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Opgave 1  Buitenlandse investeringen en hulp in Afrika
bron 1
Buitenlandse kapitaalstromen 2000-2006
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vrij naar: Afrika Studiecentrum Leiden, 2009
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Opgave 2 − Uurlonen en transportstromen rondom de
Grote Oceaan
bron 1
Uurlonen en transportstromen rondom de Grote Oceaan

*TEU: Twenty feet Equivalent Unit, een maateenheid in het containervervoer
vrij naar: Diercke Weltatlas, Westerman, Braunschweig, 2010
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Aarde
Opgave 3 − Wereldwonderen in Peru
bron 1
Peru

vrij naar: http://www.southwindadventures.com/images/map-peru.jpg
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bron 2
Machu Picchu

vrij naar: http://www.jamesgcoleman.com

Rond het jaar 1440 na Christus bouwden de Inca’s in Peru de stad
Machu Picchu. De stad ligt op ruim 2400 meter hoogte in het Andesgebergte en
is gebouwd met granieten blokken uit de omgeving. Machu Picchu lag zo goed
verborgen dat de Spanjaarden, die vanaf de 16e eeuw het gebied bezetten, de
stad nooit ontdekt hebben. Aangenomen wordt dat Machu Picchu het
buitenverblijf was van koningen en edelen van de Inca’s. In 1911 werd het oude
Incapad naar de stad, dat verborgen lag onder een aardverschuiving, ontdekt en
de door subtropische planten overwoekerde stad gevonden.
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bron 3
Lijntekeningen bij Nazca
Tussen 200 voor en 600 na Christus maakten de Nazca-indianen reusachtige
tekeningen van dieren en figuren in het gebied rond Nazca. Ze maakten de
lijnen in de bodem door de tot donkerroze geoxideerde bovenlaag van grind weg
te halen. Hierdoor werd de laag heldergele kiezels eronder zichtbaar. De lijnen
zijn soms meer dan 200 meter lang, één meter breed en tot 30 centimeter diep.
Vanaf het aardoppervlak kun je de figuren niet goed zien, pas vanuit de lucht
worden ze zichtbaar. Dit toont aan dat de Nazca-indianen destijds over veel
geometrische kennis beschikten. Waarom de tekeningen gemaakt zijn, is nog
steeds onduidelijk.
vrij naar: www.yannarthusbertrand2.org

vrij naar: donhermanski.blogspot.com
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Opgave 4  Zeestromen
bron 1
De vijf grote oceaancirculaties
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De cijfers 1 tot en met 5 geven mogelijke opeenhopingen van plastic afval aan.
bron: Cito
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Zuidoost-Azië
Opgave 5 − De Irrawaddy-delta
bron 1
De tropische wervelstorm Nargis voor de kust van Myanmar

In mei 2008 werd Myanmar getroffen door de tropische wervelstorm Nargis. Het
pad dat de wervelstorm heeft afgelegd is weergegeven door de witte,
onderbroken lijn. De kleine pijltjes geven schematisch de windrichting rond het
oog van de tropische wervelstorm weer op het moment dat deze de kust
bereikte. Bij een tropische wervelstorm zoals Nargis wordt het water hoog
opgestuwd aan de kust.
vrij naar: Makaske, B., Geografie, november/december 2008

VW-0131-a-12-2-b

8

lees verder ►►►

bron 2
Oorspronkelijk mangrovebos bij laag water

vrij naar: http://upload.wikipedia.org
Mangrovebos zoals op de foto is afgebeeld, is tropisch bos dat groeit met de
wortels in het water aan de kust. Bij hoog water komen de wortels onder water
te staan en bij laag water vallen ze gedeeltelijk droog.
vrij naar: Makaske, B., Geografie, november/december 2008
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Opgave 6 − Het succes van Singapore
bron 1
De skyline van Singapore

vrij naar: http://www.ica.coop
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bron 2
Singapore
schaal
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vrij naar: De Grote Bosatlas, 53e druk, kaart 149E
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Leefomgeving
Opgave 7 − Zwakke schakel: Flaauwe Werk en Kwade Hoek
bron 1
Zwakke schakel: Flaauwe Werk en Kwade Hoek op Goeree
Flaauwe Werk en Kwade Hoek werden in 2003 door het ministerie van Verkeer
en Waterstaat aangewezen als “zwakke schakel” van de Nederlandse kust.
Hoewel de twee kustvakken dicht bij elkaar liggen, zijn er toch grote verschillen.
Kwade Hoek dankt zijn naam aan de verraderlijke stromingen en zandbanken
voor de kust, waardoor vroeger veel schepen daar in de problemen raakten.
Door de afsluiting van het Haringvliet in 1971 zijn de sedimentatie- en
erosieprocessen veranderd.
Flaauwe Werk is een dijk van 2,75 kilometer lang die aan weerszijden is bedekt
met zand. Tussen 2005 en 2007 is de dijk verbreed en verhoogd, en vervolgens
weer bedekt met zand.
vrij naar: www.natuurmonumenten.nl en www.kustvisie.nl
bron 2a
Een deel van de noordkust van Goeree

vrij naar: Grote Provincie Atlas Zuid-Holland, 1:25.000
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bron 2b
Een deel van de noordkust van Goeree

vrij naar: Grote Provincie Atlas Zuid-Holland, 1:25.000
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Opgave 8 − Gentrification in Amsterdam
bron 1
Deel van de Helmersstraat in het stadsdeel Oud-West

Deel van de Kinkerstraat in het stadsdeel Oud-West

vrij naar: Jongejan, G., 2011
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Volgens de sociologe Ineke Teijmant is het proces van gentrification te verdelen
in drie fasen. Deze fasen zijn weergegeven in bron 2.
bron 2
Drie fasen van gentrification
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vrij naar: gemeente Amsterdam, stadsdeel Oud-West, Gentrification in
Oud-West, november 2009
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