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Docentenhandleiding
Inhoud en niveau
In het najaar van 2011 werd Thailand getroffen door
ongekend veel neerslag. Ernstige overstromingen waren
het gevolg. Honderden mensen verdronken en vooral de
omgeving van de hoofdstad Bangkok liep onder water. Was
het alleen de regen of waren er meer oorzaken? Wat waren
de gevolgen voor de bevolking en hoe komt het dat de
economie van Thailand zo hard werd getroffen? Wat merkt
de wereld en wat merken wij in Nederland van dit soort
overstromingen? Kunnen zulke overstromingen in de
toekomst worden voorkomen, of kan de schade tenminste
worden beperkt? Deze lesbrief, die is bedoeld voor de
onderbouw vmbo/mavo, helpt de leerling antwoorden op
deze vragen te vinden.
De inhoud sluit aan op een aantal kerndoelen in de basisvorming zoals die zijn uitgewerkt in het hoofdstuk ‘Globalisering in Azië’ in het tweede leerjaar.
Het maken van de opdrachten kost een leerling in de
tweede klas ongeveer twee lesuren van 50 minuten,
inclusief het bespreken van de gemaakte opdrachten.
Voor het bekijken van het videofilmpje is een computer met
internetverbinding nodig.

Opdracht 1
Bekijk foto 1.
De ondergelopen fabrieksgebouwen zijn van het Japanse
bedrijf Honda. Er worden motorfietsen en scooters in elkaar
gezet. De onderdelen daarvoor komen van andere fabrieken,
die voor een deel in het buitenland staan.
Waarom worden de Honda-scooters en -motoren in Thailand
in elkaar gezet en niet in Japan zelf?
Winkelen in het water
Misschien zag je het op tv. Winkeliers die gewoon doorgaan
met hun handeltje terwijl de straat een rivier lijkt en het
water rond de toonbank klotst? Het waren beelden uit de
miljoenenstad Bangkok. Het lukte niet om het alsmaar
hoger komende water tegen te houden. Honderdduizenden
mensen moesten de stad verlaten. Hoe moest het verder
met hun huizen, eten, school en werk?
Foto 2

Boodschappen doen in overstroomd Bangkok

Foto 3

De snelweg lijkt wel een rivier

Leerlingenmateriaal
De Kerstman komt te laat
Had je voor Sint of kerst een smartphone of een laptop op je
verlanglijstje staan? Dikke kans dat de prijs behoorlijk
tegenviel, als je cadeau al op tijd werd geleverd... Pech
gehad. Met een beetje geduld komt het wel goed. Minder
was het voor de mensen in het verre Thailand, waar veel
van die elektronica in elkaar wordt gezet. Daar liep in de
herfst van 2011 een groot gebied onder water. Talloze
industrieterreinen en zelfs een vliegveld stonden blank.
Fabrieken, woonwijken, ziekenhuizen en scholen waren
wekenlang onbereikbaar.
Foto 1

Een ondergelopen industriegebied bij Ayuttaya, Rojana

Industrial Park

Heel veel vragen
Om te begrijpen wat er aan de hand is met de overstromingen in Thailand moet je weten waar al dat water vandaan
komt. In deze lesbrief zoek je ook uit wat de gevolgen zijn
van zulke overstromingen en hoe de overheid de bevolking
tegen de watervloed kan beschermen. De belangrijkste
vraag is misschien wel of dit soort rampen is te voorkomen
en hoe dat dan moet.
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Opdracht 2
Bekijk het filmpje op nos.nl/video/309377-deel-bangkok-wilopening-van-sluizen.
Het is een beetje raar om bij een overstroming de sluizen
open te zetten. Waarom willen sommige mensen toch dat er
sluizen worden opengezet?
Een Aziatische tijger
Bangkok is de hoofdstad van Thailand, een land waar zo’n
67 miljoen mensen wonen, vier keer zoveel als in Nederland. Het groene Thailand ligt in de tropen en is behoorlijk
bergachtig, met name aan de randen. De boeren verbouwen
vooral rijst en cassave. Een deel van de geoogste rijst wordt
uitgevoerd en is vast ook in jullie supermarkt te koop. De
knapperige chips die van de cassaveknollen worden
gemaakt, ken je misschien ook wel. Veel cassave wordt
verwerkt tot varkensvoer, dat in enorme hoeveelheden naar
de haven van Rotterdam wordt verscheept.
Thailand is met zijn warme klimaat, zonnige stranden,
gouden tempels en indrukwekkende landschappen een
fantastisch land om je vakantie door te brengen. Thailand
verdient veel geld met het toerisme.
Kaart 4

Opdracht 3
Bekijk kaart 4.
Vul naast kaart 4 de juiste breedtegraden in. Geef ook aan
of Thailand ten noorden of ten zuiden van de evenaar ligt
(noorderbreedte is NB en zuiderbreedte is ZB, OL is
oosterlengte).
Foto 5

Toeristen komen voor de mooie natuur, witte stranden en

de rijke cultuur. Overal vind je boeddhistische heiligdommen en
tempels

Thailand

Thailand is ook een industrieland, dat een groeispurt kende
aan het einde van de vorige eeuw. Andere Aziatische
tijgerlanden, zoals Singapore en Zuid-Korea, gingen
Thailand daarin voor. De razendsnelle groei van de industrie is voor een groot deel te danken aan de lage lonen die
de fabrieksarbeiders verdienen. Veel producten zijn
bestemd voor de export.
Opdracht 4
Wat zullen de multinationals (de internationaal werkende
ondernemingen) doen als de industrieterreinen in Thailand
ook in de toekomst steeds weer overstroomd raken?
Waar komt al dat water in zo korte tijd vandaan?
Het westelijk deel van Thailand kent een tropisch regenwoudklimaat. Dat betekent dat je het hele jaar door elke
dag wel een aantal fikse regenbuien kunt verwachten.
In de warmste tijd van het jaar plenst het vaak dag in dag
uit. Het water valt dan met bakken naar beneden.
Het oostelijk deel van het land heeft een savanneklimaat.
Daar is het in de winter zo droog dat er een tekort aan
water is.
Figuur 6 (op bladzijde 8) geeft klimaattabellen van drie
plaatsen in Thailand. Deze plaatsen staan aangegeven op
kaart 4. Zoals je weet zijn klimaatgegevens altijd gemiddelden die worden berekend over minstens dertig jaar. Er
komen grote uitschieters voor in de regenval. Droge jaren
worden afgewisseld door erg natte jaren. Toch valt in zo’n
extreem nat jaar soms vrijwel alle neerslag in maar een paar
weken. Je kunt je voorstellen dat daardoor een enorme
watervloed ontstaat. In 2011 was dat het geval.
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Figuur 6 Klimaatgegevens van drie weerstations in Thailand
Chiang Mai
jan

feb

mrt

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

24

26

29

31

31

29

29

29

29

28

26

24

zonne-uren per dag

9

10

9

9

9

6

5

5

6

7

8

8

regendagen

1

1

1

5

12

12

14

17

14

9

4

1

temperatuur °C

gemiddelde maandelijkse neerslag (mm) in Chiang Mai

250
200
150
totale neerslag

100

per jaar:

50

1.090 mm

0

jan

feb

mrt

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

jan

feb

mrt

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

Phuket
temperatuur °C

29

30

30

31

30

29

29

29

29

29

29

29

zeewater °C

27

28

28

28

29

29

28

28

28

28

27

27

zonne-uren per dag

9

10

9

8

6

5

6

6

5

6

6

8

regendagen

3

2

4

9

19

17

17

17

21

20

13

6

gemiddelde maandelijkse neerslag (mm) in Phuket

450
400
350
300
250
200
150
totale neerslag

100

per jaar:

50

2.520 mm

0

jan

feb

mrt

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

jan

feb

mrt

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec
28

Bangkok
temperatuur °C

32

30

31

32

31

31

30

30

30

29

29

zonne-uren per dag

9

9

9

9

7

6

6

5

5

6

8

8

regendagen

1

2

2

4

13

12

13

15

18

14

5

1

okt

nov

dec

gemiddelde maandelijkse neerslag (mm) in Bangkok

400
350
300
250
200
150
totale neerslag

100

per jaar:

50

1.540 mm

0

jan

feb

mrt

apr

mei

jun

jul

aug

sep

De Geokrant 71

9
Opdracht 5
Bekijk de klimaatgegevens in figuur 6.
Bekijk kaart 4 nog een keer.
a Welk van de drie weerstations heeft per jaar de meeste
neerslag?
b In welke maanden valt daar de regen vooral?
c Waarom zijn de neerslaggegevens van dit weerstation
niet van belang voor Bangkok?
Figuur 7 Tamara en Niels hebben verschillende ideeën over hun
vakantiestemming...

Ik wil veel
zon om lekker
bruin terug te
komen na de
kerstvakantie.

Ik wil zon
om mooie foto’s
te kunnen maken.
In december
wordt dat niks.

Waarom regent het juist in Thailand zo veel?
Thailand ligt in de tropen. In de klimaatgrafieken heb je
gezien dat het er vooral in de warme zomermaanden veel
regent. Dat heeft te maken met twee omstandigheden.
Ten eerste stroomt in de zomerperiode lucht vanaf de
Indische Oceaan naar Zuid-Azië. Er heerst dan een aanlandige wind. De temperatuur van het oceaanwater is in de
tropen hoog. Dit betekent dat er in de zeelucht heel veel
waterdamp zit.
Ten tweede speelt de hoge temperatuur in de zomermaanden een belangrijke rol. De zon staat dan overdag bijna
recht boven je hoofd en geeft daardoor enorm veel hitte.
De lucht boven de grond wordt dus sterk verwarmd. Omdat
warme lucht lichter is dan koude lucht, zal de verhitte lucht
opstijgen. In de tropen stijgt zo’n luchtbel wel tot 10 km
hoogte. Je kunt dat goed zien aan de sneeuw die op hoge
bergtoppen ligt, terwijl het in het dal bloedheet kan zijn.
Wanneer de warme, vochtige lucht afkoelt tot tientallen
graden onder nul, zal de waterdamp in de lucht condenseren. Er ontstaan wolken die enorme regen- en onweersbuien brengen. Dit worden stijgingsregens genoemd, omdat
ze het gevolg zijn van het opstijgen van warme lucht.
Figuur 8 laat dit zien.
Figuur 8 Het ontstaan van stijgingsregens
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Niels en Tamara willen op zonvakantie naar Thailand.
Ze denken aan een weekje strand in Phuket, daarna een
paar dagen Bangkok en ten slotte een week in de bergen in
de buurt van Chiang Mai. Ze kunnen drie weken vakantie
opnemen wanneer ze maar willen.
Niels vindt dat de maand augustus de beste tijd is om in
Thailand te zijn. Het is dan lekker warm en het zeewater
heeft in die maand de hoogste temperatuur. Dat is in
Nederland ook zo, weet Niels. Bovendien kun je in de zomer
altijd mooie, zonnige en scherpe foto’s maken, vindt hij.
Tamara zou liever in de kerstvakantie gaan. Het is dan vast
wat koeler; ze houdt niet van de hitte in de zomer. En misschien kunnen ze hoog in de bergen bij Chiang Mai wel
mooie sneeuwfoto’s nemen, beweert ze. Ze maken er een
beetje ruzie om.
d Kun jij Niels en Tamara een goed advies geven?
De Geokrant 71
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Het samenspel tussen de vochtige zeewind en de stijgingsneerslag in de tropen heet de natte moesson.
Water uit de bergen
In de bergen in het noordwesten van Thailand verzamelt
het regenwater zich in ontelbaar veel klaterende beekjes,
die weer samenstromen in talloze riviertjes. Veel water
wordt tijdelijk opgeslagen in stuwmeren. Het wordt
gebruikt om elektriciteit op te wekken en het wordt
gebruikt voor de bevloeiing van de akkers in de drogere
winterperiode. De vier grootste stuwmeren staan aangegeven op kaart 4.
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Vanuit de stuwmeren voeren grote rivieren en afwateringskanalen het water naar het laagland. Daar stroomt het
uiteindelijk naar het laagste punt en dat is de omgeving van
Bangkok, dicht aan zee. Je kunt dit zien op de reliëfkaart
van Thailand (kaart 9).
Kaart 9

Bergen en vlakten in Thailand
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De stuwmeren in de bovenloop van de rivieren raakten al
snel vol. De overvloedige regens in de westelijke berg
landen voegden zich bij het water dat in het laagland uit de
lucht kwam vallen. De benedenloop van de grote rivieren
kon deze toevloed niet aan en al gauw liepen grote stukken
land in de wijde omgeving van Bangkok onder. Ook de
buitenwijken van de miljoenenstad werden niet gespaard.
Het probleem werd erger doordat het afstromende water
door de opkomende vloed vanuit zee weer werd terug
geduwd het land in, elke dag tweemaal. Alleen het centrum
van Bangkok hield droge voeten.
Opdracht 6
Bekijk figuur 11.
Bedenk twee redenen waardoor het centrum van Bangkok
net niet onder water liep.
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Een extreem nat jaar
Afgelopen jaar viel er in Thailand bijna de helft meer
neerslag dan in een normaal jaar. Het meetstation
Lamphun, niet ver van Chiang Mai, noteerde zelfs een
dubbele hoeveelheid. Zie figuur 10.
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Figuur 10 Neerslag in Lamphung van januari tot september 2011
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Ontbossing
Thailand wordt vaker geplaagd door overstromingen. Niet
alleen de enorm zware regens zijn daaraan schuldig. Ook de
landbouw en de ontbossing in de berggebieden dragen hun
steentje bij.
Om hun gezin te kunnen onderhouden, hebben miljoenen
boeren steeds meer land nodig. Van de Thaise beroepsbevolking werkt een groot deel nog in de landbouw, om precies te
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zijn 42,4%. De boeren in de berggebieden kappen vaak
stiekem een deel van het bos om hun akkertjes uit te breiden.
Bosgrond kan dankzij dode bladeren en boomwortels het
water lang vasthouden. Bosgrond werkt als een spons
waaruit het water heel langzaam wegsijpelt. Kale akkers
houden de neerslag veel minder goed vast. Dat betekent
dat een stortbui in heel korte tijd in de rivier terechtkomt,
samen met modder en puin. De rivier raakt in de vlakte
verderop verstopt. De overstroming is een feit.
Opdracht 7
a Alle boeren in Thailand verdienen samen 12,4% van het
bruto nationaal product. Wat zegt dat over de welvaart
van de boeren?
b De gezinnen op de kleine boerenbedrijfjes in Thailand
zijn gemiddeld groot. De kinderen helpen mee op de
boerderij en zorgen later voor hun ouders als die bejaard
zijn. Leg uit waarom de overheid niet zomaar het kappen van de regenbossen in de bergen kan verbieden.
Overbeweiding
Het is verleidelijk voor een boer om meer vee te houden op
zijn bedrijf. Maar als er te veel schapen, koeien en geiten op
een stukje bergland grazen, is de grond niet meer
beschermd tegen het water dat van de helling stroomt. De
bodem spoelt weg en kan het regenwater niet meer als een
spons vasthouden. Wat er verder gebeurt, zie je op foto 12.
Slecht waterbeheer
De volgende vier voorbeelden laten zien dat het water
beheer in Thailand niet in orde is.
Foto 12

• Veel dammen en dijken zijn zwak en worden niet goed
onderhouden. Bij hoog water breken ze door en daardoor
lopen de landerijen onder water.
• Van veel kleine rivieren zijn de bochten rechtgetrokken
om het teveel aan water maar zo vlug mogelijk kwijt te
raken. Gebieden die lager liggen, krijgen daardoor eerder te maken met wateroverlast.
• Wanneer de stuwmeren vol zijn, laten de beheerders het
water lopen zonder rekening te houden met hoog water
in de rivieren. De rivieren raken overvol en stromen over.
• De steden in Thailand breiden snel uit. Bij het bouwen
van nieuwe stadswijken wordt maar al te vaak niet gelet
op een goede waterafvoer. De afvoerkanalen in de overvolle nieuwbouwwijken raken vaak verstopt doordat
er afval in wordt gegooid. Daardoor kan het overtollige
water onvoldoende worden afgevoerd.
•
Krungthepmahanakhonnamonrattanakosin zakt weg
Je leest het goed, Krungthepmahanakhonnamonrattanakosin is de officiële Thaise naam voor Bangkok. Maar al die
letters beschermen de hoofdstad niet tegen de enorme
wateroverlast in het regenseizoen. Het probleem is dat de
stad geleidelijk wegzakt, op sommige plaatsen wel meer
dan tien centimeter per jaar… Zolang daar geen eind aan
wordt gemaakt, blijft het dweilen met de kraan open. De
voornaamste reden voor het verzakken is het oppompen
van grondwater onder de stad. Langzamerhand verandert
de agglomeratie Bangkok in een groot soepbord. Daarin
blijft niet alleen het regenwater staan, ook het water uit de
verre omgeving stroomt naar dit laagste punt toe. Lees
tekst 13 op bladzijde 12 maar.

Overstromingen en modderstromen als gevolg van overbeweiding en ontbossing
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Tekst 13 Te veel mensen, te weinig zoet en schoon water

Foto 14

Na 1970 trokken grote aantallen mensen van het Thaise
platteland naar de hoofdstad. Fabrieken en woonwijken
schoten als paddenstoelen uit de grond. Voor al die
mensen en bedrijven was water nodig, heel veel water.
Er werden vele duizenden diepe putten geslagen om de
dorstige stad van zoet water te voorzien. Aan één ding
had men echter niet gedacht: door het wegzuigen van
het grondwater begon de ondergrond langzaam maar
zeker in te zakken. Als gevolg daarvan daalt ook de bovengrond waarop dijken en huizen zijn gebouwd.

zandzakken weg te halen die de wijken in Centraal Bangkok

Wanhopige inwoners van buitenwijken proberen de

beschermen tegen het water

Opdracht 8
Bangkok ligt dicht bij de zee. Wat gebeurt er wanneer het
zoete water onder de stad wordt weggepompt?
De gevolgen
Grote delen van Thailand lopen jaarlijks onder water. Het
jaar 2011 versloeg alle records. Van de 77 provincies kregen
er 60 te maken met overstromingen. Bijna 700 mensen
verloren het leven en de schade bedroeg tientallen miljarden euro’s. Meer dan twee miljoen mensen werden het
slachtoffer van de overstromingen. Velen moesten worden
geëvacueerd naar hoger gelegen gebieden.
Het zal je niet verbazen dat veel toeristen hun vakantie naar
Thailand annuleerden. Het land miste daardoor veel
inkomsten. Hotels, restaurants, gidsen, souvenirwinkeltjes
en busondernemingen konden fluiten naar hun klandizie.
Sluipmoordenaars in het water
Veel mensen kwamen om door verdrinking, maar de overstromingen zorgden ook op andere manieren voor dodelijke
slachtoffers. Tientallen mensen werden geëlektrocuteerd
doordat stroomdraden in het water bungelden. Ook zijn er
mensen aangevallen door krokodillen die waren ontsnapt uit
boerderijen waar ze worden gehouden om hun vlees. Weer
anderen stierven als gevolg van giftige slangenbeten.
Verder is er door de overstromingen giftig afval en riool
water in het rivierwater terechtgekomen. Ook vuilnishopen
werden meegevoerd door de stroom. Mensen gingen dood
aan voedselvergiftiging of besmettelijke ziekten veroorzaakt
door vervuild water. Er was te weinig schoon drinkwater.
Veel supermarkten in de overstroomde gebieden zaten
dicht. Daardoor was er niet genoeg voedsel. Ook banken
sloten hun deuren.
Oorlog in de wijk
Sommige wijken bleven droog achter dammen van zandzakken. Voor zo’n dam staat het water dan extra hoog, tot
ergernis van de buurtbewoners. In een aantal grote buitenwijken braken rellen uit doordat de bewoners aan de natte
kant probeerden de dam weg te halen of de sluizen open te
zetten, zoals je op foto 14 en het filmpje bij opdracht 2 zag. De
mensen aan de droge kant pikten dit niet, met als gevolg een
straatoorlog waarbij geschoten werd en gewonden vielen.

HD-schijven uitverkocht
Het industriële hart van Thailand, ten noorden van Bangkok, werd overspoeld door het oprukkende water. De
gevolgen waren niet alleen plaatselijk te merken, maar ook
wereldwijd. Meer dan 600.000 werknemers verloren hun
baan doordat bedrijven hun deuren moesten sluiten. Ook de
Japanse autofabrikant Honda en veel producenten van
onder andere harde schijven en auto-onderdelen moesten
noodgedwongen de productie stilleggen. Fabrieken,
autodealers en winkels elders in de wereld rekenden op de
levering van die artikelen en onderdelen. Doordat deze niet
volgens afspraak konden worden geleverd, kregen fabrieken problemen met hun planning en productie. Winkels en
transportbedrijven kregen te maken met distributieproblemen. Zo werden overal op de wereld computers duurder
doordat er te weinig harde schijven konden worden
gemaakt in Thailand.
Een aantal buitenlandse bedrijven heeft gewaarschuwd dat
de Thaise regering nieuwe overstromingen moet voor
komen. Ze dreigen hun productie te verplaatsen naar andere
landen als de boel weer onder water loopt. Vooral Japan
werd hard getroffen, doordat een aantal grote bedrijven in
Thailand is gevestigd, zoals Toyota, Hitachi, Canon en het
al genoemde Honda.
Andere landen profiteren weer van de crisis. Thailand voerde
veel vis uit en nu het land is ontregeld, kunnen vissers in
bijvoorbeeld Indonesië die leegte opvullen. Zie foto 15.
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Foto 15

Een vissersgezin op Java verdient juist aan de

overstromingen in Thailand...

Rijst wordt duurder
Thailand is de grootste exporteur van rijst in de wereld. Het
land wordt wel de rijstkom van Azië genoemd. Nu de oogst
van meer dan 10% van de rijstvelden verloren is gegaan,
loopt de uitvoer van rijst terug. De prijs van rijst loopt op.
Aan dit alles zie je hoe nauw Thailand is verbonden met de
wereldeconomie. Thailand is dus sterk geglobaliseerd.
Watermanagement om een volgende ramp te voorkomen
De grote vraag is natuurlijk of dit soort grote overstromingen kan worden voorkomen. De eerste stap was het verspreiden van het water over een groot gebied. Op die
manier kon in ieder geval de hoofdstad Bangkok worden
beschermd. Liever veel land tot de enkels onder water
zetten, dan een klein gebied kopje onder te laten gaan. Deze
oplossing werkte goed: door het laten vollopen van polders
daalde de waterstand. Veel stadswijken bleven gespaard. Er
was wel een keerzijde: veel boerenland liep onder water.
Opdracht 9
Beschrijf twee gevolgen van het onder water zetten van een
groot landbouwgebied.

Een belangrijk voorstel is de aanleg van een grote groenstrook ten oosten van de hoofdstad, waarin het water uit
een deel van de stad kan wegzakken. Langs de groenstrook
is al een 76 kilometer lange dijk aangelegd die moet
verhinderen dat het water uit oostelijk Thailand in het
regenseizoen de soepkom van Bangkok binnenstroomt. De
adviseurs vinden ook dat het onderhoud van de rivierdijken
moet worden verbeterd, ook al kost dat veel geld. Verder
moet de regering beter overleggen met de beheerders van
de stuwmeren. Het is te gek dat de stuwmeren water lozen
in rivieren die al bezig zijn te overstromen. Net als in
Nederland zou ook Thailand meer ruimte moeten maken
voor de rivieren. De rivierdijken moeten bijvoorbeeld verder
van de rivier worden gelegd, zodat er meer plaats komt voor
hoog water. En er moeten plekken worden aangewezen
waar een teveel aan water voorlopig kan worden opgeborgen, zogenaamde bergingsgebieden.
Opdracht 10
Er moet veel strenger toezicht komen op het kappen van
bossen in de bergen. Waarom zijn bomen zo belangrijk in de
strijd tegen overstromingen?
Opdracht 11
De huidige klimaatverandering zal waarschijnlijk meer
regen brengen in de tijd van de natte moesson. De gemiddelde temperatuur in Thailand zal stijgen.
Noteer twee gevolgen van deze klimaatverandering voor de
kustgebieden in Thailand.
Opdracht 12
Lees deze lesbrief nog eens door. Let op de oorzaken van de
overstromingen. Bedenk een plan om het verzakken van
Bangkok te stoppen. Teken op kaart 17 hoe jij denkt dat het
drinkwater naar de hoofdstad moet worden geleid.
Kaart 17
0

De drinkwatervoorziening van Bangkok
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Met het droog houden van Bangkok zijn de vele andere
laaggelegen streken niet gered. Er moet meer gebeuren dan
alleen zandzakken opstapelen en dijken bouwen. Op
verzoek van de Thaise regering denkt een aantal water
specialisten van het Nederlandse bedrijf Deltares mee om
oplossingen te vinden. Lees tekst 16 maar.

Chiang Mai
Lamphun

Tekst 16 Ophogen en uitdiepen
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Ingenieur Buning leidt het Bangkok Flood Control and
Drainage Project. Hij is in Bangkok betrokken bij de inpoldering van een deel van deze wereldstad. Er worden
nieuwe wallen aangelegd. De bestaande wallen en straten worden opgehoogd. De khlongs worden uitgediept.
Daarnaast komt er een ondergronds afvoerstelsel van
enorme pijpen. De buizen hebben een doorsnee van 5,5
bij 2,35 meter: daar kan een vrachtauto doorheen rijden.
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