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Zuidoost-Azië 

Opgave 5  Forest City in de Straat Johor 

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

Gebruik de atlas.  
In de periode 2006 - 2011 investeerde China ongeveer 40 miljard euro in 
landen in Zuidoost-Azië. In drie landen in Zuidoost-Azië investeerde China 
meer dan vijf miljard euro.  

1p 17 Welke drie landen zijn dit?  

Gebruik de bronnen 1 en 2.  
Bij het project Forest City zijn drie landen betrokken. Deze landen 
profiteren onder andere van de werkgelegenheid die het project biedt.  

3p 18 Noteer de namen van de drie betrokken landen op je antwoordblad. 
Geef voor elk land nog een andere reden waarom dat land kan profiteren 
van het project Forest City.  

Gebruik bron 1. 
In veel grote steden in Zuidoost-Azië zijn door verstedelijking problemen 
ontstaan. Daktuinen en verticale tuinen moeten voorkomen dat deze 
problemen ook in Forest City ontstaan.  

2p 19 Geef twee manieren waarop daktuinen en verticale tuinen deze 
problemen in Forest City kunnen voorkomen.  

Gebruik de bronnen 1 en 2. 
Om mensen naar Forest City te trekken wordt reclame voor de stad 
gemaakt. De artist’s impression in bron 1 is daar een voorbeeld van.  

1p 20 Geef aan welke aanpassing de tekenaar heeft gedaan om de locatie van 
Forest City positiever voor te stellen dan het in werkelijkheid is. 
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bron 1 

Forest City 

Een samenwerking tussen China en Maleisië heeft ertoe geleid dat op vier 
kunstmatige eilanden in het Maleisische deel van de Straat Johor een 
nieuwe stad zal worden gebouwd: Forest City. De financiering van dit 
prestigeproject is, net als van veel andere bouwprojecten in  
Zuidoost-Azië, in handen van de Chinese overheid en Chinese bedrijven. 
In februari 2016 is begonnen met de bouw van de stad. In 2035 moeten er 
700.000 mensen wonen. De eerste appartementen zijn inmiddels in de 
verkoop gegaan voor prijzen tussen de 150.000 en 200.000 euro. Voor 
inwoners van Maleisië is dat vaak niet te betalen.  
Forest City moet een ‘groene stad’ worden. Er worden onder andere 
daktuinen en verticale tuinen aangelegd en langs de kust worden 
mangroven aangelegd. Auto’s gaan ondergronds rijden en er is een dicht 
netwerk van openbaar vervoer gepland.  

Artist’s impression van Forest City 
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Singapore en de ligging van Forest City 
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