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Examen VMBO-GL en TL 
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 oud programma aardrijkskunde CSE GL en TL 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dit examen bestaat uit 47 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 66 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 1
woensdag 20 mei
13.30 - 15.30 uur
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Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
Open vragen 
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. 
 
 

De Nederlanders en hun vakantiebestemmingen 

 
bron 1 
Aantal lange binnenlandse 
vakanties van Nederlanders 

Aantal korte binnenlandse 
vakanties van Nederlanders 

 

Overig Nederland

Noordzeebadplaatsen

Watersportgebieden*

Groningse, Friese en
Drentse zandgronden

Twente, Salland en
Vechtstreek

West- en Midden-
Brabant

Waddeneilanden

Zuid-Limburg
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* Watersportgebieden: ‘meren in Groningen, Friesland en  
Noordwest-Overijssel’, ‘IJsselmeerkust’, ‘Hollandse-Utrechtse meren’ en 
‘Deltagebied’. 
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1p 1 Bron 1 laat het aantal lange en het aantal korte binnenlandse vakanties 
van Nederlanders zien. 
Achter welke letter staat de juiste duur van lange en korte vakanties? 
 
 lange vakantie korte vakantie 
A  vier dagen of langer drie dagen of korter 

B  vijf dagen of langer vier dagen of korter 

C  één week of langer zes dagen of korter 

D  twee weken of langer dertien dagen of korter 

 
2p 2 Klas 4 bespreekt beide grafieken uit bron 1 tijdens de aardrijkskundeles. 

Margreet zegt: “Zowel de korte als de lange binnenlandse vakanties naar 
de Groningse, Friese en Drentse zandgronden zijn tussen 2002 en 2010 
toegenomen.” 
Youp zegt: “De watersportgebieden en de Noordzeebadplaatsen waren 
zowel voor de korte als de lange vakanties van Nederlanders de twee 
populairste vakantiebestemmingen in Nederland in 2002.”  
Zasja zegt: “De kolommen bij overig Nederland geven het totaal van de 
lange en korte vakanties weer voor Nederland.” 
 Neem de namen Margreet, Youp en Zasja over op het antwoordblad 

en zet erachter of hun bewering juist of onjuist is. 
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bron 2 
Vakantieblog 
 
We hebben gisteren genoten 
van een zomerse 
strandwandeling in Málaga. Het 
was heel helder weer en in de 
verte konden we de Sierra 
Nevada zien, die behoorlijk 
besneeuwd was! Dus het 
skiseizoen zal toch nog van 
start kunnen gaan. Ik wist 
trouwens niet dat je de Sierra 
Nevada vanaf de kust in Málaga 
zo goed kon zien. 

 

 
 

 
 
bron 3 
Spanje 
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1p 3 Bron 3 laat de kaart van Spanje zien.  
Bij welke letter ligt Málaga? 
A bij letter P 
B bij letter Q 
C bij letter R 
D bij letter S  
 

1p 4 Lees bron 2.  Málaga en omgeving en de Sierra Nevada zijn zowel          
’s zomers als ’s winters populair. 
 Welk begrip past bij een situatie waarin een gebied zowel in de zomer 

als in de winter toeristen trekt? 
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bron 4 
 
foto 1 foto 2 

 
foto 3 

 
foto 4 

 
    foto 5 

 

 
 

1p 5 Bron 4 laat vijf verschillende vormen van vakantieactiviteiten in Málaga en 
omgeving en de Sierra Nevada zien. 
Achter welke letter staat de juiste combinatie van foto en soort vakantie? 
 
 culturele 

vakantie 
natuur- 

vakantie
sportieve 
vakantie 

zon- 
vakantie

A  foto 1 foto 5 foto 4 foto 2 

B  foto 2 foto 1 foto 3 foto 5 

C  foto 2 foto 3 foto 1 foto 4 

D  foto 3 foto 4 foto 2 foto 5 

E  foto 4 foto 1 foto 3 foto 2 

F  foto 4 foto 3 foto 2 foto 1 
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bron 5 
Krantenartikel 
 

 
De streek rond Málaga kent vrijwel geen onbebouwde kust meer. In de 
Spaanse provincie Málaga zijn tussen 1996 en 2006 313.000 woningen 
gebouwd, zo bericht het Spaanse dagblad El País op de voorpagina. Bij 
het artikel staat een foto van een heuvellandschap aan de zuidkust. Op de 
foto zie je alleen maar vrijwel identieke appartementsgebouwen. 
 

1p 6 Volgens bron 5 is de kust in Málaga en omgeving volgebouwd met 
hoogbouw. 
 Geef een reden waarom er vaak gekozen wordt voor hoogbouw aan 

de kust. 
 
bron 6 
Resort aan de Rode Zee 
 

 
 

1p 7 Toeristen die het binnenland van Egypte bezoeken, moeten rekening 
houden met de cultuur van de Egyptische bevolking. Er zijn ook veel 
toeristen die kiezen voor een strandvakantie in een van de vele resorts 
(zie bron 6) aan de kust van de Rode Zee. Deze resorts zijn luxe 
vakantieverblijven, die naast hotels en restaurants ook veel 
recreatiemogelijkheden op hun afgebakend terrein hebben. 
 Geef een reden waarom toeristen in een resort minder rekening 

hoeven te houden met de Egyptische waarden en normen dan 
toeristen die het binnenland bezoeken.
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bron 7 
Algemene reisinformatie Egypte 
 
Land Egypte 
Hoofdtaal Arabisch 
Hoofdstad Cairo 
Munteenheid Egyptisch pond 
Tijdsverschil 1 uur met Nederland 
Beste reistijd december tot en met februari, april tot en met mei en  

september tot en met oktober 
 

1p 8 In bron 7 staat dat er één uur tijdsverschil is tussen Egypte en Nederland. 
Egypte ligt in een andere tijdzone. Het is er één uur later dan in 
Nederland. 
 Geef daarvoor de oorzaak. 
 
bron 8 
Vier klimaatdiagrammen 
 
klimaatdiagram 1 klimaatdiagram 2 

00

5

10

15

20

25

30

35

40

10

20

30

40

50

60

70

80

°C

J F M A M J J A S O N D

regen
in mm

 

30

25

20

15

10

5

0

-5

-10

60

50

40

30

20

10

0

°C regen
in mm

J F M A M J J A S O N D  

klimaatdiagram 3 klimaatdiagram 4 
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1p 9 Bron 8 laat vier klimaatdiagrammen zien. 
Welke klimaatdiagram is van een plaats in Egypte? 
A klimaatdiagram 1 
B klimaatdiagram 2 
C klimaatdiagram 3 
D klimaatdiagram 4   
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bron 9 
De tien populairste vliegbestemmingen vanuit Nederland met Pasen 2010 
(begin april) 
 
1 Spanje 
2 Italië 
3 Turkije 
4 Groot-Brittannië 
5 Griekenland 
6 Duitsland 
7 Frankrijk 
8 Zweden 
9 Portugal 
10 Oostenrijk 
 
 

2p 10 Hieronder staan drie uitspraken naar aanleiding van bron 9. 
Uitspraak 1: Deze tien populairste landen liggen allemaal aan zee. 
Uitspraak 2: In Spanje, Italië en Turkije is het tijdens de paasvakantie 
      gemiddeld warmer dan in Nederland. 
Uitspraak 3: Reizen naar Groot-Brittannië kost met het vliegtuig minder 
      tijd dan met de auto. 
 Neem de cijfers 1, 2 en 3 van de uitspraken over op het antwoordblad 

en zet erachter of de uitspraak juist of onjuist is. 
 

2p 11 Een Europees vakantieland staat al lang in de top-5 van meest bezochte 
landen voor een vakantie door Nederlanders. Ook in 2010 stond dit land 
in die top-5, maar het land ontbreekt in de lijst van de tien populairste 
vliegbestemmingen in bron 9. 
 Welk Europees vakantieland wordt hier bedoeld? 
 Geef een reden waarom dit land niet op de lijst in bron 9 staat. 
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bron 10 
InterRail 
 
Wil je een paar dagen, twee weken of zelfs een maand lang met de trein 
rondreizen door Europa? Lekker interrailen in je eigen tempo en genieten 
van alle mooie dingen die je tegenkomt? Met een InterRail Pass is het 
een kwestie van rugzak op en gáán. Europa ligt voor je open! 
InterRailen is voor mensen die relaxed willen rondzwerven door Europa. 
 
 
bron 11 
Prijzen InterRail Global Pass 
 
Met de InterRail Global Pass kun je onbeperkt met de trein reizen in en 
tussen 30 Europese landen. 
Global Pass-prijzen 
 Jongeren 

2e klas 
Volwassenen
2e klas 

Volwassenen
1e klas 

65-
plussers 
2e klas 

65-
plussers 
1e klas 

5 
dagen 

€ 175 € 267 € 409 € 241 € 369 

10 
dagen 

€ 257 € 381 € 583 € 343 € 525 

15 
dagen 

€ 298 € 422 € 646 € 380 € 582 

22 
dagen 

€ 329 € 494 € 756 € 445 € 681 

1 
maand 

€ 422 € 638 € 977 € 575 € 880 

 
2p 12 Lees bron 10 en 11. Hoewel iedereen een InterRail Global Pass kan 

aanvragen, doen vooral jongeren dit. 
 Geef twee argumenten waarom interrailen vooral door jongeren wordt 

gedaan. 
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bron 12 
Reisverslag Bas en Sabine 
 
In Amsterdam hebben we de trein naar Parijs gepakt. Daar hebben wij 
een aantal dagen de stad bekeken. Daarna zijn we doorgereisd naar het 
zuiden van Spanje, waar we aan het strand hebben gelegen. Vanuit 
Spanje zijn we naar Italië gegaan. We hebben daar onder andere een 
paar dagen in Rome rondgelopen. In Oostenrijk hebben wij gewandeld 
door de bergen. Na drie weken zijn we teruggegaan naar Nederland. 
Onze laatste overnachting was in Maastricht. Daar waren we nog nooit 
geweest. 
 
 
bron 13 
Vijf vakantiefoto’s van Bas en Sabine 
 
foto 1 foto 2 

 
foto 3 foto 4 

 
foto 5  

 

 

 
1p 13 Lees het reisverslag van Bas en Sabine in bron 12. 

Bas en Sabine hebben 22 dagen door Europa gereisd met InterRail. Zij 
hebben in verschillende landen foto’s gemaakt van hun vakantie 
(zie bron 13). 
 Zet de nummers van de foto’s uit bron 13 in chronologische volgorde. 
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bron 14 
Lowlandsfestival 
 
Ieder jaar wordt in augustus het 
Lowlandsfestival georganiseerd. 
Drie dagen lang kamperen 
duizenden jongeren in de polder 
dichtbij Walibi Holland. Er zijn 
verschillende podia waar bands 
optreden. Allerlei verschillende 
muziekgenres zijn 
vertegenwoordigd. Hoewel er meer 
dan vijftigduizend jongeren op 
afkomen is er nauwelijks overlast 
van het festival. Voor de bezoekers 
van het festival zet de organisatie 
pendelbussen in vanaf de stations 
Lelystad en ’t Harde. 

 

 
 
bron 15 
Kaart omgeving Lowlandsfestival 
 

 
 

2p 14 Een popfestival dat nauwelijks voor overlast zorgt is bijzonder.  
 Geef met behulp van bron 14 en 15 twee voordelen van de locatie van 

het Lowlandsfestival. 
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bron 16 
Cultuurgebieden in de wereld 
 

 
 
bron 17 
Vier foto’s uit verschillende cultuurgebieden 
 
foto 1 foto 2 

 
 
foto 3 

 
foto 4 

 
 

2p 15 De foto’s uit bron 17 horen elk bij een verschillend cultuurgebied uit 
bron 16.  
 Neem de cijfers 1, 2, 3 en 4 van de foto’s van bron 17 over op het 

antwoordblad en zet er de letter van het juiste cultuurgebied uit 
bron 16 achter. 

 
2p 16 Op de kaart in bron 16 is de wereld opgedeeld in cultuurgebieden. Deze 

kaart is gemaakt op basis van cultuurkenmerken. 
 Noem twee van deze cultuurkenmerken.
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bron 18 
Marokko 
 

240 km1200

Legenda:

0 - 200

beneden zeeniveau

200 - 500

500 - 2000

2000 - meer
P

Q

R

 
 
bron 19 
Drie landschapsbeschrijvingen 
 
1 De leegte van de woestijn is indrukwekkend; er zijn nauwelijks planten 

en bomen te vinden. ’s Nachts is het erg koud, terwijl het overdag 
bloedheet kan zijn. 

2 Het uitzicht over de oceaan is fantastisch. Er wordt hier veel aan 
landbouw gedaan. 

3 De Atlas is een prachtig gebergte; het is net zo indrukwekkend als de 
Alpen en je kunt er in de winter zelfs skiën. Ik wist niet dat dit in 
Marokko mogelijk was. 

 
 

2p 17 Neem de letters P, Q en R van de gebieden uit bron 18 over op het 
antwoordblad en zet het cijfer (1, 2 of 3) van de bijbehorende 
landschapsbeschrijving uit bron 19 erachter. 
 

2p 18 Een aantal uitspraken over een vakantie in Marokko:  
a Marokko is een culturele bestemming. Veel toeristen komen er de 

prachtige steden bezoeken. 
b Marokko heeft een tijdsverschil van één uur met Nederland, omdat 

Marokko ten zuiden van Nederland ligt. 
c Marokko is in vergelijking met Nederland een goedkoop vakantieland; 

de prijzen voor levensonderhoud zijn lager. 
d Marokko ligt in Afrika. De enige manier om daar te komen is met het 

vliegtuig. 
 Neem de letters a, b, c en d van de uitspraken over op het 

antwoordblad en geef van elke uitspraak aan of deze juist of onjuist is. 
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bron 20 
Krantenartikel 21 april 2011 
 
De andere kant van Afghanistan. Toerisme en Afghanistan lijken niet bij 
elkaar te passen. Toch wordt er aan iets moois gewerkt in de provincie 
Bamyan. In het binnenland van Afghanistan ligt het Nationaal Park  
Band-e Amir. Zes diepblauwe meren worden van elkaar gescheiden door 
natuurlijke dammen van kalksteen.  
Duurzaam toerisme. Oorlog en onrust in het land hebben het toerisme 
doen verdwijnen. Toch is er een team natuurbeschermers bezig het 
kwetsbare Nationaal Park weer op te knappen. Er worden nieuwe wegen 
en wandelpaden aangelegd en oude wegen worden opgeknapt. De 
overheid wil duurzaam toerisme naar de regio bevorderen. Het gebied 
wordt nu als veilig beschouwd. Als de rust in Afghanistan terugkeert, zal 
het park naar verwachting ook weer internationale bezoekers gaan 
verwelkomen. 
 
 
bron 21 
Nationaal Park Band-e Amir 
 

 
 

1p 19 Lees bron 20. Vakantiegebieden veranderen meestal in een vast 
ontwikkelingspatroon. 
In welke fase van toeristische ontwikkeling bevindt Nationaal Park  
Band-e Amir in Afghanistan zich? 
A massatoerisme 
B toerisme in herstel 
C toerisme in opkomst 
D toerisme in verval
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1p 20 Oorlog of politieke onrust en toerisme gaan niet samen. Maar er zijn meer 
redenen waarom toerisme zich in dit deel van Afghanistan moeilijk zal 
kunnen ontwikkelen. 
 Noem hiervoor een reden met behulp van bron 21. 
 

1p 21 Afghanistan zal eerst politiek stabiel moeten worden om het toerisme echt 
te kunnen ontwikkelen. Er moeten ook plannen worden uitgevoerd om 
toerisme te stimuleren. In de tekst van bron 21 wordt het aanleggen van 
een infrastructuur, zoals wegen en wandelpaden, genoemd om het 
toerisme te stimuleren in Band-e Amir. 
 Noem, naast het aanleggen van een infrastructuur en politieke 

stabiliteit, nog een maatregel om het toerisme te stimuleren in  
     Band-e Amir. 
 
bron 22 
Krantenartikel 
 
Nederlanders gek op Duitsland 
In 2010 hebben Nederlanders voor het eerst meer dan tien miljoen keer 
overnacht in Duitsland. Volgens het Duits Verkeersbureau brachten 
Nederlanders in 2010 meer dan tien miljoen nachten bij de oosterburen 
door, een stijging van 5,4 procent ten opzichte van 2009.  
In 2007 passeerde Duitsland … land X … als meest geliefde 
vakantiebestemming voor Nederlanders buiten het eigen land. Per bezoek 
brachten we in 2010 gemiddeld 5,3 nachten door in Duitsland. 
Meer dan de helft van de reizigers blijft minimaal vier nachten. 
 
 

1p 22 In bron 22 moet in plaats van land X de naam van een land worden 
ingevuld. 
 Welk land wordt met land X bedoeld? 
 

1p 23 In 2010 is Duitsland voor Nederlanders de populairste 
vakantiebestemming. Welk soort vakantie van Nederlanders in Duitsland 
heeft het grootste aandeel volgens bron 22? 
A dagrecreatie 
B korte vakanties 
C lange vakanties 
 

1p 24 Een belangrijke reden waarom Duitsland als vakantieland voor 
Nederlanders zo populair is heeft te maken met de afstand. 
Welke afstand wordt hier bedoeld?  
A alleen de absolute afstand 
B alleen de relatieve afstand 
C zowel de absolute als de relatieve afstand 
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Omgaan met natuurlijke hulpbronnen 

 
bron 23 
Verdeling van het water op aarde 
 

 
 

1p 25 In bron 23 zie je verschillende soorten opslag van zoet water. Bij welke 
soort opslag van zoet water zal in een droog, heet klimaat (zoals 
bijvoorbeeld in de Sahelzone) de minste verdamping plaatsvinden?  
A bij een meer 
B bij grondwater 
C bij moeraswater 
D bij rivierwater 
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2p 26 Menselijk handelen kan de doorstroomsnelheid in de kringloop van water 
versnellen of vertragen. 
Voorbeelden van menselijk handelen: 
a asfaltering van het oppervlak 
b ontbossen 
c stuwdam aanleggen 
d wadi aanleggen in een woonwijk 
 Neem de letters a, b, c en d over op het antwoordblad en geef bij elk 

van de voorbeelden van menselijk handelen aan of de 
doorstroomsnelheid in de kringloop van water erdoor wordt versneld 
of vertraagd. 

 
bron 24 
Schema van een rivierenstelsel in Europa 
 

gebied Bgebied B

Lijn ALijn A

4200 m

gebied Cgebied C

N

 
1p 27 Welke bewering over het rivierenstelsel in bron 24 is juist?  

A De rivieren in gebied B en gebied C zijn van oorsprong regenrivieren. 
B De rivier in gebied B ontspringt in het middelgebergte. 
C Gebied B en gebied C vormen samen een stroomgebied. 
D Lijn A vormt de waterscheiding tussen gebied B en gebied C. 
 

1p 28 Over het rivierenstelsel uit bron 24 wordt een aantal uitspraken gedaan. 
Welke uitspraak is juist?  
A Bij westenwind zal er meer neerslag vallen in gebied B dan in 

gebied C. 
B De hoofdrivier heeft de hoogste stroomsnelheid in de middenloop. 
C De zijrivieren van gebied B voeren het water af van de hoofdrivier. 
D In gebied C ontstaat stuwingsneerslag bij noordwestenwind. 
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bron 25 
De Sahelzone in Afrika 
 

0 750 1500 kmLegenda:
Sahel

Niger

 
 

1p 29 Zowel in Nederland als in Niger (zie bron 25) komt verzilting voor, maar 
de oorzaken kunnen verschillend zijn. 
Oorzaken voor verzilting zijn: 
1 een heet en droog klimaat 
2 een open monding van de rivieren en zee 
3 kwelwater 
4 oppervlakte-irrigatie 
5 zeespiegelstijging 
 
Welke oorzaken zijn van toepassing op Nederland? 
A 1, 2 en 4  
B 2, 3 en 5 
C 2, 4 en 5 
D 3, 4 en 5 
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bron 26 
Overloopgebied de Noordwaard 
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2p 30 Het waterschap Rivierenland beheert het overloopgebied de Noordwaard 
(zie bron 26). 
 Geef eerst aan wat het doel is van een overloopgebied. 
 Geef vervolgens aan waarom het een voordeel is als een 

overloopgebied meer stroomopwaarts ligt dan het overloopgebied de 
Noordwaard. 
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bron 27 
Maatregelen langs de grote rivieren om de rivieren meer ruimte te geven 
 
1 2 3

4 5 6

7 8

 
 

1p 31 De Grensmaas bij Borgharen in Zuid-Limburg krijgt meer ruimte door 
verlaging van de uiterwaarden en verbreding van de stroomgeul. 
In bron 27 worden schematisch acht oplossingen weergegeven om 
rivieren meer ruimte te geven. 
Welke twee maatregelen uit bron 27 horen bij de Grensmaas bij 
Borgharen? 
A maatregel 1 en 2 
B maatregel 1 en 5 
C maatregel 3 en 5 
D maatregel 4 en 6 
E maatregel 5 en 8 
F maatregel 7 en 8 
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bron 28 
Het stuwmeer en de stuwdam van El Grado in Noord-Spanje 
 

 
 

2p 32 Zie bron 28. De vallei van El Grado had al in de vorige eeuw last van 
overstromingen. In de vallei ligt een gebied met intensieve landbouw. 
 Geef eerst aan of door de aanleg van de El Gradostuwdam de kans op 

overstromingen stroomafwaarts van de dam groter is geworden, 
kleiner is geworden of gelijk is gebleven. 

 Geef vervolgens een argument voor je keuze. 
 

2p 33 Door het versterkt broeikaseffect stijgt de gemiddelde temperatuur op 
aarde. Landen zoals Nederland en Bangladesh krijgen door de gevolgen 
van zo’n temperatuurstijging een groot probleem. 
 Noem eerst het probleem dat hierdoor ontstaat voor Nederland en 

Bangladesh. 
 Geef daarna een argument waarom dit probleem voor Bangladesh wel 

eens groter zou kunnen zijn dan voor Nederland. 
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bron 29 
Schone lucht in de Noorse Fjorden 
 
De Noorse fjordenkust is een natuurgebied met schone lucht. Daarin 
passen eigenlijk geen uitlaatgassen van scheepsdieselmotoren met roet 
en verzurende stikstof en zwaveloxides. Roet geeft … 1 … en de 
toenemende uitstoot van stikstof en zwavel veroorzaakt … 2 … . 
Eind negentiger jaren besloot men daarom om een veerboot op … 3 … te 
laten varen. Een motor die op … 3 … loopt heeft, in tegenstelling tot een 
dieselmotor, nauwelijks uitstoot van fijnstof (roet). Daarnaast heeft zo’n 
motor een veel lagere uitstoot van stikstofoxides. 
 
 

1p 34 Achter welke letter staan de juiste woorden die in bron 29 ingevuld 
moeten worden in plaats van 1, 2 en 3? 
 
 1 2 3 
A  luchtvervuiling verzilting hout 

B  luchtvervuiling zure regen aardgas 

C  watervervuiling verzilting aardgas 

D  watervervuiling zure regen benzine 

E  zure regen luchtvervuiling benzine 

F  zure regen luchtvervuiling hout 
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bron 30 
Krantenartikel 
 
Gas uit afval: biogas uit rotte vis en koeienstront  
Een vishandelaar uit Spakenburg haalt gas uit afval. De handelaar heeft 
een biogasinstallatie aangeschaft waarmee hij dit kan doen. Het is 
waarschijnlijk het eerste project waarbij etenswaren worden gebruikt voor 
de gasproductie. Het gebruikte afval is hier visafval en producten die over 
de houdbaarheidsdatum zijn, zoals bijvoorbeeld gevulde koeken. Het gas 
verkoopt de vishandelaar aan het gasbedrijf. 
 
Polderwijk in Zeewolde krijgt verwarming op biogas 
In de nieuwe Polderwijk in Zeewolde worden de komende tien jaar 
drieduizend woningen gebouwd. De energievoorziening is uniek: er wordt 
biogas gebruikt voor de verwarming van huizen. Een melkveehouder uit 
de omgeving gaat bij zijn boerderij een mestvergistingsinstallatie 
neerzetten waar gas uit mest wordt gemaakt. Dit biogas zal per pijpleiding 
naar de warmtecentrale van de wijk worden gebracht. Het energiebedrijf 
koopt dit gas van de boer. 
 
 

2p 35 In bron 30 staan twee manieren van energieopwekking. Op school hebben 
drie leerlingen hierover een discussie. 
 Driss zegt: “Dit is slim bedacht. We kunnen zo besparen op fossiele 

brandstoffen.” 
 Mariëlle zegt: “In 2020 is de helft van de Nederlandse 

energieopwekking duurzaam.” 
 Stefano zegt: “Dit is géén voorbeeld van alternatieve duurzame 

energie. Dat zijn alleen waterkracht, windenergie en zonne-energie.” 
 Neem de namen Driss, Mariëlle en Stefano over op het antwoordblad 

en zet erachter of hun uitspraak juist of onjuist is. 
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bron 31 
Verschillende manieren om energie op te wekken 
 
afbeelding a afbeelding b 
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2p 36 In bron 31 zie je verschillende energiebronnen. 
De afbeeldingen tonen, in alfabetische volgorde, de volgende manieren 
van opwekking: 
1 geothermische energie 
2 getijdenenergie 
3 hydro-elektriciteit 
4 kernenergie 
5 windenergie 
 Schrijf de letters a, b, c, d en e van de afbeeldingen in bron 31 op het 

antwoordblad en zet er het cijfer 1, 2, 3, 4, of 5 achter van de juiste 
manier van opwekking. 
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bron 32 
Energieverbruik Nederland, 2011 
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2p 37 In bron 32 zie je het energieverbruik in Nederland in 2011. In de legenda 
ontbreekt bij P, Q en R de energiebron. 
 Neem de letters P, Q, R over op het antwoordblad en zet de juiste 

energiebron erachter. 
 

1p 38 In sommige delen van Afrika, vooral in de Sahelzone, valt heel weinig 
neerslag. 
De mens zorgt hier nog voor extra droogteproblemen. 
Oorzaak en gevolgen van deze droogteproblemen zijn, in willekeurige 
volgorde: 
1 grote sterfte van mensen en dieren 
2 de vegetatie verdwijnt 
3 toename bevolkingsdichtheid in een bepaald gebied 
4 meer vee  
 Wat is de juiste volgorde van de menselijke oorzaak en gevolgen 

daarvan? Neem de cijfers 1, 2, 3 en 4 in de juiste volgorde over op het 
antwoordblad. 
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bron 33 
Extreme droogte in 2009 
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1p 39 In bron 33 zie je dat er in 2009 in veel landen een extreme droogte was. 

Ook veel landen die aanzienlijk bijdragen aan de wereldvoedselproductie 
hadden te maken met extreme droogte.  
Welk gevolg had de droogte op het aanbod en de prijs van voedsel en wat 
waren de uiteindelijke gevolgen? 
 
 aanbod van 

voedsel 
prijs van voedsel uiteindelijk gevolg 

A  is gelijk gebleven is gelijk gebleven geen hongersnood in 
de gebieden die door 
droogte getroffen zijn 

B  is groter geworden 
door extra oogsten 

is lager geworden geen hongersnood 

C  is kleiner geworden 
door misoogsten 

is hoger geworden hongersnood in arme 
gebieden 

D  is kleiner geworden 
door misoogsten 

is gelijk gebleven hongersnood in de 
gebieden die door 
droogte getroffen zijn 
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bron 34 
Katoen en water 
 
Gemiddeld is voor de productie van een kilo katoen de ongelooflijke 
hoeveelheid van 11.000 liter water nodig. Dat is dus 11 liter per gram. 
Van al dat water wordt zo’n 45% verbruikt door de planten en verdampt er 
ongeveer 41% tijdens het groeien. 
 
 

1p 40 In bron 34 is te lezen dat bij de teelt van katoen veel water verbruikt 
wordt. 41% van het verbruikte water verdampt tijdens het groeien van de 
katoenplant. 
Welk nadelig gevolg ontstaat door de verdamping van water bij de 
katoenteelt? 
A drainage van de bodem 
B verontreiniging van de bodem 
C verzilting van de bodem 
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bron 35 
Watertekorten in de wereld 
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bron 36 
De vier grootste katoenproducenten 
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1p 41 Als we bron 35 en 36 vergelijken valt op dat bijna alle grote 

katoenproducenten een watertekort hebben. Er is echter één land dat 
weinig of geen tekort heeft.  
Welk land heeft weinig of geen watertekort? 
A China 
B de Verenigde Staten 
C India 
D Pakistan 
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bron 37 
Toegang tot goede waterbronnen  
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2p 42 Bron 37 laat per land het percentage mensen zien dat toegang tot goede 
waterbronnen heeft. 
 Geef eerst aan in welk werelddeel de meeste landen liggen waar de 

bevolking volgens bron 37 het minst toegang heeft tot goede 
waterbronnen. 

 Geef vervolgens een reden waarom de bevolking in dit werelddeel 
onvoldoende toegang tot goede waterbronnen heeft. 
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bron 38 
Bevolkingsgroei en schaarste in Egypte 
 
jaar aantal inwoners beschikbare hoeveelheid water in kubieke 

meter (m3) per persoon per jaar 
1950 21 miljoen 2.661 
1995 62 miljoen  936 
2025 95 miljoen  607 

 
1p 43 Het watertekort in Egypte is zo groot dat de beschikbare hoeveelheid 

water per persoon ver onder de internationale norm voor waterarmoede 
ligt. Die norm is 1000 kubieke meter (m3) per persoon per jaar. 
 Geef met behulp van bron 38 een verklaring voor de verandering in de 

beschikbare hoeveelheid water per persoon per jaar in Egypte tussen 
1950 en 1995. 

 
1p 44 Naast de in bron 38 getoonde oorzaak zijn er meer oorzaken voor een 

toenemende waterschaarste in Egypte. 
 Geef een andere oorzaak voor de waterschaarste in Egypte. 
 
bron 39 
De waterkringloop 
 

 
 

2p 45 Neem de cijfers 1, 2, 5 en 6 uit bron 39 over op het antwoordblad en zet 
het bijbehorende begrip erachter. Kies uit: condensatie, infiltratie, irrigatie, 
neerslag en verdamping. 
Let op: er blijft één begrip over. 
 

1p 46 Wat geeft bron 39 weer? 
A alleen de korte kringloop van het water 
B alleen de lange kringloop van het water 
C zowel de korte als de lange kringloop van het water 
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bron 40 
Vormen van irrigatie 
 
foto 1 foto 2 

 
foto 3 

 
foto 4  

 

 
2p 47 Je ziet in bron 40 vier foto’s met elk een andere vorm van irrigatie. 

 Geef eerst aan welke foto een vorm van irrigatie laat zien waarbij 
het zuinigst met water wordt omgegaan. 

 Geef vervolgens een argument voor je keuze. 
 
 
 
 

einde  
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