aardrijkskunde havo 2018-I
Ontwikkelingsland  Indonesië
Opgave 5  Goudwinning op Lombok
Bestudeer de bronnen 1 en 2 die bij deze opgave horen.
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Gebruik de bronnen 1 en 2.
Door de ontwikkeling die wordt getoond in bron 2 is de werkgelegenheid
op Lombok binnen de primaire sector de laatste jaren veranderd.
Beredeneer welke verandering op Lombok binnen de primaire sector heeft
plaatsgevonden.
In bron 2 is de hoeveelheid kwik weergegeven die Indonesië legaal
invoert. Door illegale handel wordt in Indonesië echter nog veel meer kwik
ingevoerd.
Geef een natuurlijk kenmerk en een politiek kenmerk van Indonesië die
eraan bijdragen dat er relatief veel illegale handel plaatsvindt.
Gebruik bron 1.
Bij de goudwinning is zowel op het schaalniveau van Lombok als op
mondiale schaal sprake van een centrum-periferieverhouding.
Noteer deze twee schaalniveaus op je antwoordblad.
Geef voor elk schaalniveau aan op welke manier sprake is van een
centrum-periferieverhouding.
Gebruik bron 1.
De Indonesische overheid overweegt vergunningen te verlenen aan een
aantal grote buitenlandse mijnbouwbedrijven om goud te winnen op
Lombok. Dit kan voor de bevolking van Lombok zowel positieve als
negatieve gevolgen hebben.
Geef voor de bevolking van Lombok
 twee mogelijke positieve gevolgen;
 één mogelijk negatief gevolg.
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bron 1
Goudkoorts op Lombok
In de heuvels op het Indonesische eiland Lombok heerst een ware
goudkoorts. Veel boeren en vissers hebben hun bestaan ingeruild voor
dat van goudzoeker. In kleine illegale mijnen worden rotswanden met de
hand uitgehakt en het daarbij vrijkomende steengruis wordt naar de
dorpen gebracht. Om het steengruis van het goud te scheiden wordt kwik
gebruikt. De kwikresten worden gedumpt en komen in de voedselketen en
het drinkwater terecht. De lokale bevolking krijgt hierdoor te maken met
kwikvergiftiging. Mensen met kwikvergiftiging kunnen last krijgen van
coördinatieproblemen, spierverslapping en geboorteafwijkingen en er
kunnen problemen optreden met horen en zien. De lokale bevolking heeft
onvoldoende middelen om te investeren in een schonere goudproductie.
Voor de verkoop van het goud is de lokale bevolking afhankelijk van
tussenhandelaren in Mataram, de hoofdstad van Lombok.
De tussenhandelaren verkopen het goud vervolgens door aan afnemers in
China, Noord-Amerika en Europa. De Indonesische overheid overweegt
vergunningen te verlenen aan grote moderne westerse mijnbouwbedrijven
om goud te winnen op Lombok.

bron 2
Ontwikkeling van de goudprijs en de legale kwikimport in Indonesië
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