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Zuidoost-Azië 

Opgave 5  De Ophir oliepalmplantage op Sumatra 

Bestudeer de bronnen 1 en 2 die bij deze opgave horen. 

Gebruik de atlas. 
De Ophir oliepalmplantage (zie bron 1) ligt aan de voet van de 
Ophirvulkaan. Deze vulkaan maakt deel uit van een keten van vulkanen 
op Sumatra. 

2p 17 Beschrijf de wijze waarop deze vulkanen ontstaan. 

Gebruik de bronnen 1 en 2. 
Bron 2 toont het verloop van de neerslag gedurende een jaar bij de 
Ophir oliepalmplantage. 

2p 18 Leg het verband uit tussen de ligging van de Ophir oliepalmplantage en 
het neerslagverloop. 
Je uitleg moet een oorzaak-gevolgrelatie bevatten. 

In Zuidoost-Azië worden veel oliepalmplantages aangelegd. Vanuit het 
Westen is hier veel kritiek op. De westerse kritiek heeft onder andere 
betrekking op de politieke en de sociaal-culturele dimensie, maar ook op 
de andere twee dimensies. 

2p 19 Geef aan welke westerse kritiek er vanuit elk van de andere twee 
dimensies is op de aanleg van oliepalmplantages in Zuidoost-Azië. 

Gebruik bron 1. 
1p 20 Geef aan op welke manier met de opzet van de Ophir oliepalmplantage 

een deel van de westerse kritiek wordt weggenomen. 
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bron 1 

Een andere oliepalmplantage op 
Sumatra 

In Zuidoost-Azië zijn met name in 
Indonesië en Maleisië veel 
oliepalmplantages aangelegd. Het 
klimaat in deze landen is erg geschikt 
voor de groei van oliepalmen. Veel van 
de oliepalmplantages in Indonesië en 
Maleisië zijn in het bezit van grote 
ondernemingen uit het buitenland.  
De Ophir oliepalmplantage op Sumatra, 
circa 150 kilometer ten noorden van 
Padang, is een ander verhaal. 
Deze plantage bestaat uit een moderne 
kernplantage van 3.200 hectare én een 
deel dat in handen is van zo’n 2.400 
kleine boeren. Zij bezitten ieder een 
gebied van twee hectare dat beplant is 
met oliepalmen en nog een stuk grond 
van een halve hectare voor andere 
vormen van landbouw. Er is een nauwe 
samenwerking tussen de kleine boeren 
en de kernplantage.  

De plantage is met steun van de 
Indonesische regering opgezet. De 
kleine boeren werden voornamelijk 
geselecteerd uit lokale boeren en 
veteranen uit het leger. 
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Neerslag bij de Ophir oliepalmplantage 
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