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Opgave 2 − Vanille uit Madagaskar 

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

Gebruik de atlas. 
Meer dan 30% van de totale uitvoer van Madagaskar gaat naar Frankrijk.  

2p 6 Geef aan  
− met welke atlaskaart je kunt aantonen dat meer dan 30% van de 

uitvoer van Madagaskar naar Frankrijk gaat;  
− waarom veel van de uitvoer van Madagaskar juist naar Frankrijk gaat. 

Gebruik bron 1 en de atlas. 
In Madagaskar worden alleen aan de oostkust vanillebonen verbouwd. 

1p 7 Geef aan waardoor alleen de oostkust geschikt is voor de verbouw van 
vanillebonen. 

De grootste afnemer van vanille is frisdrankfabrikant Coca Cola. In 1985 
introduceerde dit bedrijf de ‘New Coke’ waarin geen vanille, maar een 
vervangende synthetische stof werd gebruikt. Coca Cola stopte hier al 
snel weer mee. 

2p 8 Geef aan 
− welk gevolg de introductie van de ‘New Coke’ had op de economie van 

Madagaskar; 
− waarom dit gevolg vooral voorkomt in periferielanden. 

Gebruik de bronnen 1 en 2. 
De boeren die vanillebonen produceren zouden de tweede stap in de 
productieketen van vanille naar zich toe kunnen trekken. Dit zou hen 
onder andere meer werkgelegenheid opleveren. 

3p 9 Geef aan 
− op welke twee manieren dit nog meer kan bijdragen aan een 

verbetering van de inkomenspositie van de boeren; 
− waarom het niet waarschijnlijk is dat dit op korte termijn zal gebeuren. 

Wereld 
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bron 1  

De productie van vanille in Madagaskar 

Vanille wordt gewonnen uit de bonen van de vanille-orchidee. Deze plant 
komt van oorsprong uit de tropische regenwouden van Midden-Amerika 
en is later geïntroduceerd in andere tropische streken, waaronder 
Madagaskar. 
In Madagaskar worden vanillebonen aan de oostkust verbouwd op 
kleinschalige boerderijen. De productie is erg arbeidsintensief. Na de 
oogst moeten de bonen direct verkocht worden, omdat ze in het warme en 
vochtige klimaat snel rotten. 
Na de verkoop worden de vanillebonen verwerkt tot vanillestokjes, die 
veel langer houdbaar zijn. Vanille wordt met name in de parfum- en 
voedingsmiddelenindustrie gebruikt. De prijs van vanille op de 
wereldmarkt schommelt. De export van vanille is een belangrijke pijler van 
de economie van Madagaskar.

  vanillebonen vanillestokjes 

bron 2 

Productieketen van vanille 

boeroer erker exporteur importeur
Produceert 
vanillebonen en 
verkoopt deze 
aan een 
opkoper. 

Laat opkopers de 
vanillebonen 
verzamelen. Verwerkt 
de bonen tot  
vanillestokjes. 

Koopt de 
vanillestokjes van 
de verwerkers en 
verkoopt ze aan 
importeurs. 

Levert de 
vanillestokjes aan 
groothandels. 

Ontvangt per 
kilogram: 
$ 1 - $ 2,5  

Ontvangt per 
kilogram: 
$ 14 - $ 26 

Ontvangt per 
kilogram: 
$ 38 - $ 47 

Ontvangt per 
kilogram: 
$ 70 - $ 100 
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