984)
Papandayan(2002) Merapi (2006)

Bromo(2004)

Sulawesi

Ranakah(1991)

Gamalama(2003)

Kupang

Banda Api(1988)

Timor

Ti m o r p l a a t

Leroboleng(2003)
Iliboleng(1993)
Iliwerung(1999)

Carolinenplaat

Wo o d l a rk plaat

Hoofdbewegingsrichting van de plaat

Papua

M a o ke plaat

Noord-Bismarckplaat

Subductie: een plaat
duikt onder de andere
(in de richting van
de driehoekjes)

Convergent: platen
schuiven naar elkaar toe

Transform: platen
schuiven langs elkaar

Divergent: platen
schuiven uit elkaar

Type plaatgrens

Australische plaat

Vo g e l k o p plaat
Manokwar

Dukono(2006)
Gamkonora(1987)

F i l i p ij n s e
plaat

Ambon

Ibu(2005

Bandaplaat

Makian(1988)

Molukkenplaat

Lewotobi(2003)
Egon(2005)
Inilieka(2001)

Flores

Sangeang
Api(1988)

Batur(2000)
Rinjani(2004)

Ijen (1999)
Raung (2002)
Semeru (2006)

Surabaya

Java

Balikpapan

Manado

Awu(2004)
Karangetang(2005)
Ruang(2002)
Lokon-Empung(2003)
Soputan(2006)

Sandakan

FILIPIJNEN

I N D O N E S I Ë

BRUNEI

Kalimantan

MALEISIË

Tangkubanperahu(1983)
Slamet(1999)
Dieng(1996)

Jakarta

Sundaplaat

SINGAPORE

Sumatra

Kerinci(2004)

Talang(2005)

Marapi(2004)

Sorikmarapi(1986)

Medan

Anak Krakatau
Aardbevingen, na 1980, gemeten
(2001)
op de schaal van Richter
6-7
Actieve vulkaan
7-8
(vulkanen die zijn
uitgebarsten na 1980 zijn
8-9
benoemd, met tussen
haken het jaar van de
9 of meer
meest recente uitbarsting)

laag

Aardbevingsrisico

Australische
plaat

Evenaar

26 december 2004
(290.000 doden)

Birmaplaat
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