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Meerkeuzevragen
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op.
z

OMGAAN MET NATUURLIJKE HULPBRONNEN
figuur 1
De kringloop van het water

neerslag op land
119000 km3

verplaatsing wolken van
boven zee naar boven land
44.800 km3

verdamping vanaf landoppervlak: 74.200 km3,
bestaande uit:
1. verdamping vanuit
neerslag

2. verdamping vanuit
rivieren en meren

atmosfeer: 0,001 % van al het water
en 0,04 % van al het zoet water

rivieren: 0,0001 % van al het water
en 0,01 % van al het zoet water
meren: 0,01 % van al het water
en 0,26 % van al het zoet water
biosfeer: 0,00004 %
van al het water

4. verdamping
vanuit de vegetatie

3. verdamping vanuit
de bodem

zeeën: 97,5 % van
al het water

neerslag op
oceanen en zeeën
458.000 km3

grondwater: 0,68 % van
al het water en 30,15 %
van al het zoet water

1p

{

1

In bovenstaande tekening wordt de waterkringloop weergegeven.
Het rechter gedeelte van de tekening geeft de korte kringloop weer.
Æ Geef hiervoor de reden.
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{

2

Er verdampt op het landoppervlak minder water dan er valt.
Æ Geef hiervoor een oorzaak.

1p

z 3
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verdamping vanuit
oceanen en zeeën
502.800 km3

De totale verdamping (vanuit oceanen, zeeën en vanaf het landoppervlak) bedraagt
3
volgens figuur 1 in totaal 577.000 km .
Volgens deskundigen zal door het toenemende broeikaseffect deze verdamping in de
toekomst
A dalen.
B stijgen.
C gelijk blijven.
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kaart 1
Drinkwaterwinning in Nederland

Terschelling

Nieuwegein

Biesbosch

Legenda:
herkomst van het drinkwater
grondwater
oppervlaktewater
grondwater met geïnfiltreerd
oppervlaktewater
grond- en oppervlaktewater

1p

z 4

1p

{
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0

15

30 km

oppervlaktewater en grondwater met
geïnfiltreerd oppervlaktewater
spaarbekken
rivier
provinciegrens

Op kaart 1 staat de herkomst van het drinkwater in Nederland aangegeven.
Wat is juist wat betreft de productie van het drinkwater?
A In het grootste deel van Nederland wordt drinkwater gemaakt van grondwater.
B In het grootste deel van Nederland wordt drinkwater gemaakt van oppervlaktewater.
C In het grootste deel van Nederland wordt drinkwater gemaakt uit spaarbekkens.
Æ Geef een voordeel van de drinkwaterwinning uit grondwater in vergelijking met de
drinkwaterwinning uit oppervlaktewater.
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tekst 1
De rivier is nog te veel een riool
Rijn en Maas zijn schoner dan voorheen en toch hebben waterleidingbedrijven soms
moeite er voldoende schoon water uit te halen. De strijd tegen de industriële vervuiling
is succesvol geweest. De vervuiling is minder geworden.
De strijd tegen een andere soort van vervuiling gaat echter nog steeds door. Die
situatie begint zorgelijk te worden en vormt een serieuze bedreiging voor de
drinkwaterproductie. Een oplossing voor dit probleem eist echter intensief
internationaal overleg en dat zal waarschijnlijk nog jaren duren.
1p
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Volgens tekst 1 gaat de strijd tegen een andere soort vervuiling nog steeds door.
Æ Geef een voorbeeld van een andere soort vervuiling.
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In Nederland worden allerlei maatregelen genomen om de vervuiling van onze rivieren
tegen te gaan. In tekst 1 wordt aangegeven dat daarbij internationaal overleg nodig is.
Æ Noem een reden waarom internationaal overleg nodig is om de problemen van de
Nederlandse waterleidingbedrijven op te lossen.
tekst 2
Congres over water
Tijdens een congres over water op 19 juni 1998 deed prins Willem-Alexander de
volgende uitspraak: “Peilverlaging en grondwateronttrekkingen op de schaal waarop
die in deze laatste halve eeuw in de wereld hebben plaatsgevonden, doen de natuur
geweld aan.”

1p
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Welke gebruikers zijn wereldwijd de grootste veroorzakers van de daling van de
grondwaterstand in de wereld?
A de drinkwaterbedrijven
B de industrieën voor koelwater
C de landbouwers voor irrigatie
D de huishoudens voor huishoudelijk gebruik
tekst 3
De kwetsbaarheid van de voedselvoorziening
De kwetsbaarheid van de wereldvoedselvoorziening wordt vergroot door de
groeiende tekorten aan water. In veel landbouwgebieden nemen de beschikbare
watervoorraden af. De enige oplossing lijkt vooralsnog om zuiniger met water om te
springen. In plaats van het gebruik van kanalen en sloten voor het transporteren van
irrigatiewater, zou je ook druppel-irrigatie kunnen gebruiken. Dit gebeurt met
slangetjes met gaatjes die het water bij de plant brengen.

1p
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Druppel-irrigatie heeft als voordeel dat er minder water verloren gaat dan bij andere
vormen van irrigatie.
Æ Geef een reden waarom er bij druppel-irrigatie minder water verloren gaat.
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kaart 2
Neerslagzones op aarde
Noordpoolc

irkel
Verchojansk
Moskou

Vancouver

Irkutsk

Amsterdam
Chicago

San
Francisco

Tosjkent
New York

Beijing

Vladivostok

Athene
Casablanca

New Orleans

Tokyo
Teheran

23 1 2 Kreeftskeerkring

Delhi

Cairo

Cherrapunji
Hongkong

Mexico-Stad

Dakar

Bogotá
0

Mumbai

Khartoum

Paramaribo

Chennai
Singapore

Lagos

Evenaar

Nairobi
Kinshasa

Jakarta

Lima

23 1 2

Steenbokskeerkring

Rio de Janeiro
Santiago

Kaapstad

Perth
Sydney

Buenos Aires

Wellington

Legenda:
P
0- 500 mm
Q
500-1000 mm
R
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0

2000

1000 mm en meer

In welke zone is de kwetsbaarheid van de voedselvoorziening door deze groeiende
tekorten aan water het grootst?
A in zone P
B in zone Q
C in zone R
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4000 km

kaart 3
Tsjaadmeer 1950

kaart 4
Tsjaadmeer 2001

Hadeija

Hadeija

Chari

Chari

Legenda:
water

ligging kaartfragment
rivier

grens

0

1200 2400 km

Steven is bezig met zijn sectorwerkstuk over natuurlijke hulpbronnen. Hij is op zoek naar
informatie over het Tsjaadmeer. Dit Tsjaadmeer was ooit één van de grootste meren van
Afrika. In de bibliotheek komt hij een oude atlas tegen uit 1950. Tot zijn verbazing ziet hij
dat het Tsjaadmeer toen veel groter was, tenminste als hij dat vergelijkt met de atlas uit
2001.
1p
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Æ Geef een verklaring voor het kleiner worden van het Tsjaadmeer.
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tekst 4
Plan verbinding rivieren
Om het Tsjaadmeer weer op peil te brengen, is er het plan om een verbinding te
maken tussen de rivier de Oubangui en de rivier de Chari.
Het Tsjaadmeer zou zich hierdoor weer probleemloos vullen.
kaart 5
Deel van Afrika
T S J A A D
N

I

G

E

R

gebergte
eventuele
x x x xxxx
verbinding

Tsjaadmeer

BENIN

N

I

G

E

R

I

Legenda:
rivier
grens
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xx x
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0
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i
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a
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0
250

1200 2400 km
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1p
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Het plan om de rivier de Chari te verbinden met de rivier de Oubangui is een voorbeeld
van
A een project op lokaal niveau.
B een project op regionaal niveau.
C een project op wereldniveau.

1p

{ 13

Technisch gezien schijnt dit plan wel mogelijk te zijn.
Of het plan uiteindelijk tot uitvoering komt, hangt af van verschillende factoren.
Æ Noem zo’n factor.
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tekst 5
Wateroorlogen?
“De oorlogen in de volgende eeuw gaan over water.” Dit zei de Egyptenaar Ismail
Serageldin, een politicus uit het Midden-Oosten, in 1995. Nu zitten we in die
volgende eeuw. Kunnen we elk moment oorlog verwachten, of valt het wel mee?

kaart 6
Deel van Afrika
Legenda:
stuwdam
rivier
waterkrachtcentrale
grens
EGYPTE

Ni
jl

Nassermeer

ERITREA

SUDAN
SOMALIË
jl

Ni

ETHIOPIË

UGANDA
RWANDA

KENIA

BURUNDI
TANZANIA

0

350

700 km

1p
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Zo’n wateroorlog zou bijvoorbeeld gevoerd kunnen worden tussen Egypte en Sudan.
Volgens Annouk zou Egypte eerder een oorlog over water beginnen dan Sudan.
Volgens Carien zou juist Sudan eerder zo’n oorlog beginnen.
Æ Geef aan wie er gelijk heeft. Kies eerst voor Annouk of Carien en schrijf er dan achter
waarom zij gelijk heeft.

2p
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In de rivier de Nijl ligt het Nassermeer (zie kaart 6).
Het Nassermeer is ontstaan door de bouw van een stuwdam in de Nijl.
Hieronder staan twee uitspraken over dit meer.
1 De stuwdam, waardoor dit meer is ontstaan, ligt in het noorden van Sudan.
2 Het water uit dit meer wordt onder andere gebruikt voor het opwekken van elektriciteit.
Æ Neem de cijfers 1 en 2 over op het antwoordblad en zet er achter of deze uitspraak
juist is of onjuist.

400009-1-581-531o
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foto 1
Woonwijk De Berkte: wonen bij het water, wonen met het water

figuur 2
Infiltratiesysteem

De Berkte is een nieuwbouwwijk in Raalte in de provincie Overijssel. Bij de ontwikkeling
van De Berkte is rekening gehouden met de nieuwste inzichten rond waterbeheer. Zo
wordt het regenwater dat op daken en straten valt, afgevoerd naar een infiltratiesysteem,
wadi genoemd. In de wadi, zie foto 1 en figuur 2, kan het regenwater infiltreren in de
bodem.
1p
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In klas 4B van het VMBO vraagt de aardrijkskundedocent tijdens de les over natuurlijke
hulpbronnen aan de leerlingen of ze voordelen kunnen noemen van dit infiltratiesysteem.
Ron zegt: “Dit infiltratiesysteem is voordelig als we naar de kosten van de waterzuivering
kijken.”
Æ Geef een reden waarom het voordeel dat Ron noemt juist is.

1p

{ 17

Æ Wat zal de reden zijn dat de gemeente de mensen in deze woonwijk gevraagd heeft
om hun auto niet te wassen aan huis, maar in een autowasserette?

400009-1-581-531o
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tekst 6
P
Op camping De Papillon draaien de wasmachines op gefilterd regenwater.

Q
In Maastricht stuurt het chemiebedrijf Ciba zijn afvalwater naar de papierfabriek Sappi.
Deze papierfabriek gebruikt dit water om bacteriën te doden, die bij het maken van
papier ontstaan.

R
Zoals veel Zuid-Afrikanen tapt boer Samson Chauke zijn water illegaal af van een pijp
en hij laat de kraan de hele dag openstaan om zijn land te bevloeien.
De dorpen verderop krijgen daardoor minder water.
S
Het nieuwe drinkwater van Singapore heet Newater. Het was wel even slikken bij de
gedachte dat Newater eigenlijk huishoudelijk afvalwater is. Dit Newater is gefilterd en
gezuiverd tot het beter van kwaliteit is dan de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie.
2p

{ 18
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Naast de aandacht voor watergebruik is er ook steeds meer aandacht voor hergebruik
van water.
De teksten P, Q, R en S gaan over het waterverbruik van mensen en bedrijven.
Æ In welke twee teksten is er sprake van hergebruik van water?
Noteer de letters van de juiste teksten op het antwoordblad.
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tekst 7
Medewerker waterbeheer
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste medewerker kwaliteitsbeheer waterwerken.
Vereiste opleiding: MBO, niveau 4, Land-, water- en milieubeheer.
Sollicitaties te richten aan: dhr. J. Veenboer, Ottolaan 1, 2004 GT Graafland.

2p

{ 19

Tijdens een aardrijkskundeles over natuurlijke hulpbronnen kregen de leerlingen in klas 4
VMBO ook opdrachten die te maken hadden met ‘oriëntatie op leren en werken’.
Zo moesten er beroepen gezocht worden die te maken hadden met natuurlijke
hulpbronnen.
Petra vond in de krant deze advertentie (zie tekst 7).
In de advertentie wordt een medewerker waterbeheer gezocht.
Hieronder staan twee uitspraken naar aanleiding van tekst 7.
1 De medewerker heeft onder andere als taak het controleren van de kwaliteit van het
oppervlaktewater.
2 De medewerker geeft dagelijks een weersvoorspelling.
Æ Neem de cijfers 1 en 2 over op het antwoordblad en zet er achter of deze uitspraak
juist is of onjuist.
tekst 8
Biomassa is geen ‘schone’ stroom, dus moet Essent reclame staken
In een reclamespotje op de televisie prijst energiebedrijf Essent biomassa aan als
‘schone’ energie.
Men gebruikt snoeihout om elektriciteit op te wekken.
Volgens de Reclame Code Commissie kan dit niet langer door de beugel.
De aanduiding ‘schoon’ misleidt de consument.

1p
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In tekst 8 staat dat biomassa geen ‘schone’ stroom genoemd mag worden.
Æ Geef een reden waarom biomassa geen ‘schone’ stroom is.

1p

{ 21

In een folder van een elektriciteitsbedrijf wordt reclame gemaakt voor natuurstroom. In de
folder staat dat deze natuurstroom wordt opgewekt met 100% zon-, wind- en waterkracht.
Æ Geef een voordeel van deze natuurstroom.

400009-1-581-531o
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tekst 9
Bolkestein wil meer kerncentrales

BRUSSEL – Europees commissaris Bolkestein pleit voor uitbreiding van het
aantal kerncentrales in Europa.
De opmerkingen van Bolkestein zijn tegen het zere been van zijn collega Wallström
(milieu), die de bouw van nieuwe kerncentrales resoluut afwijst.

1p

{ 22

Europees commissaris Bolkestein is voor de uitbreiding van het aantal kerncentrales in
Europa omdat de Europese Unie daarmee minder afhankelijk wordt van fossiele
brandstoffen.
Æ Geef een bezwaar van het gebruiken van fossiele brandstoffen.

1p

z 23

Collega Wallström (milieu) is tegen de bouw van nieuwe kerncentrales. Wat is daarvoor
de belangrijkste reden?
A Het energieverbruik in Europa neemt sterk af.
B Kerncentrales nemen veel te veel ruimte in beslag.
C In kerncentrales blijft radioactief afval over.
D Er is nog genoeg steenkool in Europa.
figuur 3
Energie uit warme lucht

400009-1-581-531o
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tabel 1
Gemiddelde duur van de zonneschijn
Gemiddelde duur van de zonneschijn in uren
Jan Feb Mrt Apr Mei
De Bilt Nederland
47 73 107 153 197
Manaus Brazilië
114 88 99 112 149
Mildura Australië
316 269 322 243 158

Jun Jul Aug Sep
192 187 185 134
185 214 225 156
177 171 214 261

Okt Nov Dec Jaar
103 55 43 1477
171 141 131 1784
276 309 338 3054

diagram 1
Klimaatdiagram van Broken Hill (vlakbij Mildura)
˚C

mm

30

300

20

200

10

100

0
-10

2p
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In Australië is men onlangs begonnen met de bouw van de grootste zonne-energiecentrale ter wereld (zie figuur 3). De centrale in Australië zal een vermogen hebben van
200 megawatt en zal aan tweehonderdduizend huishoudens energie kunnen leveren. Het
zal naar schatting vijfhonderd miljoen euro gaan kosten.
Volgens het bedrijf dat de centrale gaat bouwen bij Mildura in Australië, is Australië en
met name dit gebied, bij uitstek geschikt voor een dergelijke centrale.
Æ Geef daarvoor twee redenen en gebruik daarbij tabel 1 en diagram 1.
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TRANSPORT EN INFRASTRUCTUUR
figuur 4
Goederenvervoer over het Amsterdam-Rijnkanaal
Oranjesluizen
Aantal containers in beide
richtingen van het
Amsterdam-Rijnkanaal
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Legenda:
gewone stoffen
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gevaarlijke stoffen

0

5

10 km

In 2002 bestond het Amsterdam-Rijnkanaal 50 jaar. De omvang van het goederenvervoer
op deze belangrijke binnenvaartverbinding bedraagt ruim 50 miljoen ton per jaar.
Marc vaart met een binnenvaartschip van Amsterdam naar de Waal via het AmsterdamRijnkanaal.
Bij welke sluis verlaat hij dit kanaal?
A bij de Oranjesluizen
B bij de Prinses Beatrixsluis
C bij de Prinses Marijkesluis
D bij de Prins Bernhardsluis

14

ga naar de volgende pagina

1p
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Simone en Henriëtte bestuderen figuur 4. Simone zegt tegen Henriëtte: “Ik wist niet dat in
2000 ongeveer eenderde van de goederen die bij mijn oma de sluis passeerden
gevaarlijke stoffen zijn!”
Waar woont de oma van Simone?
A bij de Prinses Beatrixsluis bij Nieuwegein
B bij de Prinses Irenesluis bij Wijk bij Duurstede
C bij de Prins Bernhardsluis bij Tiel

2p

{ 27

Met behulp van figuur 4 trekken Simone en Henriëtte de volgende conclusies:
1 Het Amsterdam-Rijnkanaal is een onderdeel van de transportas naar Hamburg.
2 Het goederenvervoer over het Amsterdam-Rijnkanaal is tussen 1996 en 2000
toegenomen.
Æ Noteer de cijfers 1 en 2 op het antwoordblad en zet er achter of deze conclusie juist is
of onjuist.

400009-1-581-531o
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tekst 10
Distrivaart
Veel goederen worden vervoerd met behulp van pallets. Jaarlijks worden er in
Nederland zo’n 293 miljoen pallets vervoerd. Een groot deel van de lading bestaat uit
consumentenproducten die tussen fabrikanten en distributiecentra van
supermarktketens worden getransporteerd. Het grootste gedeelte van dit transport
gaat over de weg. Voor dit transport is een alternatief bedacht…..Distrivaart.
Distrivaart is een combinatie van wegtransport en binnenvaart. Speciale
binnenvaartschepen varen volgens een vast tijdschema langs een aantal
knooppunten. Tijdens de vaart kunnen in het schip de pallets geordend worden.
Doordat pallets vaste afmetingen hebben kan dit automatisch. Bij een knooppunt
kunnen de pallets dan volgens een vooraf opgegeven volgorde automatisch gelost
worden op vrachtauto’s met verschillende bestemmingen. Het systeem is eind 2002
gestart met het vervoer van bier.
foto 2
Distrivaart

400009-1-581-531o
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foto 3
Het laden van pallets

1p

z 28

Om wat voor soort goederen gaat het bij distrivaart?
A massagoederen
B stukgoederen
C containers
D olievaten
Tijdens een voorlichtingsavond over dit project praten drie mensen die met transport te
maken hebben met elkaar.
Karel Ketting is directeur van een supermarktketen.
Koos Korenwolf is actief lid van de milieubeweging.
Kenneth Klaskoper is voorlichter bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat.
Hieronder staan - in willekeurig volgorde - drie uitspraken die gedaan zijn tijdens het
gesprek.
1 Wat mij vooral aanspreekt is de afname van 48 miljoen kilometers van het
vrachtverkeer over de weg.
2 Voor mij is vooral de betrouwbaarheid en flexibiliteit van het systeem van belang.
3 De infrastructuur voor de inzet van de binnenvaart ligt er al en is klaar voor gebruik.

1p

z 29

Welk van deze uitspraken zal door Karel Ketting zijn gedaan?
A uitspraak 1
B uitspraak 2
C uitspraak 3

2p

{ 30

Æ Noteer twee voordelen van het vervoer per schip ten opzichte van het vervoer per
vrachtauto.

400009-1-581-531o
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foto 4
Verkeersinformatiebord boven de snelweg

1p

{ 31
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Steeds vaker worden er portaalborden boven snelwegen geplaatst met daarop
verkeersinformatie. Vanuit een centrale meldkamer wordt de verkeersinformatie
voortdurend elektronisch aangepast.
Æ Wat is het doel van deze verkeersinformatie voor automobilisten?
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figuur 5

Over een aantal jaren steken vrachtboten met straalmotoren met de snelheid van een
speedboot de Atlantische Oceaan over. Deze straalschepen leggen per etmaal 1600
kilometer af, waardoor vracht binnen een week uit de VS in Europa kan zijn.
De straalschepen uit figuur 5 zouden een geduchte concurrent van zowel
vrachtvliegverkeer als traditionele vrachtschepen kunnen worden voor de verbinding
tussen Noord-Amerika en Europa.
1p
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Æ Wat is het voordeel van een straalschip boven een vrachtvliegtuig?

1p
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Æ Wat is het voordeel van een straalschip boven een gewoon vrachtschip?

1p

z 34

Wat zullen deze straalschepen vooral gaan vervoeren?
A ertsen
B granen
C steenkool
D containers

400009-1-581-531o
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diagram 2
Wegvervoer in cijfers en percentages
bestemming binnenland
totaal vervoerd: 407 miljoen ton
%
80,6
wegvervoer
bestemming buitenland
totaal vervoerd: 98,2 ton

19,4
trein en
binnenvaart
%

37,5
wegvervoer

62,5
trein en binnenvaart

personeel
aantal werknemers: 128.000 (incl. ondersteunend personeel)
%
6
vrouwen

94
mannen

2p
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Diagram 2 heeft betrekking op het wegvervoer van Nederlandse vrachtwagens met
bestemming binnenland en buitenland.
Hieronder staan twee uitspraken naar aanleiding van diagram 2.
1 De totale hoeveelheid vracht met bestemming binnenland is ruim vier keer zo groot
als de totale hoeveelheid vracht met bestemming buitenland.
2 De sector vrachtvervoer is een belangrijke werkgever in Nederland.
Æ Neem de cijfers 1 en 2 over op het antwoordblad en zet er achter of deze uitspraak
juist is of onjuist.

1p

{ 36

Æ Verklaar waarom trein en binnenvaart bij het vervoer van goederen naar het
buitenland een veel grotere rol spelen dan het wegvervoer. (zie diagram 2)

400009-1-581-531o

20

ga naar de volgende pagina

diagram 3
Hoe lang blijft Rotterdam de grootste?
Legenda:
1992

2,27
Hamburg

4,69

2001
4,12
Rotterdam

6,10
1,8

Antwerpen

4,22
1,32

Bremen

2,92
0,75

Le Havre

1,52
0

1

2

3
4
5
6
7
totaal aantal containers (x miljoen)

2p

{ 37

Diagram 3 gaat over de overslag van containers in een aantal Europese havens.
Hieronder staan twee uitspraken over diagram 3.
1 Rotterdam heeft de grootste overslag van containers.
2 Antwerpen groeit het snelst bij de overslag van containers.
Æ Neem de cijfers 1 en 2 over op het antwoordblad en zet er achter of deze uitspraak
juist is of onjuist.

1p

{ 38

Net zoals er voor een auto in een parkeergarage geld betaald wordt, betaalt men voor
een schip in de haven havengeld. Hoe groter het schip, hoe meer havengeld er moet
worden betaald. Hoe langer een schip in de haven ligt, hoe duurder het wordt. Bremen en
Hamburg liggen beide in Duitsland en zijn concurrenten van elkaar. Bremen heeft de
kleinste overslag van containers.
Æ Hoe kan het havenbedrijf van Bremen proberen meer containerschepen in de haven
te krijgen?

400009-1-581-531o
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tabel 2
Top 10 Europese luchthavensteden 2000
(op grond van vliegtuigbewegingen)

1p

z 39
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In tabel 2 staat de toptien van de grootste luchthavens in Europa in 2000.
Bij de letter X ontbreekt de naam van de betreffende luchthaven/stad.
Welke stad moet er ingevuld worden bij X?
A München
B Frankfurt
C Oslo
D Rotterdam
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kaart 7
Zuid-Limburg

M
aa

s

Legenda:
Maastricht-Aachen
Airport
autoweg
grens
rivier

A2

Julianakanaal

DUITSLAND

A76
Heerlen
Kerkrade
Maastricht

BELGIË

A2

Maas

Aachen

Luik

0

5

10 km

tekst 11
Maastricht-Aachen Airport
Maastricht-Aachen Airport is een belangrijk knooppunt voor het vrachtvervoer. Na
Schiphol is Maastricht-Aachen Airport de grootste vrachtluchthaven van Nederland, die
46.600 ton vracht afhandelde in 2001. Vanwege zijn gunstige internationale ligging
heeft de luchthaven volop mogelijkheden om verder te groeien als internationaal
centrum voor vrachtvervoer.

1p

{ 40

Æ Geef een reden met behulp van kaart 7 waarom de luchthaven Maastricht-Aachen
Airport een gunstige ligging heeft.

1p

{ 41

Binnen Nederland ligt de luchthaven helemaal niet centraal. Toch zijn er bedrijven in
Midden-Nederland die liever gebruik maken van de luchthaven Maastricht-Aachen Airport
dan van het veel grotere Schiphol.
Æ Geef hiervoor een reden.

400009-1-581-531o
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kaart 8
De toekomstige pijpleiding Tsjaad-Kameroen
Legenda:
pijpleiding
grens
T S J A A D

ligging kaartfragment
Doba

KAMEROEN
Yaoundé
Kribi

0
0

250

1200 2400 km

500 km

1p

z 42

Tsjaad, één van de armste landen ter wereld, zou wel eens grote economische
vooruitgang kunnen boeken. Met behulp van buitenlandse investeerders (oliemaatschappijen) zouden de olievelden bij Doba geëxploiteerd kunnen worden. Deze
zouden voor zo’n 25 jaar olie kunnen leveren. Probleem is echter de export. Tsjaad heeft
geen haven. Om de olie uit te kunnen voeren zou een bovengrondse oliepijpleiding
aangelegd moeten worden naar de kust, dwars door het buurland Kameroen (zie kaart 8).
Hoe lang zal deze pijpleiding moeten worden?
A ongeveer 100 km
B ongeveer 500 km
C ongeveer 1000 km
D ongeveer 2000 km

1p
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Stel je bent minister van Economische Zaken van Tsjaad en je moet je collega in
Kameroen overtuigen van het nut van de aanleg van deze pijpleiding. Je wilt duidelijk
maken dat Kameroen economische voordelen zal hebben bij het investeren in de aanleg
van deze pijpleiding.
Æ Geef een argument dat je kunt gebruiken om je collega te overtuigen.

1p
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Æ Noem een bezwaar dat de minister van Economische Zaken van Kameroen kan
inbrengen tegen de aanleg van de bovengrondse pijpleiding.

1p

{ 45

De exploitatie van de olievelden in Tsjaad zou het land grote economische vooruitgang
kunnen bieden. Je kunt je afvragen of dat waar is.
Æ Noem een reden waarom het economisch voordeel van de exploitatie voor Tsjaad wel
eens beperkt zou kunnen zijn.

400009-1-581-531o
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foto 5
Wegaanleg door Maleisië

kaart 9
Maleisië

Maleisië

0

1p

{ 46

500 1000 km

Op foto 5 zie je hoe een weg aangelegd wordt dwars door het tropisch bos in Maleisië (zie
kaart 9). Dit soort wegen wordt wel verhard, maar doorgaans niet voorzien van een
asfaltlaag.
Æ Geef een reden waarom dit soort wegen meestal niet voorzien wordt van een
asfaltlaag.
Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina.

400009-1-581-531o
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kaart 10
moment van aanleg

0

20

40 km

kaart 11
kaart 12
kaart 13
mogelijk patroon na 10 jaar mogelijk patroon na 10 jaar mogelijk patroon na 10 jaar

Legenda:
weg

1p

z 47

0

20
pad

40 km

0

20

40 km

0

20

40 km

Kaart 10 geeft een beeld van de weg uit vraag 46 door het tropisch bos van Maleisië.
De kaarten 11, 12 en 13 geven een beeld van hoe het gebied er na zo’n 10 jaar uit zou
kunnen zien.
Welke kaart geeft de meest waarschijnlijke situatie over 10 jaar weer?
A kaart 11
B kaart 12
C kaart 13

400009-1-581-531o*
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