Examen VWO

2008
tijdvak 2
woensdag 18 juni
9.00 - 12.00 uur

aardrijkskunde

Bij dit examen hoort een bijlage.

Dit examen bestaat uit 44 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 75 punten te behalen.
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.
Als bij een vraag een verklaring, uitleg of berekening gevraagd wordt, worden aan het
antwoord meestal geen punten toegekend als deze verklaring, uitleg of berekening
ontbreekt.
Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. Als er
bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd en je geeft meer dan twee redenen, dan
worden alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld.

Bij een aantal vragen in dit examen is een cursieve regel achter de eigenlijke vraagzin
opgenomen. In deze cursieve regel staat precies vermeld welke antwoordelementen
in het antwoord aanwezig moeten zijn om de maximale score te behalen.
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LET OP:
De cursieve regel achter de vraagzin kan − afhankelijk van de feitelijke
vraag − bijvoorbeeld vermelden:
− dat een verklaring een situatiebeschrijving en een algemene regel
(= verklarend principe) moet bevatten.
− dat een uitleg bij een ‘Leg uit waarom vraag’ een oorzaak en een gevolg
moet bevatten.
− dat een redenering bij een ‘Redeneervraag’ een vergelijking en een
gevolg/conclusie moet bevatten,
− enzovoorts
Je kunt dit examen maken met de 52e druk of met de 53e druk van de atlas.
Schrijf op de eerste regel van je antwoordblad welke druk je gebruikt, de
52e of de 53e.

Elke opgave bestaat uit enkele vragen. Bij elke vraag kun je, indien gewenst, de
atlas gebruiken.
De kaartnummers in de vragen verwijzen naar de 52e druk, of, als ze tussen
haakjes staan, naar de 53e druk van de atlas.

Politiek en ruimte

Opgave 1 − De Westelijke Sahara, een bijna vergeten conflict
Gebruik de bronnen 1 en 2 van het bronnenboekje.

2p

1p

2p

1

2

3

De internationale gemeenschap heeft weinig aandacht voor het conflict over de
Westelijke Sahara.
Welke twee gebiedskenmerken van de Westelijke Sahara kunnen deze geringe
belangstelling voor dit conflict mede verklaren?
De Europese Unie (EU) − en met name Spanje − zou misschien een
bemiddelende rol kunnen spelen bij het zoeken naar een oplossing voor het
conflict over de Westelijke Sahara.
Welk ander EU-land dan Spanje komt, gelet op zijn koloniale verleden, het
meest in aanmerking om te bemiddelen bij dit conflict?
Het is echter de vraag of Spanje wel zo geschikt is om te bemiddelen bij het
conflict over de Westelijke Sahara. Spanje en Marokko hebben immers
onderling al genoeg politiekgeografische problemen die om een oplossing
vragen.
Noem, afgezien van de kwestie Westelijke Sahara, nog twee
politiekgeografische problemen die de relatie tussen Spanje en Marokko onder
druk zetten.
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Er is een verschil in regionaal bewustzijn tussen de Sahraoui’s in de Westelijke
Sahara en de Sahraoui’s in de vluchtelingenkampen in Algerije.
Beredeneer waardoor het regionaal bewustzijn van Sahraoui’s in de Westelijke
Sahara zwakker is dan dat van de Sahraoui’s in de vluchtelingenkampen in
Algerije.
In mei 2006 is een nieuw visserijakkoord tussen de Europese Unie en Marokko
gesloten. Vissers uit de EU krijgen het recht om vier jaar lang afgesproken
hoeveelheden vis te vangen in de wateren voor de kust van Marokko en de
Westelijke Sahara.
Tegenstanders van dit visserijakkoord wijzen op het gevaar dat de kustwateren
van de Westelijke Sahara worden leeggevist en zij betwijfelen of de Sahraoui’s
economisch wel zullen profiteren van dit visserijakkoord.
Maar ook vanuit de politieke dimensie kun je bezwaren aanvoeren tegen dit
visserijakkoord.
Beredeneer vanuit de politieke dimensie waarom dit visserijakkoord met
Marokko de nodige bezwaren oproept.
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Opgave 2 − Vrijhandel voor ex-kolonies in het ACP-gebied?
Gebruik bron 3 van het bronnenboekje.

2p

6
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Diverse ontwikkelingsorganisaties, zoals de Oxfam Novib, hebben de vrees
uitgesproken dat de onderhandelingen over de Economische
Partnerschapsakkoorden wel eens nadelig zouden kunnen uitpakken voor de
ACP-landen. Er zou sprake zijn van een ongelijke machtspositie tussen de twee
bij deze onderhandelingen betrokken partijen.
Geef twee oorzaken van deze ongelijke machtspositie.
Het is niet erg waarschijnlijk dat de gelijkschakeling en de afschaffing van de
onderlinge importtarieven voldoende is om de handel tussen
ontwikkelingslanden te laten toenemen. Zo zal er ook iets gedaan moeten
worden aan de corruptie en bureaucratie in deze landen.
Geef nog een ruimtelijke voorwaarde waaraan in een aantal
ontwikkelingslanden voldaan zal moeten worden om de handel tussen deze
landen te doen toenemen.
Geef nog een politieke voorwaarde waaraan in een aantal ontwikkelingslanden
voldaan zal moeten worden om de handel tussen deze landen te doen
toenemen.
De koopkracht van de bevolking van de meeste ACP-landen zal voorlopig nog
wel gering blijven. Toch zou, na het afschaffen van de importheffingen, de
import van Europese landbouwproducten door deze landen jaarlijks wel eens
flink kunnen stijgen.
Geef een uitleg van demografische aard voor deze flinke stijging.
Je uitleg moet een oorzaak-gevolg relatie bevatten.
Veel van de ACP-landen zijn economisch nog niet zo ver dat zij van vrijhandel
kunnen profiteren.
Stelling: De economische toekomst van de meeste ACP-landen ziet er heel wat
minder goed uit dan die van India.
Geef twee argumenten vóór deze stelling, de een gebaseerd op een
gebiedskenmerk en de ander gebaseerd op een bevolkingskenmerk.
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Opgave 3 − Het gemeenschappelijke landbouwbeleid

2p

2p

2p
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Sinds 1958 voert de Europese Unie een gemeenschappelijk landbouwbeleid, het
GLB. Dit beleid kende vanaf het begin de volgende doelstellingen:
− boeren een redelijk inkomen bieden;
− voorkomen dat de voedselprijzen te sterk schommelen;
− de Europese consument landbouwproducten aanbieden voor redelijke
prijzen;
− verhoging van de productiviteit in de landbouw.
Het GLB is in verschillende opzichten erg succesvol geweest. Toch kent dit
beleid bezien vanuit de economische dimensie, ook een aantal nadelige
effecten. Zo slokt het bijvoorbeeld een groot deel van de EU-begroting op en
heeft het de Europese landbouwproducten onnodig duur gemaakt.
Geef nog twee nadelige effecten van het GLB voor de EU, elk vanuit een andere
dimensie dan de economische.
Geef bij elk nadelig effect ook de dimensie.
Wat betreft de landbouwsubsidies heeft zich de laatste jaren een belangrijke
verschuiving voorgedaan. De Europese Unie kent tegenwoordig subsidies toe
aan landbouwbedrijven in plaats van aan producten.
Leg uit waarom de EU voor deze verschuiving heeft gekozen. Noem in je
antwoord het nadelige gevolg van het subsidiëren van producten voor de EU.
Onder druk van de Wereld Handels Organisatie (de WTO) zal de Europese Unie
de subsidies aan de landbouwsector in de toekomst gaan afbouwen.
Leg uit wat naast het mislopen van de subsidies het belangrijkste nadelige
gevolg hiervan zou kunnen zijn voor de landbouwsector in de Europese Unie.
Je uitleg moet een oorzaak-gevolg relatie bevatten.
Gebruik de bronnen 4 en 5 van het bronnenboekje.

2p

14

Stelling: Afschaffing van het melkquotum zou wel eens kunnen leiden tot een
groei van de melkveehouderij in Nederland.
Geef een passende redenering bij deze stelling.
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Vervoer en ruimtelijke inrichting

Opgave 4 − Breda als ‘Poort van Brabant’
Gebruik bron 6 van het bronnenboekje.
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De Nieuwe Sleutelprojecten zullen ingrijpende ruimtelijke gevolgen hebben voor
de bewoners van de wijken direct grenzend aan de stations in de genoemde
steden. Deze bewoners zullen de in bron 6 genoemde kwaliteitsimpuls niet
allemaal als positief ervaren.
Noem een economisch bezwaar van de huidige bewoners in de wijken direct
grenzend aan het station tegen de Nieuwe Sleutelprojecten.
Noem een ruimtelijk bezwaar van de huidige bewoners in de wijken direct
grenzend aan het station tegen de Nieuwe Sleutelprojecten.
Veel ‘Beneluxeerders’ hebben zich de laatste jaren in en rond de stad Breda
gevestigd.
Leg uit dat Breda voor ‘Beneluxeerders’ de laatste jaren een steeds gunstiger
vestigingsplaats is wanneer je redeneert vanuit een andere ruimtelijke schaal.
Je uitleg moet een oorzaak-gevolg relatie bevatten.
De vestiging van het Europese Distributie Centrum van Samsung kan voor de
aansluiting van Breda op de HSL niet doorslaggevend zijn geweest.
Leg uit waarom niet.
In bron 6 staat dat de investeringen in de Nieuwe Sleutelprojecten, zoals in
Breda, van belang zijn voor heel Nederland.
Verklaar waarom deze investeringen een nationaal belang dienen.
Je verklaring moet een situatiebeschrijving en een algemene regel bevatten.

Opgave 5 − Nieuwe infrastructuur in Kenia en zijn buurlanden
Gebruik de bronnen 7 en 8 van het bronnenboekje.
2p
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Geef twee kenmerken van het spoorwegnet van Kenia die duiden op een
koloniale structuur.
De spoorwegen van Tanzania zijn wel verbonden met Kenia, maar niet met de
Democratische Republiek Kongo.
Geef hiervoor een verklaring vanuit de natuurlijke dimensie.
Je verklaring moet een situatiebeschrijving en een algemene regel bevatten.
Geef hiervoor ook nog een verklaring vanuit de politieke dimensie.
Je verklaring moet een situatiebeschrijving en een algemene regel bevatten.
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Stelling: ‘Het Northern Corridor Transport Improvement Project’, een project ter
verbetering van het transport, zal de regionale ongelijkheid in Kenia vergroten.
Geef een economisch argument vóór deze stelling.
Geef een demografisch argument vóór deze stelling.
De Sudanese overheid heeft de wens om Sudan met Kenia te verbinden door
een spoorlijn. Een groot probleem vormen de kosten van de aanleg en ook
zullen natuurlijke hindernissen overwonnen moeten worden.
Op welk ander probleem (dan de hierboven beschreven problemen) zal de
aanleg van een dergelijke spoorverbinding tussen beide landen stuiten?

Opgave 6 − ‘Snelwegen op zee’ en binnenvaart in Europa
Gebruik bron 9 van het bronnenboekje.
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Binnen Europa zijn het vervoer over zee en de binnenvaart twee wezenlijke
onderdelen van gecombineerd vervoer. In het Witboek staat dat van deze twee
vervoersmodaliteiten veel meer gebruikgemaakt kan worden binnen Europa dan
nu het geval is.
Geef de twee fysischgeografische omstandigheden waardoor meer
goederentransport via deze twee vervoersmodaliteiten voor de hand ligt.
Geef een argument vanuit de natuurlijke dimensie om te kiezen voor meer
vervoer via zee- en binnenvaartschepen ten opzichte van andere vormen van
vervoer.
Het Witboek stelt dat er meer gebruik moet worden gemaakt van de binnenvaart.
In de afgelopen jaren zijn door politieke ontwikkelingen de mogelijkheden voor
de binnenvaart in de Europese Unie vergroot.
Met welke term worden de veranderingen binnen Europa aangeduid die de
laatste vijf jaar hebben gezorgd voor een vergroting van de mogelijkheden van
de binnenvaart in Europa?
Een toename van het gebruik van zeeschepen voor vervoer binnen Europa zal
er waarschijnlijk niet toe leiden dat de haven van Rotterdam haar functie als
‘Poort tot Europa’ zal verliezen.
Beredeneer de juistheid van bovenstaande uitspraak door te veranderen van
ruimtelijke schaal.
In het gecombineerde achterland van welke West-Europese zeehavens wordt
volgens de atlas al het meeste gebruikgemaakt van de binnenvaart? Noteer het
gebruikte kaartblad.
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Actieve aarde

Opgave 7 – Opheffing van gesteenten en ertsen in het
Scandinavisch Hoogland
Gebruik de bronnen 10 en 11 van het bronnenboekje.

3p

2p
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In de derde afbeelding (afbeelding C) van bron 10 zijn de cijfers 1, 2 en 3
aangegeven. Bij iedere letter hoort één van de gesteenten uit bron 11.
Schrijf de cijfers 1, 2 en 3 op je antwoordblad en zet er de letter van het juiste
gesteente uit bron 11 achter.
Het Scandinavisch Hoogland maakte in het Paleozoïcum deel uit van een groot
gebergte. Daarna is door tektoniek dit gebergte in stukken gebroken en zijn
restanten daarvan op verschillende plaatsen op aarde terechtgekomen.
Geef, naast het Scandinavisch Hoogland, de naam van nog één gebergte in
Europa en één gebergte in Noord-Amerika dat in het Paleozoïcum deel
uitmaakte van deze grote bergketen.
Naast isostatische aanpassing aan erosie, vindt er in het Scandinavisch
Hoogland in het Holoceen een snelle opheffing plaats. Deze opheffing is het
directe gevolg van grote klimaatveranderingen in het Holoceen.
Geef de verklaring voor de snelle opheffing van Scandinavië in het Holoceen.
Je verklaring moet een situatiebeschrijving en een algemene regel bevatten.
In het Scandinavisch Hoogland zijn veel ertsaders waar erts uit gewonnen kan
worden.
Leg uit waardoor juist in een oud gebergte als het Scandinavisch Hoogland veel
ertsaders op winbare diepte voorkomen.
Je uitleg moet een oorzaak-gevolg relatie bevatten.
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Opgave 8 − Vulkanisme in de oceanen (en de invloed ervan
op het klimaat)
Gebruik de bronnen 12 en 13 van het bronnenboekje.

1p
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39

Oceanische plateaus zijn dikke pakketten uitvloeiingsgesteenten op de
oceaanbodem, die zijn ontstaan door langdurige vulkanische uitvloeiingen.
Afhankelijk van de oorzaak van het vulkanisme kunnen er uitgestrekte plateaus
(gebieden B en C in bron 12) of lineaire plateaus (gebied A in bron 12) ontstaan.
Wat is de oorzaak van het vulkanisme in gebied A?
Waarom zijn de oceanische plateaus in de gebieden B en C omvangrijker dan
het plateau in gebied A?
Het oceanische plateau waarop de Seychellen liggen (afgebeeld in bron 13)
maakte tot in het Krijt deel uit van een veel groter plateau. Door platentektoniek
is dit plateau echter gebroken.
In welk land ligt het andere gedeelte van het plateau van de Seychellen?
Grootschalige vulkanische activiteit heeft invloed op de gemiddelde temperatuur
op aarde. Deze invloed is op korte termijn (1 tot 2 jaar) echter heel anders dan
op lange termijn (duizenden tot miljoenen jaren).
Wat is op korte termijn de invloed van vulkanisme op de temperatuur op aarde?
Geef hiervoor ook de verklaring.
Je verklaring moet een situatiebeschrijving en een algemene regel bevatten.
Wat is op lange termijn de invloed van vulkanisme op de temperatuur op aarde?
Geef hiervoor ook de verklaring.
Je verklaring moet een situatiebeschrijving en een algemene regel bevatten.

Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina.
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Opgave 9 – Het broeikaseffect en het temperatuurverloop in
de toekomst
Gebruik de bronnen 14 en 15 van het bronnenboekje.
3p

2p

1p

2p

1p

40

41

42

43

44

Beredeneer in drie stappen hoe de in bron 14 getoonde veranderingen in de
oppervlakte zee-ijs, het smelten van het zee-ijs kunnen versterken.
Het noordwaarts schuiven van de permafrostgrens heeft een vergelijkbaar effect
op het klimaat als het bij vraag 40 genoemde smelten van zee-ijs.
Beredeneer hoe het noordwaarts schuiven van de permafrostgrens op mondiale
schaal een temperatuurverhoging kan versterken.
Voor het temperatuurverloop in de toekomst zijn verschillende scenario’s
denkbaar. Enerzijds zal er sprake zijn van een opwarming van de aarde.
Anderzijds zullen astronomische variabelen (de Milankovitch-variabelen) er zeer
waarschijnlijk voor zorgen dat er in de toekomst een nieuwe ijstijd zal ontstaan.
Op basis van deze twee scenario’s zou iemand kunnen stellen dat we ons geen
zorgen hoeven te maken omdat de verwachte opwarming en afkoeling elkaar
min of meer in evenwicht zullen houden.
Waarom moeten wij ons waarschijnlijk toch wél zorgen maken?
Het versterkte broeikaseffect kan grote gevolgen hebben voor laaggelegen
gebieden als Nederland. Alleen het terugdringen van de broeikasgassen (met
name CO 2) in de atmosfeer is onvoldoende om de gevolgen van het versterkte
broeikaseffect te weerstaan. Naast deze brongerichte aanpak is er namelijk nog
een andere aanpak nodig.
Beargumenteer met behulp van bron 15 welke andere aanpak er nodig is om de
gevolgen van het versterkte broeikaseffect te weerstaan.
Een mogelijk succesvolle aanpak van het versterkte broeikaseffect vormt de
opslag van CO 2 in de ondergrond. In Nederland zou CO 2 bijvoorbeeld
opgeslagen kunnen worden in zoutkoepels, waarin door winning van zout holle
ruimtes zijn ontstaan.
Welk ander type ondergrondse opslagplaats zou (mogelijk) gebruikt kunnen
worden in Nederland voor de opslag van CO2?

Bronvermelding
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd.
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