Antwoordmodel bij de lesbrief Bangkok staat blank
verschenen in De Geokrant 71 voorjaar 2012
Opdracht 1
De arbeiders verdienen in Thailand veel minder dan in Japan. Dankzij de lage lonen kan Honda
concurreren.
Opdracht 2
Dan zal het water in hun wijk gaan zakken.
Opdracht 3

Opdracht 4
Deze ondernemingen zullen dan gaan verhuizen naar een ander land (waar de lonen ook laag zijn).
Opdracht 5
a
Phuket.
b
In de maanden mei tot en met oktober, met een piek in september.
c
De neerslag die op het eiland Phuket valt, stroomt weer terug in zee en stroomt niet in de
richting van Bangkok.
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Een vakantie in de zomermaanden zal vast tegenvallen: er valt dan veel regen in Thailand, het
zal er bewolkt zijn en erg benauwd. In de kerstvakantie is het ook wel warm, maar vooral zonnig
en droog (al zal er geen sneeuw in de bergen zijn). Het zeewater is dan (bijna) even warm als in
augustus. Conclusie: ga in de kerstvakantie.

Opdracht 6
1
Centraal Bangkok ligt hoger dan de rest van de stad en heeft dus minder overstromingskans.
2
Centraal Bangkok wordt beschermd door een vloedkering.
Opdracht 7
a
De boeren zijn een arme bevolkingsgroep in Thailand (waar ook voor andere mensen de lonen
al laag zijn).
b
De boeren hebben dan te weinig land om van te leven. De armoede zal toenemen en er zal
misschien niet genoeg voedsel zijn om het gezin te eten te geven. Veel mensen zullen dan in
opstand komen en/of naar de stad verhuizen en daar werk zoeken.
Opdracht 8
Dan zal er vanuit zee zout water onder de stad stromen. Er wordt dan zout water opgepompt in plaats
van zoet water, en zout water is niet geschikt als drinkwater.
Opdracht 9
1
De boeren in dat gebied moeten verhuizen. Ze kunnen dan hun velden niet meer bewerken en
veel machines raken beschadigd.
2
De oogst die al op het land staat, bederft. Daardoor is er minder voedsel en wordt het eten
duurder.
Opdracht 10
Boomwortels houden de bovengrond vast. De grond werkt als een spons en kan veel regenwater
opnemen.
Opdracht 11
1
Er zal meer water uit de bergen naar de lage kuststreken stromen. Daardoor zullen er meer
overstromingen zijn.
2
De zeespiegel zal stijgen. Daardoor neemt de kans op overstromingen toe.
Opdracht 12
In je plan moet je een oplossing voor de aanvoer van drinkwater aangeven. Het drinkwater moet van
ver (vanuit het noorden van Thailand) worden aangevoerd. Dat kan door kanalen, buizen of rivieren.
Je zou voor een deel water uit stuwmeren kunnen gebruiken. Een ander deel moet uit de bergen
komen. Dat is waarschijnlijk het schoonste water. Rondom Bangkok kun je spaarbekkens aanleggen.
Die reservoirs moeten gevuld zijn wanneer de droge tijd begint. In de kaart kun je dit als volgt
aangeven:
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