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Opgave 5 − Klimaten in Zuidoost-Azië
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− diagram a: Yangon
− diagram b: Singapore
− diagram c: Bangkok
− diagram d: Hanoi
indien vier antwoorden juist
indien drie of twee antwoorden juist
indien één of geen antwoord juist
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Uit de uitleg moet blijken dat
• in de maanden november tot en met maart boven het vasteland van
Zuidoost-Azië hogedrukgebieden overheersen (en lagedrukgebieden
ten zuiden van de evenaar liggen / de ITCZ ten zuiden van de evenaar
ligt) (oorzaak)
• waardoor boven het vasteland van Zuidoost-Azië een aflandige wind
ontstaat (die nauwelijks neerslag brengt) / de lucht daalt (en er geen
sprake is van condensatie) (gevolg)
maximumscore 2
Uit de beschrijving moet blijken dat
• richting het noorden het natte moessonseizoen steeds later begint en
eerder eindigt / steeds korter duurt
• Dit komt doordat het zuiden langere tijd onder invloed staat van de
ITCZ / aanlandige winden dan het noorden
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Een juiste uitleg is:
• Door de grote hoeveelheden neerslag tijdens de natte moesson treden
de rivieren buiten hun oevers (oorzaak)
• waardoor vruchtbaar slib wordt afgezet in de laaglanden /
deltagebieden (gevolg)
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Opgave 6 − Palmolie in Zuidoost-Azië
22

maximumscore 1
Vietnam en Thailand kennen een droge periode (en er zijn dus geen
optimale groeiomstandigheden voor oliepalmen).
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maximumscore 3
• De productie groeit sneller dan de export
• Juiste oorzaken zijn:
− Er wordt meer geproduceerd voor de eigen markt.
− Er wordt meer palmolie bewerkt vóórdat deze geëxporteerd wordt.
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Opmerking
Voor iedere juiste oorzaak 1 scorepunt toekennen.
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Juiste beschrijvingen zijn:
• Door de toenemende mondiale vraag naar biobrandstof wordt een
steeds groter oppervlak gebruikt voor de productie van palmolie
• waardoor minder landbouwgrond beschikbaar is voor de productie van
voedsel
• zodat de voedselprijzen voor de lokale bevolking stijgen (en zij soms
moeten gaan bedelen)
of
• De man in de tekening denkt de aarde te redden door biobrandstof te
tanken in plaats van fossiele brandstof
• maar als de productie van biobrandstof toeneemt, verliezen kleine
boeren hun grond
• waardoor er een toename van de armoede onder een deel van de
bevolking kan ontstaan
maximumscore 2
Uit de redenering moet blijken dat
• de productie / de teelt van palmolie vooral plaatsvindt in de periferie /
de nadelige gevolgen van de palmolieteelt vooral merkbaar zijn in de
periferie
• terwijl de verwerking / de consumptie (van de producten die gemaakt
worden van palmolie) vooral plaatsvinden in centrumlanden
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