Lesbrief

Killer Harvey vernielt Houston
Inleiding
Houston is het eerste woord dat op de maan werd gesproken. Dat was in 1969.
Nu, ruim vijftig jaar later, eind augustus, begin september 2017, was de naam Houston
weer volop in het nieuws. Krantenkoppen als ‘Schade in zuiden VS torenhoog’ en
‘Trump belooft Houston topprestatie bij herstel’ klinken onheilspellend…
Deze lesbrief gaat over wat er aan de hand is met Houston.

http://www.chron.com/news/houston-texas/article/Seven-things-you-probably-forgot-about-the-impact-6502194.php

Hoeveel tijd?
Je hebt een lesuur (50 min.) nodig voor het maken van de opdrachten.

Wat heb je nodig?
Je gebruikt de Grote Bosatlas (54e of 55e druk) of de Kleine Bosatlas (61e druk) en internet.

Alleen of samen?
Je kunt de lesbrief samen met een medeleerling of alleen uitwerken.

Wat onderzoek je?
De hoofdvraag: Wat zijn de gevolgen en oplossingen van het natuurgeweld dat Houston
in de nazomer van 2017 trof?
Om het antwoord op de hoofdvraag te vinden beantwoord je de volgende deelvragen:
1. Welke ramp heeft Houston onlangs getroffen?
2. Waar ligt Houston en wat is het belang van de stad?
3. Wat zijn de gevolgen van de natuurramp en waarom is de schade zo enorm groot?
4. Wat betekent de natuurramp voor de arme bevolkingsgroepen in de stad?
5. Nederland en de V.S. vergeleken: hoe beschermen wij ons tegen het water?
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Opgave 1
Welke ramp heeft Houston onlangs getroffen?
Vraag 1 Houston staat blank
Bekijk de video ORKAAN: Houston staat onder water door orkaan Harvey (2min30sec)
en bron 1.
https://www.youtube.com/watch?v=wRO5dgSgwTo

BRON 1

https://qz.com/1068625/hurricane-harvey-a-california-business-is-offering-free-data-recovery-for-wetand-damaged-phones/

a Kies het juiste antwoord.
De meeste schade als gevolg van orkaan Harvey was door
A de harde wind.
B de grote regenval.
C een vloedgolf langs de kust.
D aardverschuivingen.
b 	In totaal hebben in de dagen voor de orkaan 780.000 Texanen de opdracht gekregen te
evacueren. Nog eens 980.000 Texanen verlieten hun huis vrijwillig.
	Noem twee redenen waarom de overheid van Texas niet alle inwoners van Groot-Houston
heeft geëvacueerd.
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Vraag 2 Orkaanseizoen
Bekijk bron 2 en 3. Bekijk ook de video Een reeks verwoestende orkanen: dit is het
orkaanseizoen (1min47sec)
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/laatste-videos-nieuws/een-reeks-verwoestende-orkanen
		dit-is-het-orkaanseizoen
Gemiddeld aantal orkanen en tropische stormen in Texas
Maand

Aantal

Juni

8

Juli

7

Augustus

19

September

24

Oktober

13

November
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BRON 2

Orkanen en tropische stormen in Texas sinds 1980.
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Texas_hurricanes_(1980%E2%80%93present)

BRON 3

Hoe vaak komen Atlantische orkanen voor?
http://www.hurricanescience.org/science/science/activity/

a In welke maand is de kans op een Atlantische orkaan het grootst en waarom?
b 	In welke twee maanden loopt de staat Texas de meeste kans door een zware storm te
worden geraakt?
c Hoe warm moet het zeewater zijn om een orkaan (hurricane) te laten ontstaan?
d Een tropische storm groeit uit tot orkaan als de windsnelheid hoger is dan:
A 35 km/u
B 61 km/u
C 118 km/u
D 200 km/u
e Noem twee redenen waarom in Nederland bijna nooit een orkaan voorkomt.
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Vraag 3 Orkanen in de atlas
Gebruik in de Grote Bos de kaart Hurricanes en tornado’s (54e druk kaart 193A /55e druk kaart
209A) of de Kleine Bosatlas kaart 163C.
a Kies het juiste woord:
	Boven zee neemt de sterkte van hurricanes (orkanen) over het algemeen af / toe. Nadat de
storm het land bereikt (land fall genoemd) neemt de sterkte af / toe.
b Welke orkaan trok in 2005 precies over New Orleans?
c Welke staat werd in 2005 door orkaan Wilma getroffen?

Opgave 2
Waar ligt Houston en wat is het belang van de stad?
Vraag 1 Bevolking en ligging van Houston
Gebruik de atlas.
De stad Houston telt ruim 2 miljoen inwoners. De agglomeratie Groot-Houston heeft zo’n
6 miljoen inwoners. Dit aantal groeit snel.
Vul in:
Houston ligt in Harris County, dichtbij de Golf van
in de Amerikaanse staat

, op (afgerond) ongeveer

° N.B. en

° W.L.

Vraag 2 Dampende pijpen, rokende schoorstenen
Bekijk bron 4 en lees bron 5. Gebruik in de GB-atlas een kaart over de Verenigde Staten / in de
KB-atlas een kaart over Noord-Amerika.

BRON 4

Een industrieregio aan diep water.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a0/Houston_
Galveston_area_towns_roadmap.gif (bewerkt)
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Zware industrie, techniek en ruimtevaart
Houston is een van de grote economische motoren van de Verenigde Staten. Vanuit
Houston uit gezien staat de horizon naar zee toe vol met fabrieken, buizen, pijpen en
pakhuizen. Vooral de enorme olie- en gasindustrie valt op. Acht grote raffinaderijen verlichten ’s nachts de wijde omtrek. Het Houston Scheepskanaal is een van de drukste waterwegen van de V.S. In Houston vind je talloze hoofdkantoren van grote ondernemingen,
zoals banken en energiebedrijven en het computerbedrijf Hewlett-Packard Company.
Het Texas Medical Center is het grootste medische complex ter wereld. En iedereen kent
het Lyndon B. Johnson Space Center van NASA. Van hieruit worden alle NASA-missies
gecoördineerd.
BRON 5

a 	De Golfkust is het zwaartepunt van de verwerking van aardolie, met Houston als een
belangrijk centrum. Welke kaart in de atlas geeft daarvoor een belangrijke aanwijzing?
Noteer nummer en titel van de kaart.
b Aardolie en aardgas worden in de petrochemische industrie verwerkt tot benzine, plastics
	en talloze andere producten.
	Noem met behulp van de atlaskaart van vraag a en met behulp van bron 4 twee redenen
waarom veel petrochemische industrie bij Houston is gevestigd.

Opgave 3
Wat zijn de gevolgen?
Doden en vermisten
De inwoners in en rond de stad Houston waren gewaarschuwd voor de orkaan. Toch eiste
Harvey nog 44 mensenlevens. Nog eens 19 mensen worden vermist. Langs de kust van
Texas moesten meer dan een miljoen mensen hun huis verlaten. Bijna een half miljoen
mensen hebben hulp nodig. Meer dan 30.000 mensen zoeken onderdak.
BRON 6

Schadepost
Harvey richtte vooral materiële schade aan. Die wordt geschat op meer dan 180 miljard
dollar. De storm wordt wat schade betreft gerekend tot de top acht aller tijden in de V.S.
tot nu toe tenminste. Enkele honderdduizenden huizen zijn onbewoonbaar of zwaar
beschadigd. Vooral de petrochemische industrie is zwaar getroffen. In een chemiebedrijf
ontstond brand en waren explosies. Veel havens waren dagenlang gesloten, net als enkele
grote pijpleidingen voor olieproducten. Bijna een half miljoen auto’s gingen verloren.
Gifstortplaatsen liepen onder water.
BRON 7
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Plussen en minnen op Wallstreet
Op de aandelenbeurs op Wallstreet werden de Amerikaanse schadeverzekeraars in één
klap samen 12 miljard dollar minder waard, maar de aandelen van bouwmarktketens
(te vergelijken met Gamma en Praxis) werden duurder.
BRON 8

Vraag 1 Mensen, spullen en centen
Lees bron 6 tot en met 9.
a Wat is het grote gevaar wanneer gifstortplaatsen onder water lopen?
b 	Waarom zakte de waarde van de aandelen van de verzekeringsmaatschappijen hard
na de orkaan?
c Waarom ging de aandelenkoers van bouwmarkten na de ramp omhoog?

Vraag 2 Schade en risico
Lees bron 6 en bekijk bron 9 en 10.

BRON 9



Gebouwenschade in Harris County door Harvey 2017.
https://www.nytimes.com/interactive/2017/09/01/us/houston-damaged-buildings-in-fema-flood-zones.html
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BRON 10

Overstromingsrisicokaart van Houston en omgeving.
https://www.vox.com/science-and-health/2017/8/28/16211392/100-500-year-flood-meaning

Bron 10 is een overstromingsrisicokaart. Op zo’n kaart tekent de overheid de gebieden die
gevaar lopen bij overstromingen.
a Kies het juiste antwoord.
De meeste schade aan gebouwen vond plaats:
A langs autosnelwegen
B in rivierdalen
C op heuveltoppen
D langs de Galveston Bay en de Golfkust
b Verklaar waarom juist daar zoveel schade aan gebouwen is.
c Klopt de volgende bewering? Licht je antwoord toe.
‘De overheid hoeft de overstromingsrisicokaart (bron 10) niet aan te passen.‘
d 	Gebied X in bron 10 liep door orkaan Harvey onder water. Klopt de volgende bewering?
Licht je antwoord toe.
‘Gebied X zal pas na 100 jaar weer kunnen overstromen.’

Vraag 3 Verzekering dekt de schade
Hoe ben je verzekerd?
In de V.S. keert een verzekeringsmaatschappij wel stormschade uit, maar bijna nooit de
schade door overstroming. De overheid biedt wel een overstromingsverzekering aan voor
mensen die in een gebied wonen waar het overstromingsgevaar hoog is (zie bron 10). In
de praktijk wijzen veel huiseigenaren zo’n verzekering af. In Harris County was maar één
op de zes huizen verzekerd.
BRON 11
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BRON 12

De herhalingstijd van een orkaan op dezelfde plaats.
http://www.climatecentral.org/news/top-5-most-vulnerable-us-cities-to-hurricanes

Lees bron 11 en bekijk bron 12.
a 	Vul in: De kans dat er in Houston een orkaan of tropische storm aan land komt is eens in de
jaar.
b Bedenk twee redenen waarom zoveel mensen in het kwetsbare kustgebied toch geen
verzekering afsluiten tegen overstromingsschade..
c 	Na orkaan Wilma trokken veel mensen weg uit de zuidpunt van Florida. Ze wilden niet weer
zo’n orkaan meemaken. Een aantal van hen verhuisde naar de kuststreek net boven de grens
met Mexico. Vind je dat een goed idee? Leg uit waarom.

Vraag 4 De bodem zakt
Bekijk bron 13.

BRON 13



Bodemdaling in de regio Houston sinds 1890.
http://texaslandscape.org/maps_houstonsubsidence/
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a Hoeveel voet bedroeg de maximale bodemdaling in Houston na 1890? Hoeveel meter is dat?
b 	Eén van de oorzaken van de bodemdaling is het oppompen van grondwater.
	Bekijk in de atlas de kaarten over de fossiele brandstoffen (olie, gas) in de V.S. nog eens.
Noem een tweede oorzaak van de bodemdaling in Houston.
c Beschrijf het gevolg van een volgende orkaan bij een stijgende zeespiegel.
d 	Gebruik ook bron 10.
Houston telt nu meer dan 10 keer zoveel inwoners als in 1920. Het gevolg is dat de
oppervlakte met huizen, bedrijfsgebouwen, wegen en industrie- en haventerreinen enorm
is toegenomen.
Leg uit waarom daardoor meer en vaker delen van Houston overstromen.

Opgave 4
Wat betekent de natuurramp voor de arme bevolkingsgroepen in de stad?
Vraag 1 Arm en rijk in Houston
Bekijk bron 14 nauwkeurig en vergelijk deze kaart met bron 9 en 13.

BRON 14

Inkomensverschillen in Houston.
http://proximityone.com/tracts_poverty.htm#usmap

a Kies het juiste woord:
De meeste schade aan huizen wordt aangericht in arme / rijke buurten.
b 	Leg uit waarom bij een overstroming in de armste wijken vaak de meeste slachtoffers vallen
en veel schade is.
c 	Om maatregelen te nemen die de kans op overstromingsschade kleiner maken, is heel veel
geld nodig. Het stadsbestuur zou om aan geld te komen de belastingen kunnen verhogen.
	Leg uit waarom zo’n belastingverhoging weinig kans maakt bij zowel de hogere inkomensgroepen als bij de armen.
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Vraag 2 Wie betaalt?
Lees bron 15.

Geen cent extra
Kortgeleden, in april 2017, bedelde Harris County bij president Trump om 15 miljard
dollar voor de aanleg van een orkaanmuur langs de kust. Trump kortte echter juist op de
uitgaven om schade door natuurgeweld te voorkomen. Hij heeft geld nodig voor de bouw
van een muur langs de grens met Mexico. Toch kon de president weten dat orkaan Ike
in 2008 ook al 30 miljard dollar schade aanrichtte in het gebied rond de baai. Ook kon hij
weten van de 8.000 doden die in Galveston geborgen werden in 1900 door orkaangeweld.
‘Wij geven meer geld aan het repareren van de schade dan aan het voorkomen ervan’
verzuchtte een topambtenaar.
BRON 15

https://www.nytimes.com/interactive/2017/09/01/us/houston-damaged-buildings-in-fema-flood-zones.html

Waarom is het juist dat de federale overheid in Washington meebetaalt om orkaanschade in
Harris County te voorkomen of te verminderen?

Opgave 5
Nederland en de V.S. vergeleken: hoe beschermen wij ons tegen het water?
Vraag 1 Veiligheid
Gebruik in de atlas de kaarten over Nederland – Dreigend water.
a Welke deel van Nederland zou volgens jou het minst vaak moeten kunnen overstromen?
Kies uit:
A West-Nederland / de Randstad.
B het rivierengebied
C de hoge grond
D de laaggelegen IJsselmeerpolders
b Geef twee redenen voor je antwoord op vraag a.
c Welk gebied uit vraag a kun je het beste vergelijken met Harris County?

Vraag 2 Maatregelen
a Noem vier maatregelen die Nederland heeft genomen tegen overstromingen vanuit zee.
b Welk programma heeft Nederland uitgevoerd om de kans op overstromingen van de
rivieren kleiner te maken?
c 	Bedenk een reden vanuit de grootte van het land en een politieke reden waarom nationale
waterveiligheidsprogramma’s zoals wij die kennen, in de V.S. weinig kans hebben.
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Houston onvoldoende voorbereid
Houston – Galveston staat in de top-5 van de meest kwetsbare steden wat betreft orkaandreiging in de V.S. Al jarenlang waarschuwen deskundigen dat de agglomeratie niet klaar
is om een zware storm op te vangen, laat staan een orkaan. Een verbod om te bouwen in
overstromingsvlakten langs de rivieren werd in de wind geslagen. Er verrezen daar na
2010 maar liefst 7.000 woningen. Voor bredere afvoerkanalen en een stormvloedkering
rond de baai van Galveston was echter geen geld.
BRON 16

d Lees bron 16.
	Bedenk vier maatregelen die Harris County en de staat Texas kunnen nemen om de schade
van een volgende orkaan te beperken.

Samenvatting
Geef op elke deelvraag hieronder steeds in één zin een antwoord.
1.
2.
3.
4.
5.

Welke ramp heeft Houston onlangs getroffen?
Waar ligt Houston en wat is het belang van de stad?
Wat zijn de gevolgen?
Wat betekent de natuurramp voor de arme bevolkingsgroepen in de stad?
Nederland en de V.S. vergeleken: hoe beschermen wij ons tegen het water?
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