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Zuidoost-Azië
Opgave 6  Angkor in Cambodja
Bestudeer de bronnen 1 en 2 die bij deze opgave horen.

1p

2p

2p

1p

22

23

24

25

Gebruik de atlas.
Het tempelcomplex in Angkor is in eerste instantie gebouwd als eerbetoon
aan de hindoestaanse god Vishnu. In de veertiende eeuw werd het
complex veranderd in een boeddhistische tempel. Ook in andere delen
van Zuidoost-Azië verloor het hindoeïsme sindsdien terrein.
In welke drie landen in Zuidoost-Azië komt het hindoeïsme volgens de
atlas tegenwoordig relatief het meeste voor?
Gebruik bron 1.
De akkerbouwactiviteiten van de Khmer hebben bijgedragen aan het
verstopt raken van kanalen en het drinkwaterreservoir.
Leg dit uit.
Je uitleg moet een oorzaak-gevolgrelatie bevatten.
Gebruik de bronnen 1 en 2.
Het tempelcomplex van Angkor is gemaakt van zandsteen. Bomen dragen
bij aan de afbraak van de tempels.
Geef aan
 op welke wijze zandsteen wordt gevormd;
 op welke wijze de bomen vooral bijdragen aan de afbraak van de
tempels.
Gebruik de atlas.
In de periode november tot en met februari zijn de fysisch-geografische
omstandigheden in Cambodja het meest geschikt voor toeristen.
Met welke atlaskaart op continentale schaal kun je dit aantonen?
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bron 1
De mysterieuze ondergang van Angkor
Angkor is een tempelcomplex in Cambodja dat in de twaalfde eeuw
gebouwd werd door een volk dat de Khmer genoemd wordt. Voor de bouw
van de tempel werden grote blokken zandsteen gebruikt die waarschijnlijk
via kanalen naar Angkor werden vervoerd. De kanalen maakten onderdeel
uit van een ingenieus watermanagementsysteem, waartoe ook een groot
drinkwaterreservoir behoorde.
Angkor werd in de vijftiende eeuw verlaten. De neergang van Angkor had
een aantal oorzaken. Zo was er strijd met een naburig volk en vond er
een afwisseling van extreem droge en extreem natte jaren plaats. De
akkerbouwactiviteiten van de Khmer zelf hebben ook bijgedragen aan de
ondergang van Angkor. In de periode waarin Angkor werd verlaten,
werden grote hoeveelheden sediment afgezet in een aantal kanalen en
het drinkwaterreservoir. Toen Angkor eenmaal was verlaten raakte het
tempelcomplex overwoekerd door de jungle.
De herontdekking vond plaats in 1860 door de Franse ontdekkingsreiziger
Henri Mouhot. Momenteel is Angkor een van de belangrijkste toeristische
trekpleisters van Cambodja.
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Een boom op een van de tempels in Angkor
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