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KB-0131-a-19-1-o 

Examen VMBO-KB 

2019 
 
 
 

 aardrijkskunde CSE KB 
 

 

Dit examen bestaat uit 46 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 54 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 1
woensdag 15 mei

9.00 - 11.00 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. 
 
 

Weer en klimaat 
 
bron 1 
Waterkringloop 
 

1

2

3

4

 
 

2p 1 Bekijk bron 1. 
Over bron 1 worden drie uitspraken gedaan. 
Uitspraak 1: verdamping wordt met cijfer 2 weergegeven. 
Uitspraak 2: in een gebied met veel begroeiing is er minder infiltratie dan 
      in een sterk verstedelijkt gebied. 
Uitspraak 3: in de zomer is de verdamping gemiddeld hoger dan in de 
      winter. 
 Neem de cijfers 1, 2 en 3 van de uitspraken over op het antwoordblad 

en zet erachter of de uitspraak juist of onjuist is. 
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bron 2 
Vier tekeningen van windsystemen op aarde 
 
tekening 1 tekening 2 
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tekening 3 tekening 4 
H

H

H

H

L

L

L

H

H

H

H

L

L

L

 
Legenda:
L = lagedrukgebied
H = hogedrukgebied  
 

1p 2 Bekijk bron 2. 
Welke tekening geeft de grote windsystemen op aarde juist weer? 
A tekening 1 
B tekening 2 
C tekening 3 
D tekening 4  
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bron 3 
Maximumtemperatuur in de koudste en warmste maand, Nederland 
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2p 3 Bekijk bron 3. 

In bron 3 staat de maximumtemperatuur in de koudste maand en in de 
warmste maand. 
Over bron 3 worden drie uitspraken gedaan. 
Uitspraak 1: in de warmste maand is het in het zuidoosten van Nederland 
      het warmst.  
Uitspraak 2: de maximumtemperatuur is in beide maanden het hoogst 
      langs de kust. 
Uitspraak 3: in de koudste maand is het in het zuidwesten het warmst 
      door de overheersende aanlandige wind. 
 Neem de cijfers 1, 2 en 3 van de uitspraken over op het antwoordblad 

en zet erachter of de uitspraak juist of onjuist is. 
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bron 4 
Neerslag in juli 2017 
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1p 4 Bekijk bron 4. 
Over bron 4 worden twee uitspraken gedaan. 
Uitspraak 1: op 23, 24 en 25 juli regende het ongeveer even lang. 
Uitspraak 2: de neerslagintensiteit op 12 juli was hoger dan op 20 juli. 
 Neem de cijfers 1 en 2 van de uitspraken over op het antwoordblad en 

zet erachter of de uitspraak juist of onjuist is. 
 

1p 5 De Nederlandse overheid stimuleert huishoudens om hun huis beter te 
isoleren. Het beter isoleren van huizen past in het klimaatbeleid. 
Welk positief gevolg voor het klimaat heeft het isoleren van huizen? 
A De ecologische voetafdruk van huishoudens wordt zo vergroot. 
B Het afvalmateriaal van huishoudens wordt zo gerecycled. 
C Huishoudens produceren zo duurzame energie. 
D Huishoudens verminderen zo hun CO2-uitstoot. 
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bron 5 
Vier klimaatgrafieken 
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1p 6 Bekijk bron 5. 
De klimaatgrafieken in bron 5 zijn van vier Spaanse steden. Een deel van 
Spanje heeft hetzelfde klimaat als Nederland. 
Welke klimaatgrafiek laat het klimaat zien dat ook in Nederland voorkomt? 
A klimaatgrafiek 1 
B klimaatgrafiek 2 
C klimaatgrafiek 3 
D klimaatgrafiek 4  
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bron 6 
Reliëf Zuid-Spanje 
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1p 7 Bekijk bron 6. 
In de omgeving van Granada in Zuid-Spanje kan er in de winter geskied 
worden. 
 Geef vanuit bron 6 aan welke klimaatfactor ervoor zorgt dat er hier 

geskied kan worden. 
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bron 7 
Sierra Nevada 
 

 
 

1p 8 Bekijk bron 7. 
Op de foto van bron 7 is te zien dat de vegetatie in de Sierra Nevada in 
het dal anders is dan de vegetatie op de top van de bergen.  
Welke vegetatievolgorde van dal naar bergtop is juist? 
A hooggebergtevegetatie - gemengd bos - naaldbos - mediterrane 

vegetatie 
B hooggebergtevegetatie - naaldbos - gemengd bos - mediterrane 

vegetatie 
C mediterrane vegetatie - gemengd bos - naaldbos - 

hooggebergtevegetatie 
D mediterrane vegetatie - naaldbos - gemengd bos - 

hooggebergtevegetatie 
 

1p 9 Onderzoekers hebben vastgesteld dat in de maanden juli en augustus 
steeds minder toeristen naar Spanje gaan. De klimatologische 
omstandigheden in deze maanden worden steeds ongunstiger voor het 
toerisme. 
 Geef het klimaatkenmerk dat zorgt voor de afname van het aantal 

toeristen in juli en augustus. 
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bron 8 
Luchtdrukverdeling op 27 februari 2018, Verenigde Staten 
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bron 9 
Weerberichten van Wilmington van vier verschillende momenten 
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1p 10 Bekijk bron 8 en bron 9. 
Welk weerbericht van Wilmington uit bron 9 hoort bij de weerkaart van  
27 februari in bron 8? 
A weerbericht 1 
B weerbericht 2 
C weerbericht 3 
D weerbericht 4  
 

1p 11 Bekijk bron 8. 
Over bron 8 worden twee uitspraken gedaan. 
Uitspraak 1: in Las Vegas was de windsnelheid hoger dan in  
      New Orleans. 
Uitspraak 2: in Richmond was de wind aanlandig. 
 Neem de cijfers 1 en 2 van de uitspraken over op het antwoordblad en 

zet erachter of de uitspraak juist of onjuist is. 
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1p 12 Van het klimaat in vier steden in de Verenigde Staten volgen vier 
beschrijvingen. 
Beschrijving 1:  In Barrow is de gemiddelde jaarlijkse temperatuur rond 

de 0 °C. Als er al neerslag valt, is dit meestal in de vorm 
van sneeuw. 

Beschrijving 2:  In Chicago is de gemiddelde wintertemperatuur onder 
het vriespunt en de gemiddelde zomertemperatuur 
boven de 20 °C. Het hele jaar door kan er neerslag 
vallen. 

Beschrijving 3:  In Los Angeles is de jaarlijkse gemiddelde temperatuur 
boven de 15 °C. Er valt het hele jaar door weinig 
neerslag. 

Beschrijving 4:  In Portland is de gemiddelde wintertemperatuur boven 
het vriespunt. De gemiddelde zomertemperatuur is rond 
de 17 °C. Het hele jaar door kan er neerslag vallen. 

Waar staan alle beschrijvingen juist bij de klimaten? 
 

 gematigd 
zeeklimaat 

land- 
klimaat 

steppe-
klimaat 

toendra-
klimaat 

A 2 4 1 3 

B 2 4 3 1 

C 4 2 1 3 

D 4 2 3 1 

 
1p 13 In december 2017 werden delen van California getroffen door grote 

bosbranden. Niet alleen natuurgebieden, maar ook steden werden door 
het vuur bedreigd. Meer dan 100.000 mensen moesten hun huis verlaten. 
De verwachting is dat er door klimaatverandering in de toekomst vaker 
bosbranden in California zullen plaatsvinden. 
 Noem voor California een gevolg van klimaatverandering dat kan 

leiden tot een grotere kans op bosbranden. 
 

1p 14 Een aantal weken na de hevige bosbranden vonden in de heuvels van 
California grote modderstromen plaats.  
 Door welk gevolg van deze bosbranden werd de kans op 

modderstromen in California groter? 
 

1p 15 De stad Houston ligt in het zuiden van de Verenigde Staten aan de Golf 
van Mexico. Het gemeentebestuur van Houston verwacht dat door 
klimaatverandering de kans op overstromingen groter wordt. De stad 
Houston wil daarom betere dijken en waterkeringen aanleggen.  
 Welk gevolg van klimaatverandering zorgt voor een grotere kans op 

overstromingen in Houston? 
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bron 10 
Temperatuurverschillen in Los Angeles en omgeving 
 

 
 

1p 16 Bekijk bron 10. 
In bron 10 is het verloop van de gemiddelde middagtemperatuur te zien in 
de stad Los Angeles en omgeving. Door klimaatverandering zullen de 
verschillen in temperatuur tussen stad en omgeving toenemen. Het 
stadsbestuur van Los Angeles heeft in 2016 in het stadscentrum 18.000 
extra bomen laten planten. 
 Geef met behulp van bron 10 een reden waarom het nuttig is om meer 

bomen in het stadscentrum van Los Angeles te planten. 
 
 

Water
 

1p 17 Nederland behoort tot het stroomgebied van vier internationale rivieren: 
de Eems, de Rijn, de Maas en de Schelde. Van elk van deze rivieren volgt 
hier een beschrijving. 
Welke beschrijving is van de rivier de Maas? 
A Deze gemengde rivier heeft het grootste stroomgebied van alle 

rivieren in Nederland. Via de Lek mondt deze rivier uit in de Noordzee. 
B Deze regenrivier is door stuwen goed bevaarbaar gemaakt. Deze rivier 

mondt bij Rotterdam uit in de Noordzee. 
C Deze regenrivier vormt een belangrijke deel van de scheepvaartroute 

richting de haven van Antwerpen (België). 
D Het stroomgebied van deze regenrivier ligt vooral in Duitsland. Deze 

rivier mondt uit in de Waddenzee. 
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bron 11 
Watergebruik in Nederland naar verschillende gebruikersgroepen, 2015 
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2p 18 Bekijk bron 11. 
De cirkeldiagrammen geven het watergebruik in Nederland weer van de 
volgende gebruikersgroepen: 
 energie- en waterleidingbedrijven 
 huishoudens 
 industrie 
 landbouw 
 Bij welke letter, P, Q, R of S, staat het cirkeldiagram van 

huishoudens? 
 Geef een argument voor de keuze. 
 

1p 19 Wat is de functie van een spaarbekken? 
A een veilig recreatiegebied rond rivieren 
B een voorraad zoet water om drinkwater van te kunnen maken 
C opslag van sterk vervuild water 
D tijdelijke opslag van water bij hoogwater 
 

1p 20 Rijkswaterstaat houdt de hoeveelheid neerslag in Duitsland en België 
nauwlettend in de gaten. 
 Geef een reden waarom dit belangrijk is voor een goed waterbeheer in 

Nederland. 
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bron 12 
Dwarsdoorsnede rivierengebied 
 

laagwaterpeil

hoogwaterpeil
1

2

3
54

 
 

1p 21 Bekijk bron 12. 
In de doorsnede in bron 12 staan de cijfers 1 tot en met 5. 
Waar staan de vijf begrippen juist bij de cijfers 1 tot en met 5 uit bron 12? 
 

 1 2 3 4 5 
A winterdijk nevengeul krib zomerdijk uiterwaard 

B winterdijk nevengeul zomerdijk krib uiterwaard 

C winterdijk uiterwaard zomerdijk krib nevengeul 

D zomerdijk nevengeul krib winterdijk uiterwaard 

E zomerdijk uiterwaard krib winterdijk nevengeul 

F zomerdijk uiterwaard winterdijk krib nevengeul 
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bron 13 
De IJssel bij Voorst (Gelderland) 
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2p 22 Bekijk bron 13. 
Op de kaart van bron 13 is te zien dat er langs de IJssel in de buurt van 
Zutphen in het kader van Ruimte voor de Rivier maatregelen zijn 
genomen. 
 Noem met behulp van bron 13 een maatregel die hier genomen is.  
 Geef vervolgens een voordeel van het doen van deze ingrepen aan de 

westkant van de IJssel in plaats van aan de oostkant. 
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bron 14 
Samenstelling van de watervoetafdruk van Nederland, 2005 
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1p 23 Bekijk bron 14. 
De gemiddelde Nederlander verbruikt per dag ongeveer 120 liter water 
voor huishoudelijk gebruik. Het totale waterverbruik per Nederlander is 
echter veel groter: meer dan 4000 liter per persoon per dag. 
Over bron 14 worden twee uitspraken gedaan. 
Uitspraak 1: het meeste water wordt verbruikt bij het maken van  
      landbouwproducten. 
Uitspraak 2: het grootste deel van de watervoetafdruk van Nederlanders  
      wordt gevormd door import. 
 Neem de cijfers 1 en 2 van de uitspraken over op het antwoordblad en 

zet erachter of de uitspraak juist of onjuist is. 
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bron 15 
Deel van het Midden-Oosten 
 

 

SUDAN

EGYPTE

ETHIOPIËETHIOPIË

280 km1400

Blauwe Nijl

Blauwe Nijl

Blauwe Nijl

Nijl
Nijl
Nijl

W
itt

e 
N

ijl
W

itt
e 

N
ijl

W
itt

e 
N

ijl

Legenda:
hoogte in meters

tot 200
200 - 500
500 - 1000
1000 - 2000
hoger dan 2000

N

landsgrens 

P
Q

R

S

Rode
       Zee

 
 

1p 24 Bekijk bron 15. 
Op de kaart van bron 15 staan de letters P, Q, R en S. 
Waar staan de vier begrippen juist bij de letters P, Q, R en S uit bron 15? 
 

 P Q R S 
A delta benedenloop bovenloop oorsprong 

B delta bovenloop benedenloop oorsprong 

C oorsprong benedenloop bovenloop delta 

D oorsprong bovenloop benedenloop delta 
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bron 16 
Waterprojecten in een deel van het Midden-Oosten 
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1p 25 Bekijk bron 15 en bron 16. 
Bij de plaats Mut wordt midden in de woestijn aan irrigatielandbouw 
gedaan. 
Waar komt het water vandaan dat gebruikt wordt voor de 
irrigatielandbouw bij Mut? 
A Het water is ontzilt zeewater uit de Rode Zee. 
B Het water komt ter plekke uit de grond omhoog in een oase. 
C Het water komt via pijpleidingen uit de Nijl. 
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bron 17 
(Verwachte) jaarlijkse vraag naar water in Libanon, 2015 - 2035 
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1p 26 Bekijk bron 17. 

Bron 17 laat een staafdiagram zien met de verwachte jaarlijkse vraag 
naar water per sector. Over dit staafdiagram worden vier uitspraken 
gedaan. 
Welke uitspraak is juist? 
A In 2015 was de vraag naar water door de industrie 600 miljoen m3. 
B In 2025 is de verwachte vraag naar water door de landbouw meer dan 

1200 miljoen m3 water. 
C In de periode 2015-2035 zal de verwachte vraag naar water door 

huishoudens het meest stijgen. 
D In de periode 2015-2035 zal de verwachte vraag naar water door de 

landbouwsector steeds toenemen. 
 

1p 27 Om duurzamer met water om te gaan, gebruiken enkele hotels in Dubai 
grijs water. 
Waarvoor wordt grijs water meestal gebruikt? 
A als douchewater 
B als drinkwater 
C als spoelwater van wc’s 
D als zwembadwater 
 
 

Pagina: 20Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 KB-0131-a-19-1-o 19 / 33 lees verder ►►►

bron 18 
Stroomgebieden in het zuiden van China 
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bron 19 
Tekst met keuzemogelijkheden 
 
Het debiet van de Chang Jiang is … 1 … (groter / kleiner) dan het debiet 
van de Xi Jiang.  
De Chang Jiang is een … 2 … (gemengde rivier / regenrivier).  
Door het grote hoogteverschil zal er meer erosie in de bovenloop van  
de … 3 … (Chang Jiang / Xi Jiang) zijn.  
De waterscheiding tussen de Chang Jiang en de Xi Jiang wordt gevormd 
door een … 4 … (gebergte / stuwdam). 
 
 

2p 28 Bekijk bron 18 en lees bron 19. 
In bron 19 staat achter de cijfers 1, 2, 3 en 4 een keuzemogelijkheid. 
 Neem de cijfers 1, 2, 3 en 4 over op het antwoordblad en zet de juiste 

keuze erachter. 
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bron 20 
Watertransport en neerslaghoeveelheid in China 
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1p 29 Bekijk bron 20. 
Om drinkwatertekorten tegen te gaan zijn in China kanalen voor 
watertransport aangelegd. 
 Beargumenteer welk gebied zonder dit watertransport de grootste 

kans op een watertekort zal hebben.  
Doe het zo:  
 Kies eerst het gebied rond Tianjin of het gebied rond Jiangdu. 
 Geef daarna met behulp van de kaart een argument voor de keuze. 
 

1p 30 De Chinese rivier Huang He wordt vaak de Gele Rivier genoemd. Deze 
naam heeft de rivier te danken aan haar gele kleur in de benedenloop die 
wordt veroorzaakt door bodemerosie in de bovenloop. 
 Welke grondsoort geeft de gele kleur aan het water van de Huang He?  
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bron 21 
Reclame voor ‘Sponssteden’ in China 
 

 
 

1p 31 Bekijk bron 21. 
‘Sponssteden’ zijn steden die zo veel mogelijk groen in de stad aanleggen 
om wateroverlast tegen te gaan. Xiamen is een voorbeeld van een 
Chinese sponsstad. Stadsbestuurders van een aantal Chinese steden 
willen asfalt en tegels vervangen door waterdoorlatende bestrating. 
Verder worden er extra groenvoorzieningen en veel daktuinen aangelegd.  
 Geef aan waardoor deze maatregelen de kans op wateroverlast 

verminderen. 
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Bevolking en ruimte
 
bron 22 
Bevolkingsgegevens gemeente Groningen en gemeente Loppersum, 2016 
 

 gemeente Groningen gemeente Loppersum 
levendgeborenen 1.991 83 

overledenen 1.319 88 

vestiging  20.522 489 

vertrek 20.533 612 

 
2p 32 Bekijk bron 22. 

In bron 22 staan bevolkingsgegevens van twee gemeenten in de provincie 
Groningen. Over deze gegevens worden drie uitspraken gedaan. 

Uitspraak 1: in Groningen was de natuurlijke bevolkingsgroei in 2016  
      groter dan de sociale bevolkingsgroei. 
Uitspraak 2: in Loppersum nam de totale bevolking in 2016 af. 
Uitspraak 3: in beide gemeenten is er in 2016 sprake van een  
      geboorteoverschot. 
 Neem de cijfers 1, 2 en 3 van de uitspraken over op het antwoordblad 

en zet erachter of de uitspraak juist of onjuist is. 
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bron 23 
Het (verwachte) percentage 65-plussers in 2015 en 2030, Nederland 
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1p 33 Bekijk bron 23. 
In veel grensregio’s met Duitsland en België daalt het aantal inwoners. 
Het percentage 65-plussers in deze regio’s is hoger dan in de rest van 
Nederland. 
 Geef een oorzaak waardoor het percentage 65-plussers in deze 

grensregio’s hoger is dan in de rest van Nederland. 
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bron 24 
Luchthavens in Nederland 
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2p 34 Bekijk bron 24. 
Van de overheid mag het aantal vluchten van en naar Amsterdam Airport 
Schiphol niet meer toenemen. De verwachting is dat er daardoor meer 
vluchten vanaf andere luchthavens in Nederland zullen vertrekken. Vanaf 
Eindhoven Airport is het aantal vluchten sinds 2009 sterk gegroeid. 
 Geef een economisch voordeel van deze groei voor de regio 

Eindhoven. 
 Geef een nadeel van deze groei voor de leefbaarheid in de regio 

Eindhoven. 
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bron 25 
Nieuwbouwwijk in Rhoon, Zuid-Holland 
 

 
 

1p 35 Bekijk bron 25. 
In Nederlandse nieuwbouwwijken worden huizen regelmatig rondom een 
plein met een speeltuin of groenvoorziening gebouwd. Dit wordt mede 
gedaan om de sociale controle en contacten binnen de nieuwe wijk te 
bevorderen. 
 Geef een reden waarom deze manier van bouwen de sociale controle 

en de sociale contacten bevordert. 
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bron 26 
Bevolkingsgrafiek van Duitsland, 1950, 2015 en 2060 (verwachting) 
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1p 36 Bekijk bron 26. 

In bron 26 staan bevolkingsgrafieken van Duitsland uit drie verschillende 
jaren. 
Waar staan de bevolkingsgrafieken juist bij alle jaren? 
 

 1950 2015 2060 
A 1 2 3 

B 1 3 2 

C 2 1 3 

D 2 3 1 

E 3 1 2 

F 3 2 1 
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bron 27 
Migratie van en naar Duitsland, 1980 - 2015 
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bron 28 
Tekst met keuzemogelijkheden 
 
De grafiek van bron 27 laat de … 1 … (natuurlijke / sociale) 
bevolkingsgroei van Duitsland zien. Tussen 1985 en 2005 komen er 
… 2 … (meer / minder) migranten naar Duitsland toe dan dat er zijn 
weggegaan. Er waren in 2015 ruim … 3 … (één / twee) miljoen 
immigranten. Dit waren met name vluchtelingen uit het Midden-Oosten die 
zich in Duitsland vestigden om … 4 … (economische / politieke) redenen. 
 
 

2p 37 Bekijk bron 27 en lees bron 28. 
In bron 28 staat achter de cijfers 1, 2, 3 en 4 een keuzemogelijkheid. 
 Neem de cijfers 1, 2, 3 en 4 over op het antwoordblad en zet de juiste 

keuze erachter. 
 
bron 29 
Forensen rondom de stad München 
 
Het aantal forensen tussen München en de omliggende gemeenten is 
tussen 2004 en 2016 met ongeveer 14 procent toegenomen. Tussen 
München en de omliggende steden zelfs met ruim 36 procent. 
 
 

1p 38 Lees bron 29. 
 Geef een reden waarom een toename van het aantal forensen de 

leefbaarheid in de stad München kan verminderen. 
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bron 30 
Verdeling in leeftijdsgroepen 
 
diagram 1: geheel China 2010 
 
0-15 jaar oud

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
percentage

16-59 jaar oud

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
percentage

60 jaar en ouder

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
percentage

18%

68,7%

13,3%

 
 
diagram 2: een deel van China 2010 
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1p 39 Bekijk bron 30. 
Vergelijk diagram 1 met diagram 2. Diagram 1 gaat over de verdeling van 
de totale Chinese bevolking in leeftijdsgroepen. Diagram 2 gaat over een 
deel van China. 
 Beargumenteer of diagram 2 de verdeling in leeftijdsgroepen laat zien 

van de steden in China of van het platteland in China. 
Doe het zo:  
 Kies eerst steden of platteland. 
 Geef daarna met behulp van bron 30 een argument voor de keuze. 
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bron 31 
China 
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1p 40 Bekijk bron 31. 
Niet elk deel van China is even dichtbevolkt en groeit even hard. 
In de tabel staan de gegevens van de provincies Chongqing, Qinghai en 
Shanghai in 2010. 
In welke rij staan de gegevens die horen bij de provincie Qinghai?  
 

 bevolkings-
dichtheid 

(per km2) 

percentage 

migranten (%)* 
geboortecijfer 

(per 1.000) 
sterftecijfer 

(per 1.000) 

A 7,8 8,1 14,9 6,1 

B 1292,8 29,3 7,1 5,1 

C 61,8 7,7 9,2 6,4 

 
*Dit zijn migranten die een hukou hebben waarmee ze officieel niet hier 
mogen wonen. 
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bron 32 
Bevolkingsgroei in de stad Shenzhen, 1979 - 2014 
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1p 41 Bekijk bron 32. 

Vanaf 1980 mochten buitenlandse bedrijven zich in China vestigen in een 
aantal door de Chinese overheid aangewezen steden. Shenzhen is een 
voorbeeld van zo’n aangewezen stad. 
Sinds de jaren 80 groeit de bevolking zonder stadshukou voor Shenzhen 
harder dan de bevolking met een stadshukou voor Shenzhen. 
 Geef een oorzaak van dit verschil. 
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bron 33 
Vier foto’s uit China 
 
foto 1 foto 2 

 
foto 3 

 
foto 4 

 
1p 42 Bekijk bron 33. 

Op welke foto staat een hutong? 
A op foto 1 
B op foto 2 

C op foto 3 
D op foto 4 
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bron 34 
Top 10 steden met winkels met luxe-merkproducten, China 2010 - 2011 
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Legenda:
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1p 43 Bekijk bron 34. 
In China worden steeds meer winkels geopend met luxe-merkproducten, 
zoals Swarovski-edelstenen, Louis Vuitton-tassen en Max Mara-kleding. 
In bron 34 is te zien waar deze luxe-winkels in China voornamelijk 
gevestigd zijn. 
 Geef de economische reden waarom juist in het oosten van China de 

meeste winkels gevestigd zijn met luxe-merkproducten. 
 

1p 44 In 2016 werden volgens de Chinese overheid ruim 17,8 miljoen kinderen 
geboren in China. Dat zijn 1,3 miljoen meer geboortes dan een jaar 
eerder. Deze stijging komt door de afschaffing van de eenkindpolitiek. 
Welke uitspraak is juist? 
De afschaffing van de eenkindpolitiek in China  
A gaat alleen ontgroening tegen. 
B gaat alleen vergrijzing tegen. 
C gaat zowel ontgroening als vergrijzing tegen. 
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bron 35 
Luchtvervuiling in China 
 

 
 

1p 45 Bekijk bron 35. 
Luchtvervuiling is in veel gebieden in China een groot probleem. 
Huishoudens leveren in de winter een grotere bijdrage aan de 
luchtvervuiling dan in de zomer. 
 Geef de oorzaak van dit verschil. 
 

1p 46 Ook de industrie veroorzaakt in Chinese steden veel luchtvervuiling. 
 Noem een maatregel die de overheid kan nemen om de luchtvervuiling 

die de industrie veroorzaakt te verminderen. 
 
 
 

einde  

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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KB-0131-a-18-1-o 

Examen VMBO-KB 

2018 
 
 
 

 aardrijkskunde CSE KB 
 

 

Dit examen bestaat uit 46 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 53 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 1
vrijdag 18 mei

09.00 - 11.00 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. 
 
 

Weer en klimaat 
 
bron 1 
Twee weerkaarten 
 
kaart 1: 16 december 2017 kaart 2: 17 december 2017 
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2p 1 Bekijk kaart 1 en kaart 2 in bron 1.  

De kaarten laten de weersverwachting zien voor twee opeenvolgende 
dagen. 
 Noem de twee verschillen in de weersverwachting voor Overijssel 

tussen 16 december en 17 december. 
 

1p 2 Bekijk bron 1. 
Een beginnende windsurfer wil gaan surfen langs de westkust. 
 Bij welke weersverwachting is de kans het grootst dat hij afdrijft en te 

ver uit de kust raakt? Kies voor 16 december of 17 december. Geef 
met behulp van bron 1 een argument voor je keuze. 
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bron 2 
Weersituatie in Overijssel 
 
foto 1 foto 2 

  

foto 3 foto 4 

 
1p 3 Bekijk bron 1 en bron 2. 

Welke foto uit bron 2 geeft de weersituatie in Overijssel op 
17 december 2017 (kaart 2 in bron 1) het best weer? 
A foto 1 
B foto 2 
C foto 3 
D foto 4 
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bron 3 
Vier klimaatgrafieken 
 
klimaatgrafiek 1  klimaatgrafiek 2 
mm
450
400
350
300
250
200

°C
40
30
20
10
0

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

-10
150
100

50
0

-20
-30
-40
-50

 

 mm
450
400
350
300
250
200

°C
40
30
20
10
0

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

-10
150
100

50
0

-20
-30
-40
-50

 
 
klimaatgrafiek 3 
mm
450
400
350
300
250
200

°C
40
30
20
10
0

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

-10
150
100

50
0

-20
-30
-40
-50

 

  
klimaatgrafiek 4 
mm
450
400
350
300
250
200

°C
40
30
20
10
0

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

-10
150
100

50
0

-20
-30
-40
-50

 
 

1p 4 Bekijk de klimaatgrafieken in bron 3. 
In bron 3 staan één klimaatgrafiek van een plaats in Nederland en twee 
klimaatgrafieken van plaatsen in Spanje. Eén klimaatgrafiek is van een 
plaats buiten Europa. 
Welke klimaatgrafiek is van een plaats buiten Europa? 
A klimaatgrafiek 1 
B klimaatgrafiek 2 
C klimaatgrafiek 3 
D klimaatgrafiek 4 
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bron 4 
Zonnestralen op aarde 
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2p 5 Bekijk bron 4.  

Het verschil tussen de gemiddelde temperatuur in Nederland en Spanje 
wordt vooral bepaald door het verschil in breedteligging. 
 Geef met behulp van bron 4 de twee gevolgen van het verschil in 

breedteligging die leiden tot een verschil in de gemiddelde 
temperatuur tussen Nederland en Spanje. 

 
bron 5 
Klimaatgrafiek Málaga 
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2p 6 Bekijk bron 5. 
Málaga ligt in Zuid-Spanje. 
 Geef de naam van het klimaat van Málaga. 
 Geef twee kenmerken van dit klimaat. 
 

1p 7 Ultraviolette straling kan leiden tot het verbranden van de huid. 
Wanneer is de kans op verbranding het hoogst? 
A bij een hogedrukgebied in de winter 
B bij een hogedrukgebied in de zomer 
C bij een lagedrukgebied in de winter 
D bij een lagedrukgebied in de zomer 
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bron 6 
Krantenartikel 
 
Door het smelten van poolijs komt methaangas vrij. Wetenschappers 
hebben in het Noordpoolgebied duizenden plaatsen ontdekt waar 
methaangas de atmosfeer in gaat. Het methaangas zat duizenden jaren 
vast onder het ijs, maar komt nu vrij omdat het ijs smelt. 
 

1p 8 Lees bron 6. 
 Welk wereldwijd probleem wordt erger doordat er veel extra 

methaangas in de atmosfeer komt? 
 
bron 7 
Wijnblog 
 
Wijnbouw 
Voor de wijngaarden is een klimaat noodzakelijk waarin de winter niet te 
koud is, het voorjaar niet te droog, de zomer warm genoeg met af en toe 
wat neerslag en de herfst droog en voldoende warm. 
 
bron 8 
De belangrijkste wijngebieden op aarde 
 

0 2500 2500 km

Legenda:

evenaar

belangrijkste
wijngebiedenN

 
 

1p 9 Lees bron 7 en bekijk bron 8. 
Door de klimaatverandering zal een groter gebied geschikt worden voor 
wijnbouw.  
In welke richting zal de uitbreiding van de wijngebieden plaatsvinden?  
A De wijngebieden verschuiven naar de evenaar. 
B De wijngebieden verschuiven naar de polen. 
C De wijngebieden verschuiven naar het noorden.  
D De wijngebieden verschuiven naar het zuiden. 
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bron 9 
Verenigde Staten, weerkaart van 19 december 2016 
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1p 10 Bekijk bron 9. 
Over bron 9 worden twee uitspraken gedaan. 
Uitspraak 1: in gebied Y is een hoge luchtdruk.  
Uitspraak 2: in gebied Y waait het harder dan in gebied X. 
 Neem de cijfers 1 en 2 van de uitspraken over op het antwoordblad en 

zet erachter of de uitspraak juist of onjuist is. 
 

1p 11 Alaska is een staat in het uiterste noordwesten van de Verenigde Staten 
en Florida is een staat in het uiterste zuidoosten van de Verenigde Staten. 
In Alaska is het ’s winters zeer koud en ’s zomers komt de temperatuur 
maar net boven de nul graden. In Florida is de temperatuur het hele jaar 
door hoog. 
 Welke klimaatfactor is de belangrijkste verklaring voor dit verschil? 
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bron 10 
Reliëf, Verenigde Staten 
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bron 11 
Klimaatgrafieken van drie plaatsen in de Verenigde Staten 
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1p 12 Bekijk bron 10 en bron 11. 
In bron 11 staan drie klimaatgrafieken die horen bij drie plaatsen die staan 
in de kaart van bron 10. 
Waar staan de cijfers 1, 2 en 3 van de klimaatgrafieken juist bij de drie 
plaatsen uit bron 10? 
 

 Chicago Miami San Francisco 
A  1 2 3 

B  1 3 2 

C  2 1 3 

D  2 3 1 

E  3 1 2 

F  3 2 1 

 
bron 12 
Twee klimaatgrafieken 
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1p 13 Bekijk bron 10 en bron 12. 

 Geef met behulp van bron 10 de oorzaak van het verschil in jaarlijkse 
neerslag tussen Seattle en Williston. 
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bron 13 
Landbouwgordels in de Verenigde Staten 
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1p 14 Bekijk bron 13. 
In de Verenigde Staten overheerst in één gebied vaak één vorm van 
landbouw. We spreken daarom van landbouwgordels. 
Welke landbouwgordels horen bij 1, 2 en 3 uit de legenda? 
 

 gebied 1 gebied 2 gebied 3 
A extensieve veeteelt katoen tarwe 

B extensieve veeteelt tarwe intensieve veeteelt 

C intensieve veeteelt extensieve veeteelt katoen 

D intensieve veeteelt tarwe katoen 

E tarwe extensieve veeteelt  intensieve veeteelt  

F tarwe katoen extensieve veeteelt 
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bron 14 
Verandering in neerslag tot 2025 en tot 2050 in de Verenigde Staten 
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1p 15 Bekijk bron 14. 
Welke uitspraak over bron 14 is juist? 
A Het zal naar verwachting in alle staten van de Verenigde Staten 

droger worden. 
B In de Appalachen zal het naar verwachting droger gaan worden. 
C In de gebieden in de Verenigde Staten die nu al droog zijn, wordt het 

nog droger. 
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Water 
 
bron 15 
De verdeling van water op aarde 
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1p 16 Bekijk bron 15. 
Bron 15 geeft de verdeling van het water op aarde weer. In deze bron is 
de beschrijving van de staven vervangen door de cijfers 1, 2 en 3. 
Waar staan de cijfers 1, 2 en 3 van de staven bij de juiste beschrijving? 
 

 al het  
water op aarde 

zoet 
oppervlaktewater 

al het  
zoete water op aarde

A 1 2 3 

B 1 3 2 

C 2 1 3 

D 2 3 1 

E 3 1 2 

F 3 2 1 

 
1p 17 In de meeste landen op de wereld wordt voor de productie van drinkwater 

meer oppervlaktewater dan grondwater gebruikt. In Nederland gebruiken 
we juist vaak grondwater om drinkwater van te maken.  
 Noem een voordeel van grondwater in vergelijking met 

oppervlaktewater voor de productie van drinkwater. 
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bron 16 
Goederenvervoer over water 
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1p 18 Bekijk bron 16. 
Over bron 16 worden twee uitspraken gedaan. 
Uitspraak 1: bron 16 gaat over goederenvervoer via zeevaart. 
Uitspraak 2: de reis per schip van Rotterdam naar het Ruhrgebied kost 
meer brandstof dan de reis van het Ruhrgebied naar Rotterdam.  
 Neem de cijfers 1 en 2 van de uitspraken over op het antwoordblad en 

zet erachter of de uitspraak juist of onjuist is. 
 

1p 19 Zandlandschappen in Nederland hebben meer last van verdroging dan 
kleilandschappen.  
 Geef een oorzaak waardoor zandlandschappen meer last van 

verdroging hebben.  
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bron 17 
Drinkwaterverbruik Nederland, 1960-2010 
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1p 20 Bekijk bron 17. 
Bron 17 geeft het drinkwaterverbruik tussen 1960 en 2010 weer. 
Over bron 17 worden twee uitspraken gedaan. 
Uitspraak 1: door waterbesparende apparaten is het drinkwatergebruik 
per persoon per dag na 2000 gedaald. 
Uitspraak 2: ondanks de bevolkingsgroei is het totale drinkwatergebruik 
per jaar na 1990 afgenomen. 
 Neem de cijfers 1 en 2 van de uitspraken over op het antwoordblad en 

zet erachter of de uitspraak juist of onjuist is. 
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bron 18 
De IJssel bij Deventer 
 
vóór de ingrepen na de ingrepen 

 
 

1p 21 Bekijk bron 18. 
Bij Deventer heeft de IJssel meer ruimte gekregen door de aanleg van 
een jachthaven. 
Welke andere maatregel in het kader van Ruimte voor de Rivier is bij 
Deventer uitgevoerd en is te herkennen in bron 18? 
A het aanleggen van een spaarbekken 
B het verlagen van de kribben 
C het verlagen van de uiterwaarden 
D het verleggen van de winterdijk 
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bron 19 
De IJssel 
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1p 22 Bekijk bron 19. 
De maatregelen in het kader van Ruimte voor de Rivier die bij Deventer 
uitgevoerd zijn, zorgen ervoor dat niet alleen Deventer minder overlast 
van hoogwater heeft, maar ook steden zoals Zwolle en Kampen. 
 Geef de reden waarom de stad Zutphen geen voordeel heeft van de 

maatregelen die bij Deventer zijn genomen. 
 

1p 23 Bekijk bron 19. 
In de IJssel zijn in de loop der tijd bochten ontstaan. We noemen zo’n 
bocht in een rivier ook wel een meander. 
Waardoor ontstonden de meanders in de IJssel? 
A door deltavorming 
B door erosie en sedimentatie 
C door getijdenwerking 
D door verzilting en ontzilting 
 
 

Pagina: 51Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 KB-0131-a-18-1-o 17 / 31 lees verder ►►►

1p 24 Welke maatregel zorgt ervoor dat de vaargeul van een rivier zoals de 
IJssel voldoende diep en goed op zijn plaats blijft?  
A de aanleg van dijken 
B de aanleg van een nevengeul  
C de aanleg van kribben 
D het verlagen van de uiterwaarden 
 

1p 25 In Wuhan, een stad aan de Chang Jiang, viel in juli 2016 in één week tijd 
een recordhoeveelheid regen: 574 mm. Wateroverlast door extreme 
neerslag komt meer voor in de steden dan op het platteland. 
 Geef de oorzaak waardoor water in steden minder goed kan infiltreren 

dan op het platteland.  
 
bron 20 
De Chang Jiang en zijrivieren 
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2p 26 Bekijk bron 20. 
Naar aanleiding van deze kaart worden drie uitspraken gedaan. 
Uitspraak 1: Wuhan ligt in de bovenloop van de Chang Jiang. 
Uitspraak 2: de Chang Jiang is een gemengde rivier. 
Uitspraak 3: van Wuhan naar de Drie Klovendam vaar je tegen de 
stroming in. 
 Neem de cijfers 1, 2 en 3 van de uitspraken over op het antwoordblad 

en zet erachter of de uitspraak juist of onjuist is. 
 

1p 27 Heeft de Drie Klovendam gezorgd voor meer of minder overstromingen in 
Wuhan? Geef een argument voor je keuze. 
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bron 21 
Wadi in Israël 
 

 
 

1p 28 Bron 21 laat een wadi zien.  
Welke uitspraak is juist? 
A Een wadi heeft een onregelmatig regiem. 
B Een wadi heeft een regelmatig regiem. 
C Een wadi heeft het hele jaar een groot debiet.  
D Een wadi heeft het hele jaar een klein debiet. 
 

1p 29 In de omgeving van wadi’s is de bevolkingsdichtheid groot vergeleken met 
andere droge gebieden. 
 Geef de oorzaak waardoor de bevolkingsdichtheid in de omgeving van 

wadi’s meestal groter is dan in andere droge gebieden. 
 

2p 30 De toenemende bevolking in het Midden-Oosten leidt tot een grotere kans 
op bodemerosie en verzilting en tot een toename van de ontbossing. 
Bij de volgende drie redeneringen ontbreekt steeds een stap. 
1 meer mensen  grotere vraag naar brandhout  … 1 …  
2 meer mensen  meer landbouwgrond nodig  meer irrigatie  meer 

verdamping  … 2 … 
3 meer mensen  meer akkerbouw in gebieden die minder geschikt zijn 

voor akkerbouw  … 3 … 
 Neem de cijfers 1, 2 en 3 uit de redeneringen over op het 

antwoordblad en zet de volgende stap erachter. 
Kies uit: 
 grotere kans op bodemerosie 
 grotere kans op verzilting 
 toename ontbossing 
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bron 22 
Twee vormen van irrigatie in het Midden-Oosten 
 
Traditionele irrigatiemethode 

 
 
Druppelirrigatie 

 
 

1p 31 Bekijk bron 22. 
In het Midden-Oosten worden verschillende manieren van irrigatie 
toegepast. Bij de traditionele irrigatiemethode wordt het water via 
irrigatiekanaaltjes aangevoerd. Bij druppelirrigatie wordt het water bij elke 
plant gedruppeld.  
 Noem een oorzaak waardoor druppelirrigatie duurzamer is dan de 

traditionele irrigatiemethode. 
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Bevolking en ruimte 
 

1p 32 Sinds de Tweede Wereldoorlog zie je dat de herkomstgebieden van 
immigranten per periode verschillen. 
Waar staat bij elke periode het belangrijkste herkomstgebied van deze 
immigranten juist? 
 

 rond 1949 1960-1970 rond 1975 1990-2000 
A  Indonesië landen rondom de

Middellandse Zee 
Oost-Europa Suriname 

B  Indonesië landen rondom de
Middellandse Zee 

Suriname Oost-Europa 

C  landen rondom de 
Middellandse Zee 

Oost-Europa Indonesië Suriname 

D  landen rondom de 
Middellandse Zee 

Suriname Indonesië Oost-Europa 
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bron 23 
Vier woningtypen 
 
type 1: appartement type 2: eengezinswoning 

  

type 3: grachtenpand type 4: villa 

 
1p 33 Bekijk bron 23. 

Door vergrijzing verandert de woningbehoefte.  
Naar welk woningtype nam door vergrijzing de vraag het meest toe? 
A naar appartementen 
B naar eengezinswoningen 
C naar grachtenpanden 
D naar villa’s 
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bron 24 
Bevolkingsdiagrammen van Nederland in 1950, 2010 en 
2050 (verwachting) 
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bevolkingsdiagram 3 
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1p 34 Bekijk bron 24. 
De bevolkingsdiagrammen in bron 24 horen bij drie verschillende 
jaartallen. 
Waar staan de jaartallen juist bij de drie bevolkingsdiagrammen? 
 

 bevolkingsdiagram  
1 

bevolkingsdiagram  
2 

bevolkingsdiagram  
3 

A 1950 2010 2050 

B 1950 2050 2010 

C 2010 1950 2050 

D 2010 2050 1950 

E 2050 1950 2010 

F 2050 2010 1950 
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bron 25 
Krantenartikel 
 
School Aerdt dicht door fusie met basisschool in Herwen 
Basisschool De Driehoek in Aerdt had nog maar 36 leerlingen. Dat is 
onder de opheffingsnorm van 44 leerlingen. Daarom sloot De Driehoek in 
Aerdt in augustus 2016. De Driehoek fuseerde met een basisschool in 
Herwen. Herwen is een ander dorp in de gemeente Rijnwaarden.  
 
 
bron 26 
Gemeente Rijnwaarden 
 

 
 

1p 35 Lees bron 25 en bekijk bron 26. 
Waar staan de juiste gegevens over de drempelwaarde van de oude 
school en het verzorgingsgebied van de nieuwe school waar de leerlingen 
naartoe gaan? 
 

 de drempelwaarde van  
De Driehoek in Aerdt wordt 

het verzorgingsgebied van de 
basisschool in Herwen wordt 

A niet meer behaald kleiner 

B niet meer behaald groter 

C overschreden kleiner 

D overschreden groter 
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bron 27 
Demografisch transitiemodel 
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1p 36 Bekijk bron 27.  
Over het demografisch transitiemodel worden twee uitspraken gedaan. 
Uitspraak 1: in fase 1 is er weinig natuurlijke bevolkingsgroei. 
Uitspraak 2: in fase 5 neemt de totale bevolking af. 
 Neem de cijfers 1 en 2 van de uitspraken over op het antwoordblad en 

zet erachter of de uitspraak juist of onjuist is. 
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bron 28 
Het aantal inwoners van West-Berlijn met en zonder migratieachtergrond, 
2014 
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Het aantal inwoners van Oost-Berlijn met en zonder migratieachtergrond, 
2014 
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1p 37 Bekijk bron 28. 

In de staafgrafieken in bron 28 staat aangegeven hoeveel mensen er in 
(voormalig) West- en Oost-Berlijn per leeftijdsgroep zijn. In beide 
staafgrafieken is ook aangegeven welk deel van de inwoners een 
migratieachtergrond heeft en welk deel niet. 
 Geef een politieke verklaring voor het verschil in het aandeel inwoners 

met een migratieachtergrond. 
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bron 29 
Duitsers met een migratieachtergrond (naar herkomstland), 2014 en 2015 
 

herkomstland 2014 2015 verandering 2015 
ten opzichte van 2014 

1 … P … 1.527.118 1.506.113 -21.005

2 … Q … 674.152 740.962 66.810

3 Italië 574.530 596.127 21.597

4 Roemenië 355.343 452.718 97.375

5 … R … 118.196 366.556 248.360

 
1p 38 Bekijk bron 29. 

In bron 29 staat de top 5 van herkomstlanden van Duitsers met een 
migratieachtergrond in 2014 en 2015. Drie herkomstlanden zijn vervangen 
door de letters P, Q en R.  
Waar staan de landen juist bij de letters P, Q en R uit bron 29? 
 

 P Q R 
A  Polen Turkije Syrië 

B  Rusland Turkije Syrië 

C  Turkije Polen  Syrië  

D  Turkije Rusland Polen 

E  Syrië Polen  Rusland  

F  Syrië Rusland Polen 
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bron 30 
Landschapspark Duisburg-Noord 
 

 
 
bron 31 
Artikel van een website 
 
Landschapspark Duisburg-Noord 
Het landschapspark is een multifunctioneel attractiepark dat behoort tot 
de grootste bezienswaardigheden van Noordrijn-Westfalen. Tussen 1991 
en 2002 werd het terrein als openbaar park ingericht. Het is nu een groen 
vrijetijdspark waar bewoners en toeristen zich heerlijk kunnen 
ontspannen. Door de lichtkunst ziet het geheel er ’s nachts zelfs 
romantisch uit. Tegenwoordig kun je naar concerten gaan of een 
theaterstuk bekijken in de voormalige hallen. In de oude Gasometer is het 
grootste kunstmatige duikcentrum van Europa ontstaan. Een voormalige 
bunker is omgetoverd tot een klimpark en er is een 70 meter hoge 
uitkijktoren. 
 
 

2p 39 Bekijk bron 30 en lees bron 31. 
 Van welk (voormalig) industriegebied maakt Duisburg onderdeel uit? 
 Toon aan dat hier sprake is van herinrichting. 
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1p 40 China heeft in 2015 de eenkindpolitiek afgeschaft en is overgegaan op 
een tweekinderenbeleid.  
 Noem een demografisch verschijnsel dat de Chinese regering met dit 

nieuwe beleid wil tegengaan. 
 

2p 41 Na de afschaffing van de eenkindpolitiek mogen Chinezen een tweede 
kind nemen, maar de verwachting is dat veel mensen dit niet zullen doen. 
 Geef twee sociaal-economische redenen waarom veel gezinnen toch 

niet zullen kiezen voor een tweede kind. 
 

1p 42 Hutongs zijn woonwijken met specifieke kenmerken. 
Waar staan de juiste gegevens bij de drie kenmerken van hutongs? 
 

 sociale contacten stratenpatroon sanitair 
A  veel brede straten geen eigen sanitair 

B  veel nauwe straten geen eigen sanitair 

C  veel nauwe straten wel eigen sanitair 

D  weinig brede straten geen eigen sanitair 

E  weinig brede straten wel eigen sanitair 

F  weinig nauwe straten wel eigen sanitair 

 
bron 32 
Straatbeeld van Shanghai 
 

 
 

1p 43 Bekijk bron 32. 
 Noem met behulp van bron 32 een politiek argument waarom deze 

foto niet van vóór 1980 kan zijn. 
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bron 33 
Gemiddeld inkomen per hoofd van de bevolking in yuan (munteenheid), 
2002-2012 
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1p 44 Bekijk bron 33. 
Bron 33 geeft het gemiddeld inkomen per hoofd van de bevolking weer 
voor het platteland en de stedelijke gebieden in China. 
Wat is juist? 
 

 het inkomen van het platteland 
is 

de sociale ongelijkheid tussen 
stad en platteland  

A  lijn 1 neemt af 

B  lijn 1 neemt toe 

C  lijn 2 neemt af 

D  lijn 2 neemt toe 

 
1p 45 Over China worden twee uitspraken gedaan. 

Uitspraak 1: een van de grootste oorzaken van smog in China is het 
gebruik van steenkool. 
Uitspraak 2: door urbanisatie is het probleem van congestie in Chinese 
steden toegenomen. 
 Neem de cijfers 1 en 2 van de uitspraken over op het antwoordblad en 

zet erachter of de uitspraak juist of onjuist is. 
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bron 34 
Twee bevolkingsdiagrammen van China 
 
bevolkingsdiagram 1  

100+
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85-89
80-84
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70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14

5-9
0-4

mannen vrouwen

%
01235 4 0 1 2 3 54

bevolkingsdiagram 2 
100+
95-99
90-94
85-89
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14

5-9
0-4

%

mannen vrouwen

01235 4 0 1 2 3 54

 
1p 46 Bekijk bron 34. 

Beide bevolkingsdiagrammen zijn van China. Het ene bevolkingsdiagram 
is van 2000 en het andere bevolkingsdiagram is de verwachting voor 
2050. 
Wat is juist? 
A Bevolkingsdiagram 1 is van 2050 en de ontgroening neemt af tussen 

2000 en 2050.  
B Bevolkingsdiagram 1 is van 2050 en de ontgroening neemt toe tussen 

2000 en 2050.  
C Bevolkingsdiagram 2 is van 2050 en de ontgroening neemt af tussen 

2000 en 2050.  
D Bevolkingsdiagram 2 is van 2050 en de ontgroening neemt toe tussen 

2000 en 2050.  
 
 

einde  

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. 

Pagina: 66Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



KB-0131-a-17-1-o 

Examen VMBO-KB 

2017 
 
 
 

 aardrijkskunde CSE KB 
 

 

Dit examen bestaat uit 44 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 55 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 1
vrijdag 19 mei

9.00 - 11.00 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. 
 
 

Weer en klimaat 
 
bron 1 
Weersverwachting dinsdag 13 oktober 2015 
 

10 °C

8 °C

9 °C

9 °C

10 °C9  °C

 
 

1p 1 Bekijk bron 1. 
Welk weerelement ontbreekt in bron 1? 
A luchtdruk 
B neerslag 
C temperatuur 
D wind 
 

2p 2 Over de weerkaart in bron 1 worden drie uitspraken gedaan. 
Uitspraak 1: boven Nederland waaide die dag een noordwestelijke wind.  
Uitspraak 2: de wind was aflandig. 
Uitspraak 3: boven Nederland bevond zich een hogedrukgebied. 
 Neem de cijfers 1, 2 en 3 van de uitspraken over op het antwoordblad 

en zet erachter of de uitspraak juist of onjuist is. 
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bron 2 
Deel van een weerbericht 
 
KNMI: regenbuien breken records 
Op 15 en 16 augustus 2015 is in het oosten van Nederland tussen 50 en 
100 millimeter regen gevallen. In Rouveen in Overijssel viel zelfs 79 
millimeter in 24 uur. Zulke hoeveelheden vallen normaal in de hele maand 
augustus. Bijzonder was de lange duur van de neerslag. Zo regende het 
in Lelystad zelfs 23,3 uur achter elkaar. 
Nederland lag de afgelopen dagen in het overgangsgebied tussen zeer 
warme lucht boven het midden van Europa en koelere lucht in het westen 
en noorden van Europa. 
 
 

1p 3 Lees bron 2. 
Met welk soort regen had Nederland op 15 en 16 augustus te maken? 
A met frontale neerslag 
B met stijgingsneerslag 
C met stuwingsneerslag 
 
bron 3 
Neerslag in augustus 2015 
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Legenda:
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1p 4 Bekijk bron 3. 

Over bron 3 worden twee uitspraken gedaan. 
Uitspraak 1: op 16 augustus regende het gemiddeld 20 uur. 
Uitspraak 2: de neerslagintensiteit was op 24 augustus lager dan op  
26 augustus. 
 Neem de cijfers 1 en 2 van de uitspraken over op het antwoordblad en 

zet erachter of de uitspraak juist of onjuist is. 
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bron 4 
Bloeitijd van verschillende planten die hooikoorts veroorzaken 
 

berk

grassen

zuring

weegbree

alsem

0 50 100 150 200 250
dagen

Legenda:

1990 - 2000
1977 - 1987

 
 

1p 5 Bekijk bron 4. 
Hooikoorts wordt veroorzaakt door een allergische reactie op pollen en 
stuifmeel van bloeiende planten. Klimaatverandering leidt tot 
veranderingen in de vegetatie in Nederland. Ook de bloeitijd van 
verschillende planten die hooikoorts veroorzaken verandert. 
 Geef met behulp van bron 4 aan wat het gevolg hiervan is voor 

hooikoortspatiënten. 
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bron 5 
Temperatuurverloop De Bilt, juli 2013 
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Legenda:
minimum temperatuur maandgemiddelde 19,2 °C (normaal 17,9 °C)

laagste 7,3 °C (12 juli)
hoogste 32,6 °C (22 juli)

gemiddelde temperatuur
maximum temperatuur  

 
1p 6 Bekijk bron 5. 

Er is sprake van een hittegolf in Nederland als de maximumtemperatuur in  
De Bilt vijf dagen achter elkaar 25 °C of hoger is. Daarbij moet het op 
minstens drie van de vijf dagen ten minste 30 °C worden. 
Er worden twee uitspraken gedaan naar aanleiding van bron 5. 
Uitspraak 1: in de Bilt was de gemiddelde maandtemperatuur in juli 2013 
hoger dan normaal. 
Uitspraak 2: tussen 21 en 27 juli was er in De Bilt een hittegolf. 
 Neem de cijfers 1 en 2 van de uitspraken over op het antwoordblad en 

zet erachter of de uitspraak juist of onjuist is. 
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bron 6 
Spanje en Portugal, hoogteligging 
 

300 km1500

Legenda:
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1p 7 Bekijk bron 6. 
Welke klimaatfactor bepaalt het verschil tussen het klimaat in Barcelona 
en Almería? 
A de afstand tot zee 
B de breedteligging 
C de gesteldheid van het aardoppervlak 
D de hoogteligging 
 
bron 7 
Glastuinbouw in Almería, Zuid-Spanje 
 

 
 

1p 8 Bekijk bron 7. 
In het zuiden van Spanje vindt veel tuinbouw in plastic kassen plaats. 
 Waardoor zorgen kassen er daar voor dat er minder water nodig is in 

de tuinbouw? 
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1p 9 In Spanje is akkerbouw en tuinbouw in droge gebieden mogelijk door 
irrigatie. Te veel irrigatie leidt echter tot verzilting. 
 Waardoor leidt te veel irrigatie tot verzilting? 
 

1p 10 Boeren en tuinders in Spanje kunnen maatregelen nemen om de kans op 
verzilting te verkleinen. 
 Noem zo’n maatregel. 
 
bron 8 
Verenigde Staten, landbouwgebieden  
 

geïrrigeerd gebied

2

1
bos 4

3
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0 325 650 km

3

1

1

44

2 2

 
 

1p 11 Bekijk bron 8. 
Welk cijfer geeft het gebied aan waarin katoen wordt verbouwd? 
A cijfer 1 
B cijfer 2 
C cijfer 3 
D cijfer 4 
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bron 9 
Noord-Amerika, hoogteligging 
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bron 10 
Klimaatgrafieken van drie steden in de Verenigde Staten 
 
klimaatgrafiek 1 klimaatgrafiek 2 
mm
450
400
350
300
250
200

°C
40
30
20
10
0

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

-10
150
100

50
0

-20
-30
-40
-50

 

mm
450
400
350
300
250
200

°C
40
30
20
10
0

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

-10
150
100

50
0

-20
-30
-40
-50
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1p 12 Bekijk bron 9 en bron 10. 

In bron 10 staan drie klimaatgrafieken van plaatsen in 
de Verenigde Staten. In bron 9 zijn vier plaatsen in de Verenigde Staten 
aangegeven. 
Waar staan de juiste plaatsen bij de klimaatgrafieken 1, 2 en 3 uit 
bron 10? 
 

 klimaatgrafiek 1 klimaatgrafiek 2 klimaatgrafiek 3 
A  Amarillo Barrow Chicago 

B  Amarillo New Orleans Chicago 

C  Barrow Chicago  New Orleans 

D  Barrow New Orleans Amarillo 

E  Chicago Barrow  New Orleans 

F  Chicago New Orleans Barrow 
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1p 13 Door het versterkt broeikaseffect zal er in het westen van 
de Verenigde Staten steeds minder water beschikbaar zijn. De kans op 
verdroging zal daardoor toenemen. 
Dit proces wordt in vijf stappen beschreven: 
1 CO2 houdt meer warmte vast in de atmosfeer. 
2 Vooral in de zomer zal het watertekort toenemen. 
3 De Coloradorivier voert al vroeg in het voorjaar veel water af. 
4 Er wordt meer CO2 uitgestoten. 
5 Gletsjers en sneeuw in de Rocky Mountains smelten eerder. 
Welke volgorde van deze stappen beschrijft het proces van verdroging 
juist? 
A 1 - 4 - 3 - 5 - 2 
B 1 - 4 - 5 - 3 - 2 
C 4 - 1 - 3 - 2 - 5 
D 4 - 1 - 5 - 3 - 2 
E 5 - 3 - 2 - 4 - 1 
 
bron 11 
Zonne-energiecentrale Ivanpah 
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Legenda:
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1p 14 Bekijk bron 11. 

De bouw van een zonne-energiecentrale past in het beleid om oorzaken 
van het versterkt broeikaseffect aan te pakken. 
 Noem een milieuvoordeel van een zonne-energiecentrale ten opzichte 

van een centrale op fossiele brandstoffen. 
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bron 12 
Verenigde Staten, hoogteligging 
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bron 13 
Noord-Amerika, gemiddelde temperatuur en neerslag in januari  
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2p 15 Bekijk bron 12 en bron 13. 
San Francisco heeft in januari gemiddeld een hogere temperatuur dan 
Denver.  
 Geef twee klimaatfactoren die het verschil in temperatuur tussen deze 

twee steden bepalen. 
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bron 14 
Noord-Amerika, neerslag in juli  
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1p 16 Bekijk bron 14. 

In de volgende zinnen moet bij 1 en 2 een keuze gemaakt worden uit twee 
woorden.  
In juli valt er in San Francisco … 1 … (veel / weinig) neerslag. Dit wordt 
onder andere veroorzaakt door de … 2 … (aanlandige / aflandige) wind. 
 Neem de cijfers 1 en 2 uit de zinnen over op het antwoordblad en zet 

de juiste keuze erachter. 
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Water
 
bron 15 
Lengteprofiel van een rivier 
 

1 2 3 4

 
 

1p 17 Bekijk bron 15. 
Waar staan de cijfers 1, 2, 3 en 4 uit bron 15 juist bij de vier delen van de 
rivier? 
 

 benedenloop bovenloop delta riviermonding 
A  1 2 3 4 

B  1 3 4 2 

C  2 1 3 4 

D  2 4 1 3 

E  3 1 2 4 

F  3 1 4 2 

 
1p 18 Welk soort rivier is de rivier in bron 15? 

A een gemengde rivier 
B een gletsjerrivier 
C een regenrivier  
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bron 16 
Arnhem en omgeving, 1830 en 2000 
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1p 19 Vergelijk de kaarten in bron 16. 

De kaarten in bron 16 laten Arnhem en omgeving zien in 1830 en in 2000. 
 Geef een uit de kaarten af te leiden verandering waardoor de kans op 

overstromingen bij Arnhem is toegenomen. 
 

2p 20 Bepaalde ingrepen door de mens in het stroomgebied van de Rijn in 
Zwitserland en Duitsland hebben de kans op overstromingen in Nederland 
vergroot. 
 Noem twee voorbeelden van zulke ingrepen in Zwitserland en 

Duitsland. 
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bron 17 
Dwarsdoorsnede rivierengebied 
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1p 21 In de doorsnede in bron 17 zijn cijfers geplaatst. 
Waar staan de vijf begrippen juist bij de cijfers 1 tot en met 5 uit bron 17? 
 

 1 2 3 4 5 
A  winterdijk nevengeul krib zomerdijk uiterwaard 

B  winterdijk nevengeul zomerdijk krib uiterwaard 

C  winterdijk uiterwaard zomerdijk krib nevengeul 

D  zomerdijk nevengeul krib winterdijk uiterwaard 

E  zomerdijk uiterwaard winterdijk krib nevengeul 

F  zomerdijk uiterwaard krib winterdijk nevengeul 
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bron 18 
Grondwatergebruik in Nederland 
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1p 22 Bekijk bron 18. 
Bron 18 laat drie gebruikers van grondwater in Nederland zien. 
Waterleidingbedrijven en overige bedrijven gebruiken elk jaar ongeveer 
evenveel grondwater. De landbouw gebruikt in het ene jaar meer 
grondwater dan in het andere jaar.  
 Geef hiervan een natuurlijke oorzaak. 
 

1p 23 In zandgebieden in Nederland is de kans op verdroging groter dan in 
kleigebieden, terwijl de neerslaghoeveelheid in beide gebieden ongeveer 
gelijk is. 
 Waardoor is de kans op verdroging in zandgebieden groter? 
 

2p 24 Waterbeheer in Nederland valt onder de verantwoordelijkheid van 
waterschappen. 
 Geef twee maatregelen die waterschappen kunnen nemen om 

verdroging van natuurgebieden tegen te gaan. 
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bron 19 
Water in een woestijngebied 
 

 
 

1p 25 Bekijk bron 19. 
In woestijngebieden komt op sommige plekken grondwater op een 
natuurlijke manier aan het oppervlak.  
Hoe noemen we zo’n plek? 
A een delta 
B een oase 
C een wadi 
D een waterput 
 
bron 20 
Krantenartikel 
 
Ethiopië bouwt een stuwdam in de Nijl. Egypte is het niet eens met de 
bouw van deze stuwdam. Volgens het Egyptische ministerie van Water en 
Irrigatie zal Egypte in 2020 twintig procent méér water nodig hebben. 
Hoewel internationale instanties zeggen dat de dam uiteindelijk geen 
grote invloed zal hebben op het debiet van de Nijl, moet het meer achter 
de dam wel gevuld worden. Dat zal naar verwachting drie tot vijf jaar 
duren en Egypte vreest in die periode voor een aanzienlijke daling van de 
watertoevoer. 
 
 

1p 26 Lees bron 20. 
Over het krantenartikel in bron 20 worden twee uitspraken gedaan. 
Uitspraak 1: een verklaring van de toename in watergebruik uit de Nijl in 
Egypte is de bevolkingstoename. 
Uitspraak 2: tijdens het vollopen van het stuwmeer zal het debiet van de 
Nijl tussen de dam en de monding dalen. 
Wat is juist? 
A Alleen uitspraak 1 is juist. 
B Alleen uitspraak 2 is juist. 
C Beide uitspraken zijn juist. 
D Beide uitspraken zijn onjuist. 
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bron 21 
Gele rivier 
 
De Gele Rivier (Huang He) stroomt door het Noord-Chinese Lössplateau 
en neemt daarvandaan jaarlijks 1,5 miljard ton slib mee. De hoeveelheid 
slib kan oplopen tot vierhonderd kilo per duizend liter water. Geen rivier 
ter wereld vervoert zoveel slib. Soms lijkt er modder door de rivier te 
stromen.  
 

1p 27 Lees bron 21. 
De Huang He is geelgekleurd door de grote hoeveelheden slib. 
 Door welk menselijk handelen is er in de loop der tijd steeds meer slib 

in de rivier gekomen? 
 
bron 22 
Watertekort 
 
Vroeger werd de Chinese kustprovincie Shandong, waar de Gele Rivier 
(Huang He) doorheen stroomt regelmatig getroffen door overstromingen. 
In 1998 stroomde er echter 104 dagen lang geen water door de 
benedenloop. In 1997 viel de rivier zelfs 226 dagen droog over de laatste 
zeshonderd kilometer. Nu de rivier steeds vaker droog staat wordt er veel 
meer grondwater opgepompt. 
 
 

2p 28 Lees bron 22. 
 Geef een natuurlijke oorzaak waardoor het noorden van China meer 

last van droogte heeft dan het zuiden.  
 Geef een oorzaak waardoor het watertekort in China de komende 

tientallen jaren zal toenemen. 
 
bron 23 
Krantenartikel 
 
De Drie Klovendam is de grootste stuwdam van China. De aanleg van de 
dam heeft voordelen en nadelen voor de omwonenden, voor de 
scheepvaart en voor de landbouw tussen de dam en de monding. 
 
 

2p 29 Lees bron 23. 
 Noem een voordeel voor de scheepvaart. 
 Noem daarna een nadeel voor de landbouw in het gebied tussen de 

dam en de monding van de rivier. 
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bron 24 
China, watergebruik per sector in biljoen kubieke meter 
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1p 30 Bekijk bron 24. 
In bron 24 zijn de sectoren huishoudens, industrie en landbouw 
vervangen door de cijfers 1, 2 en 3. 
Waar staan de cijfers 1, 2 en 3 uit bron 24 juist bij de drie sectoren? 
 

 huishoudens industrie landbouw 
A  1 2 3 

B  1 3 2 

C  2 1 3 

D  2 3 1 

E  3 1 2 

F  3 2 1 
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Bevolking en ruimte 
 
bron 25 
Percentage bejaarden (65 jaar en ouder), 2025 
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bron 26 
Bevolkingsontwikkeling 2010-2040 
 

Legenda:
Verwacht percentage 
groei/krimp van de
bevolking per regio 

10 - 2,5

-2,5 tot +2,5

meer dan 10

Nederland 
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2,5 - 10
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bron 27 
Tekst 
 
De drie provincies in bron 25 met het hoogste percentage bejaarden laten 
in bron 26 vooral een … 1 … (toename / afname) zien van de bevolking. 
De belangrijkste oorzaak zal de… 2 … (emigratie / binnenlandse migratie) 
van beroepsbevolking zijn naar andere gebieden in Nederland. De 
bevolking zal naar verwachting onder andere toenemen in … 3 …  
(de Randstad / Zeeland). 
 
 

2p 31 Bekijk bron 25 en bron 26 en lees bron 27. 
In de tekst in bron 27 moet bij 1, 2 en 3 een keuze gemaakt worden uit 
twee woorden. 
 Neem de cijfers 1, 2 en 3 uit bron 27 over op het antwoordblad en zet 

de juiste keuze erachter. 
 
bron 28 
Vakantiekaart krimpgebieden 
 

 
 

1p 32 Bekijk bron 28. 
Krimpgebieden zijn delen van Nederland waar het bevolkingsaantal 
terugloopt. Krimpgebieden zijn bijvoorbeeld delen van Groningen, 
Friesland, Drenthe, Gelderland en Zeeland. 
Migratie vanuit deze krimpgebieden heeft tot gevolg dat de natuurlijke 
groei in de krimpgebieden daalt. 
 Waardoor leidt deze migratie tot daling van de natuurlijke groei?  
 

2p 33 In krimpgebieden kunnen problemen ontstaan op het gebied van de 
leefbaarheid. 
 Noem twee van deze problemen. 
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bron 29 
Demografisch transitiemodel 
 

fase 1 fase 2 fase 3 fase 4
tijd
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Legenda:
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1p 34 Bekijk bron 29. 
Nederland en Duitsland bevinden zich allebei in fase 4 van het 
demografisch transitiemodel. Toch zijn er verschillen. 
 Noem een demografisch verschil tussen Nederland en Duitsland in 

fase 4. 
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bron 30 
Immigratie in Nederland vanuit drie verschillende landen, 1960-2010  
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1p 35 Bekijk bron 30. 
In de legenda zijn de namen van drie landen vervangen door X, Y en Z. 
Waar staan de letters X, Y en Z uit bron 30 juist bij de drie landen? 
 

 Indonesië Nederlandse
Antillen1) 

Suriname 

A  X Y Z 

B  X Z Y 

C  Y X Z 

D  Y Z X 

E  Z X Y 

F  Z Y X 

 
 
 

 
 

noot 1 Nederlandse Antillen: De Nederlandse Antillen waren een land binnen het Koninkrijk 

der Nederlanden. In 1986 werd Aruba een afzonderlijk land binnen het Koninkrijk. In 

2010 werden Curaçao en Sint Maarten ook afzonderlijke landen binnen het Koninkrijk 

en kregen Saba, Sint Eustatius en Bonaire de status bijzondere gemeente binnen 

Nederland. 
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bron 31 
McDonald’s en KFC samen in één gebouw in Enschede 
 

 
Aan de A35, bij de afslag Enschede-Zuid, zijn de fastfoodketens 
McDonald’s en Kentucky Fried Chicken (KFC) sinds 2014 in één gebouw 
gevestigd: Foodcourt Enschede.  
Het doel van een foodcourt is om te voorzien in de verschillende 
eetbehoeftes van een groepje mensen, maar toch de mogelijkheid te 
bieden om gezamenlijk te eten en te proeven van verschillende keukens. 
De meeste foodcourts vind je op plaatsen waar veel mensen komen, zoals 
vliegvelden en grote winkelcentra. 
 
 

2p 36 Lees bron 31. 
Ondanks het feit dat McDonald’s en KFC concurrenten zijn, zitten ze nu 
toch samen in één gebouw. 
 Geef een reden waarom het verzorgingsgebied van McDonald’s door 

de samenwerking met KFC groter zal worden. 
 Noem een argument waarom een goede infrastructuur voor een 

nieuwe vestiging van een foodcourt belangrijk is. 
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bron 32 
Twee bevolkingsdiagrammen, 2006 
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1p 37 Bekijk bron 32.  

Het ene bevolkingsdiagram is van niet-stedelijke gemeenten en het 
andere van zeer sterk stedelijke gemeenten in Nederland. 
 Geef eerst aan welk bevolkingsdiagram, 1 of 2, van 

zeer sterk stedelijke gemeenten is. 
 Geef daarna een argument voor je keuze met behulp van de 

bevolkingsdiagrammen. 
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bron 33 
Duitsland, leeftijdsopbouw in willekeurige volgorde in 1950, 2000 en 2050 
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bevolkingsdiagram 3 
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1p 38 Bekijk bron 33. 

Waar staan de cijfers 1, 2 en 3 van de bevolkingsdiagrammen uit bron 33 
bij de juiste jaartallen? 
 

 1950 2000 2050 
A  1 2 3 

B  1 3 2 

C  2 1 3 

D  2 3 1 

E  3 1 2 

F  3 2 1 
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bron 34 
Promotie toerisme Ruhrgebied 
 
De afgelopen twintig jaren heeft een herinrichting van het Ruhrgebied 
plaatsgevonden. Het Ruhrgebied is de afgelopen jaren veranderd van een 
grauw industriegebied tot een gebied waar cultuur, natuur en recreatie op 
aantrekkelijke wijze zijn samengebracht. In het Ruhrgebied wonen meer 
dan 10 miljoen mensen. De belangrijkste steden in dit gebied zijn Essen, 
Dortmund, Duisburg en Düsseldorf. Elk jaar wordt door het Europees 
Parlement een culturele hoofdstad gekozen. In 2010 was het Ruhrgebied 
culturele hoofdstad van Europa. Er zijn ruim 200 musea, diverse 
winkelcentra, pretparken en een groot netwerk aan fietspaden.  
 
 
bron 35 
Aantal recreatieve overnachtingen in het Ruhrgebied, 1990-2014 
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1p 39 Lees bron 34 en bekijk bron 35.  
De herinrichting in het Ruhrgebied is positief geweest voor de 
ontwikkeling van de economie. 
 Geef hiervoor met behulp van bron 34 en bron 35 een argument.  
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bron 36 
Groei van steden in de Parelrivierdelta 
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1p 40 Bekijk bron 36. 
Er worden tijdens de aardrijkskundeles twee uitspraken gedaan over de 
kaart in bron 36. 
Uitspraak 1: op de kaart in bron 36 is te zien dat er tussen 2011 en 2025 
verstedelijking en agglomeratievorming plaatsvindt. 
Uitspraak 2: de verwachte groei tot 2025 is vooral het gevolg van de 
natuurlijke bevolkingsgroei. 
Wat is juist? 
A Alleen uitspraak 1 is juist. 
B Alleen uitspraak 2 is juist. 
C Beide uitspraken zijn juist. 
D Beide uitspraken zijn onjuist. 
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bron 37 
Vergelijking van de bevolkingsopbouw van twee landen in 
drie leeftijdscategorieën in 2011 
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1p 41 Bekijk bron 37. 
In bron 37 is één grafiek van China en één grafiek van Duitsland. 
Elke grafiek is opgedeeld in drie leeftijdsgroepen. 
 Welke grafiek, X of Y, in bron 37 is van China? Geef hiervoor met 

behulp van bron 37 een argument. 
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bron 38 
Plattegrond van een hutong in Shenzhen in 1750 en 2010 
 
1750            2010 

Legenda:
originele bouw illegale bouw  

 
1p 42 Bekijk bron 38. 

Waar staan de ligging van deze hutong en twee kenmerken juist? 
 

 deze wijk ligt de bevolkings- 
dichtheid is er 

de sociale controle 
is er 

A  in het centrum hoog groot 

B  in het centrum hoog klein 

C  in het centrum laag groot 

D  aan de rand van de stad hoog groot 

E  aan de rand van de stad hoog klein 

F  aan de rand van de stad laag groot 

 
2p 43 De laatste tientallen jaren zijn veel hutongs in China gesloopt. 

 Geef twee redenen waarom veel hutongs gesloopt zijn. 
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bron 39 
Verhouding tussen het aantal jongens en meisjes bij geboorte.  
 

 jongens meisjes
China 112 100 

Nederland 105 100 

wereld 107 100 

 
2p 44 Bekijk bron 39. 

De eenkindpolitiek heeft tot gevolg gehad dat de verhouding tussen 
jongens en meisjes in China afwijkt van Nederland en de rest van de 
wereld.  
 Noem een oorzaak van het grote verschil tussen het aantal geboren 

jongens en meisjes in China. 
 Noem een sociaal gevolg van deze scheefgroei tussen jongens en 

meisjes in China. 
 
 

einde  

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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 KB-0131-a-17-2-o

Examen VMBO-KB 

2017 

aardrijkskunde CSE KB

Dit examen bestaat uit 42 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 53 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 2
maandag 19 juni
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. 

Weer en klimaat 

bron 1 
Klimaat of weer 

afbeelding 1 
afbeelding 2 

mm
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Legenda:

120 - 135
135 - 150
150 - 165
165 - 180
180 - 195
195 - 210
210 - 235

0 60 120 km

maximale neerslagtekort
per jaar

afbeelding 3 
Neerslagradar 

afbeelding 4 
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Legenda
lagedrukgebied
hogedrukgebied

luchtdruk

koufront
warmtefront
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1p 1 In bron 1 staan vier afbeeldingen die te maken hebben met klimaat of 
weer. 
Achter welke letter staat onder klimaat en weer de afbeeldingen 1, 2, 3 en 
4 uit bron 1 juist ingedeeld? 

klimaat weer
A afbeelding 1 afbeelding 2, 3 en 4 

B afbeelding 1 en 2 afbeelding 3 en 4 

C afbeelding 1 en 3 afbeelding 2 en 4 

D afbeelding 2 afbeelding 1, 3 en 4 

E afbeelding 2 en 3 afbeelding 1 en 4 

F afbeelding 4 afbeelding 1, 2, en 3 
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bron 2 
Luchtdruk en wind  

P Q

R Szuidelijk halfrond

noordelijk halfrond

1p 2 In bron 2 zijn de hogedrukgebieden aangegeven met de letters P en S. De 
lagedrukgebieden zijn aangegeven met de letters Q en R. De pijlen geven 
de wind(richting) weer. Over bron 2 worden drie uitspraken gedaan. 
Uitspraak 1: “Luchtdrukverschillen ontstaan door verschil in temperatuur.” 
Uitspraak 2: “Door de algemene luchtcirculatie op aarde heeft Nederland 
een overheersende zuidwestelijke wind.” 
Uitspraak 3: “Het afbuigen van de wind ontstaat doordat de aarde draait.” 
Wat is juist? 
A Alleen uitspraak 1 is juist. 
B Alleen uitspraak 1 en 2 zijn juist. 
C Alleen uitspraak 2 en 3 zijn juist. 
D Alle drie de uitspraken zijn juist. 
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bron 3 
Weerkaart Europa  

Legenda:
koudefront
warmtefront

lagedrukgebied
hogedrukgebied
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bron 4 
Weerbericht 

Nederland ligt vooral onder invloed van een … 1 ...  
(hogedrukgebied / lagedrukgebied). 
De overheersende windrichting in Nederland is een … 2 ...  
(noordoostenwind / noordwestenwind / zuidoostenwind / zuidwestenwind). 
Bij Spanje liggen de isobaren ver uit elkaar. Dit betekent dat er … 3 … 
(veel / weinig) wind is. In Spanje is er … 4 ... (veel / weinig) bewolking. 

2p 3 Met behulp van de weerkaart in bron 3 is een weerbericht (zie bron 4) 
geschreven voor Nederland en Spanje. In het weerbericht ontbreken 
woorden. 
 Neem de cijfers 1, 2, 3 en 4 uit het weerbericht over op het 

antwoordblad en zet er het juiste woord achter. 
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bron 5 
Front 

koud
warm

1p 4 In bron 5 is een front afgebeeld. Bij een front ontstaat neerslag. 
Achter welke letter staat het proces van het ontstaan van frontale 
neerslag juist omschreven? 
A Als de wind op zijn weg een berg tegenkomt dan moet hij eroverheen. 

De warme lucht koelt af en het gaat regenen. 
B Als het aardoppervlak opgewarmd wordt door de zon wordt de lucht 

erboven ook warm. Warme lucht stijgt op en koelt weer af en er 
ontstaat neerslag. 

C Als warme en koude lucht botsen dan stijgt de warme, lichtere lucht 
op. Warme lucht die opstijgt koelt af. Er vindt condensatie plaats en er 
ontstaat neerslag. 
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bron 6 
Klimaten in Spanje 

300 km1500

Legenda:
1
2
3
4
5

1p 5 Op de kaart in bron 6 zijn namen van de vijf klimaten in de legenda 
vervangen door de cijfers 1, 2, 3, 4 en 5. 
Achter welke letter staan bij de klimaten de juiste cijfers uit de legenda uit 
bron 6? 

droog 
klimaat 

hooggebergte-
klimaat 

landklimaat mediterraan 
klimaat 

zeeklimaat

A 2 1 3 4 5

B 2 3 4 1 5

C 2 4 1 3 5

D 4 2 3 5 1

E 5 4 2 3 1

F 5 3 2 1 4
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bron 7 
Krantenartikel 

Spanje heeft vooral in de zomer te kampen met verdroging. Daardoor 
ontstaan gemakkelijk bosbranden. Opmerkelijk is dat droogte en 
bosbranden zich steeds eerder in het jaar voordoen. De overheid moet 
maatregelen nemen om het watertekort te beperken.  

1p 6 Het krantenartikel in bron 7 geeft aan dat de Spaanse overheid 
gedwongen wordt om maatregelen te treffen om het watertekort te 
beperken. 
 Geef een maatregel die de Spaanse overheid kan treffen om het 

watertekort te beperken. 
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bron 8 
Duurzaam opwekken van energie 

afbeelding 1 afbeelding 2 

bergen

drukleiding

waterkanaal

turbine

generator
tranformator

machine-
kamer   

stuwdam

stuwmeer

afbeelding 3 afbeelding 4 

1p 7 In Nederland en Spanje worden maatregelen genomen om het versterkte 
broeikaseffect terug te dringen. In bron 8 staan vier vormen van het 
duurzaam opwekken van elektriciteit. 
 Welke vorm van duurzaam opwekken van elektriciteit uit bron 8 wordt 

niet in Nederland toegepast? Geef een argument voor je keuze met 
behulp van bron 8. 
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bron 9 
Luchtcirculaties boven het werelddeel Amerika 

evenaar

60˚

60˚

30˚

30˚

2

1

3

4

1p 8 Boven het werelddeel Amerika en de rest van de aarde stromen vaste 
luchtcirculaties. De oorzaak van deze luchtcirculaties is het verschil in 
luchtdruk. De richting van de vaste luchtcirculaties varieert per 
breedtezone. 
De cijfers 1, 2, 3 en 4 in bron 9 geven de ligging aan van de 
lagedrukgebieden en de hogedrukgebieden. 
 Neem de cijfers 1, 2, 3 en 4 uit bron 9 over op het antwoordblad en zet 

erachter of daar overwegend een lagedrukgebied of overwegend een 
hogedrukgebied is. 

1p 9 Zie bron 9. 
De wind heeft op het noordelijk halfrond een afwijking naar rechts en op 
het zuidelijk halfrond een afwijking naar links. 
 Geef de oorzaak waardoor de wind zich niet in een rechte lijn 

beweegt. 
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bron 10 
Weerkaart Noord-Amerika 

Legenda:
windrichting

-21°C

-26°C

-30°C

-30°C

-31°C

-15°C

-1°C
-18°C

-4°C

-11°C

6°C

5°C

-5°C

10°C

29°C

22°C
Dallas 

New York

Seattle

AnchorageAnchorageAnchorage

bron 11 
Weerbericht 

Het weerbericht van maandag 24 februari 
Het is aan de westkust bij Seattle een … 1 … (koude / zachte) winterdag 
met een … 2 … (aanlandige / aflandige) wind. 
Langs de Grote Meren in het noorden waait een … 3 … (koude / zachte) 
wind vanuit het … 4 … (noorden / zuiden) en de verwachting is dat het 
daar zal … 5 … (vriezen / dooien). 
New York staat onder invloed van een … 6 … (zeewind / landwind). 
Het zuidoosten van de Verenigde Staten heeft een overwegend … 7 … 
(heldere / bewolkte) dag. 

2p 10 Bekijk bron 10 en lees bron 11. 
 Neem de cijfers 1 tot en met 7 uit het weerbericht van bron 11 over op 

het antwoordblad en zet de juiste keuze erachter. 
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bron 12 
Verenigde Staten, reliëf 

0 600 1200 km

0 - 200
200 - 500
500 - 1000
1000 - 2000
2000 - 5000

Legenda:
hoogte in meters

R

P

Q

S

New
Orleans

Washington
DC

San
Francisco
San
Francisco
San
Francisco

Saint Louis

1p 11 De gebieden P, Q, R en S in bron 12 hebben elk één of meer 
verschillende klimaten. 
Achter welke letter staan de juiste klimaten bij de gebieden P, Q, R en S 
uit bron 12? 

P Q R S
A  landklimaat gematigd 

zeeklimaat 
hooggebergte-, 
steppe- en 
woestijnklimaat 

mediterraan 
klimaat 

B  gematigd 
zeeklimaat 

mediterraan 
klimaat 

landklimaat hooggebergte-,
steppe- en 
woestijnklimaat 

C  gematigd 
zeeklimaat 

mediterraan 
klimaat 

hooggebergte-, 
steppe- en 
woestijnklimaat 

landklimaat 

D  mediterraan 
klimaat 

gematigd 
zeeklimaat 

landklimaat hooggebergte-,
steppe- en 
woestijnklimaat 
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bron 13 
Twee klimaatdiagrammen 
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1p 12 Zie bron 12 en 13. 
San Francisco en Washington DC liggen beide aan de kust en nagenoeg 
op dezelfde breedtegraad en toch hebben ze een verschillend klimaat. 
Welke uitspraak is juist?  
A San Francisco heeft in de zomer meer neerslag en hogere 

temperaturen dan Washington DC. 
B San Francisco heeft in de zomer meer neerslag, maar lagere 

temperaturen dan Washington DC. 
C San Francisco heeft in de zomer minder neerslag, maar hogere 

temperaturen dan Washington DC. 
D San Francisco heeft in de zomer minder neerslag en lagere 

temperaturen dan Washington DC. 
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bron 14 
Twee klimaatdiagrammen  
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1p 13 Zie bron 12 en 14. 
De plaatsen Saint Louis en New Orleans verschillen in temperatuur van 
elkaar. 
Wat is hiervan de belangrijkste oorzaak? 
A Deze plaatsen liggen op een verschillende breedtegraad. 
B Deze plaatsen liggen op een verschillende hoogte. 
C Deze plaatsen liggen op een verschillende lengtegraad. 
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bron 15 
Verenigde Staten  

0 600 1200 km

0 - 200
200 - 500
500 - 1000
1000 - 2000
2000 - 5000

Legenda:
hoogte in meters

1
2

3

4

1p 14 De gebieden 1, 2, 3 en 4 in bron 15 hebben elk een ander overheersend 
bodemgebruik. 
Achter welke letter staat het juiste bodemgebruik voor gebied 1, 2, 3 en 4 
uit bron 15? 

1 2 3 4
A  katoen sojabonen tarwe citrusvruchten 

en groente 

B  sojabonen katoen citrusvruchten 
en groente 

tarwe 

C  tarwe citrusvruchten 
en groente 

katoen sojabonen

D  tarwe sojabonen katoen citrusvruchten 
en groente 

2p 15 De federale overheid van de Verenigde Staten wil het versterkte 
broeikaseffect verminderen. Dit zou kunnen door een andere keuze bij 
energieopwekking. 
Voorbeelden van manieren om energie op te wekken zijn: 
1 geothermische energie 
2 kernenergie 
3 steenkoolcentrale 
4 waterkrachtcentrale 
5 zonne-energie 
 Neem de cijfers 1 tot en met 5 over op het antwoordblad en schrijf 

erachter of meer gebruik van deze manier om energie op te wekken 
wel of niet meehelpt om het versterkte broeikaseffect te verminderen. 
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Water 

bron 16 
De Rijn 

Rijn

Rijn

1

2

3

1p 16 In bron 16 staan bij de Rijn de cijfers 1, 2 en 3.  
Achter welke letter staat het juiste rivierdeel en de juiste stroomsnelheid 
(hoog, gemiddeld of laag) bij 1, 2 en 3 uit bron 16? 

bij 1 bij 2 bij 3 
A  bovenloop, hoog middenloop, 

gemiddeld 
benedenloop, laag 

B  bovenloop, hoog middenloop, laag benedenloop, 
gemiddeld 

C  benedenloop, laag middenloop, 
gemiddeld 

bovenloop, hoog 

D  benedenloop, laag middenloop, hoog bovenloop, gemiddeld 
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bron 17 
Overgangsvormen van water 

vast vloeibaar gasvormig

1 2

3 4

1p 17 In bron 17 zijn de overgangsvormen van water vervangen door de 
cijfers 1, 2, 3 en 4. 
Achter welke letter staan de juiste overgangsvormen bij de cijfers 1, 2, 3 
en 4 uit bron 17? 

1 2 3 4
A  bevriezen condenseren smelten verdampen 

B  condenseren smelten verdampen bevriezen 

C  condenseren verdampen bevriezen smelten 

D  smelten verdampen bevriezen condenseren 

E  smelten verdampen condenseren bevriezen 

F  verdampen smelten condenseren bevriezen 
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bron 18 
… 

Rotterdam

0 25 50 km

1p 18 Welke titel hoort bij de kaart in bron 18? 
A Drinkwatervoorziening in Nederland 
B Goederenvervoer over de Nederlandse waterwegen 
C Goederenvervoer over de Nederlandse verkeerswegen 
D Goederenvervoer over het Nederlandse spoor 

bron 19 
Tekst 

De Rijn ontspringt in de bergen van Zwitserland en is een … 1 … 
(gemengde rivier / regenrivier). De Maas heeft een kleiner stroomgebied 
dan de Rijn. Onder andere daardoor is het ... 2 … (debiet / regiem) van de 
Maas kleiner dan dat van de Rijn. 
De veranderingen in de afvoer van de Maas gedurende een jaar zijn 
relatief … 3 ... (groter dan / kleiner dan / gelijk aan) die van de Rijn. 

2p 19 In de tekst in bron 19 moet achter de cijfers 1, 2 en 3 een keuze gemaakt 
worden uit de woorden die tussen haakjes staan. 
 Neem de cijfers 1, 2 en 3 uit de tekst in bron 19 over op het 

antwoordblad en zet de juiste keuze erachter. 
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bron 20 
Grondwatermeter 

Een grondwatermeter bestaat uit een stalen buis die zich een paar meter 
boven en onder de grond bevindt. Via gaten onder in de buis komt het 
grondwater in de buis te staan. Op dit water drijft een lange koker die 
boven de grond te zien is en de stand van het grondwater aangeeft. 

2p 20 Lees bron 20. 
Tijdens de aardrijkskundeles doen Ahmed, Carlos en Evelien ieder een 
uitspraak over het grondwaterpeil. 
Ahmed zegt: “Grondwater is altijd zoet water.” 
Carlos zegt: “Als het grondwater buiten bereik van de plantenwortels is, is 
er sprake van verdroging van de bodem.” 
Evelien zegt: “De gewenste grondwaterstand kan per gebied verschillen 
en hangt af van het bodemgebruik in het gebied.” 
 Neem de namen Ahmed, Carlos en Evelien over op het antwoordblad 

en zet erachter of de uitspraak juist of onjuist is. 
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bron 21 
De Pannerdensche overlaat 

1p 21 De Pannerdensche overlaat past in het beleid van ruimte voor rivieren. 
Tijdens hoogwater in de rivier overstroomt de overlaat. Hierdoor wordt het 
overtollige rivierwater over een groter gebied verdeeld. 
Op de foto in bron 21 zijn vier cijfers gezet. Bij elk cijfer hoort een begrip. 
Achter welke letter staat het juiste begrip bij de cijfers 1, 2, 3 en 4? 

1 2 3 4
A  uiterwaard winterdijk rivierbedding zomerdijk 

B  uiterwaard zomerdijk rivierbedding winterdijk 

C  rivierbedding zomerdijk uiterwaard winterdijk 

D  rivierbedding winterdijk uiterwaard zomerdijk 
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bron 22 
Drie stappen tegen wateroverlast 

De aanpak van wateroverlast werkt volgens een driestappenplan: 

1p 22 Wateroverlast ontstaat als overvloedig water nergens naartoe kan. 
Daarom gebruikt Nederland een driestappenplan: overvloedig water 
vasthouden in de bodem, tijdelijk opvangen of gecontroleerd afvoeren. 
Zes maatregelen voor het driestappenplan zijn: 
1 uiterwaarden afgraven 
2 verharding in steden beperken 
3 infiltratiegebieden aanleggen 
4 overloopgebieden aanleggen 
5 afvoer via het riool  
6 het rivierbed uitgraven 
Achter welke letter staan bij elk onderdeel uit het driestappenplan uit 
bron 22 de juiste maatregelen? 

water vasthouden 
in de bodem 

water tijdelijk 
opvangen in daarvoor 
aangewezen gebied 

water gecontroleerd 
afvoeren 

A 1 en 2  3 en 4 5 en 6 

B 1 en 6 4 en 5 2 en 3 

C 2 en 3 1 en 4 5 en 6 

D 3 en 4 1, 2 en 5 6 

E 4 en 5 2 en 6 3 en 1 

F 5 en 6 1, 2 en 4 3 
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bron 23 
Tekst van een website van de Rijksoverheid 

Ruimte voor de Rivier 
Het rivierwater krijgt meer ruimte. Bijvoorbeeld door uiterwaarden te 
verdiepen en gebieden aan te wijzen die overtollig water kunnen 
opvangen. Ook worden de dijken langs de grote rivieren versterkt. Dit 
helpt om de kans op een overstroming te verkleinen. 

1p 23 Lees bron 23 
De maatregelen vanuit het beleidsplan Ruimte voor de Rivier maken het 
Nederlandse rivierengebied veiliger. Tegelijkertijd biedt het beleidsplan 
kansen om het gebied ruimtelijk te ontwikkelen. De grond in de 
uiterwaarden krijgt dan een andere bestemming. 
 Geef een voorbeeld van zo’n andere bestemming. 

bron 24 
Twee klimaatgrafieken 
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1p 24 Ondanks het feit dat in Utrecht meer neerslag valt dan in Beijing, heeft 
Utrecht minder wateroverlast dan Beijing. 
 Geef met behulp van bron 24 een oorzaak waardoor Beijing meer 

wateroverlast heeft dan Utrecht. 
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bron 25 
Waterverbruik als percentage van de totale beschikbare waterhoeveelheid 
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2p 25 Tijdens de aardrijkskundeles ontstaat een discussie over de kaarten van 
bron 25. Aron, Bernie en Gijs doen ieder een uitspraak over bron 25.  
Aron zegt: “Het verbruik van water in China is tussen 1995 en 2025 onder 
andere toegenomen omdat de bevolking in China is toegenomen.” 
Bernie zegt: “Door de toenemende industrialisatie is het waterverbruik in 
China tussen 1995 en 2025 toegenomen.” 
Gijs zegt: “Omdat de welvaart van China tussen 1995 en 2025 toeneemt, 
zal het waterverbruik ook toenemen.” 
 Neem de namen Aron, Bernie en Gijs over op het antwoordblad en 

geef bij elke uitspraak aan of deze juist of onjuist is. 
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bron 26 
Krantenartikel 

Water van de Rode Zee moet 
Dode Zee redden 
11 december 2012 

Palestina, Israël en Jordanië 
sloten een akkoord over de 
aanleg van een pijpleiding die de 
Dode Zee moet redden. 
De Dode Zee is stervende. Eens 
stroomde er door de rivier 1,3 
miljard kubieke meter water per 
jaar naar de Dode Zee. Dit is in 
2013 al gereduceerd tot minder 
dan 60 miljoen kubieke meter per 
jaar. Hierdoor daalt het waterpeil 
van de Dode Zee met ongeveer 
een meter per jaar. Sommige 
experts vrezen dat het laagst 
gelegen meer ter wereld in 2050 
volledig zal zijn opgedroogd. 
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1p 26 Welke rivier is op de kaart in bron 26 aangegeven met cijfer 1? 
A de Eufraat 
B de Jordaan 
C de Nijl 
D de Tigris 

2p 27 In bron 26 staat dat er steeds minder rivierwater naar de Dode Zee 
stroomt. 
 Geef twee oorzaken waardoor de mens meer (rivier)water verbruikt. 

1p 28 Geef een reden waarom de Jordaniërs, Israëliërs en Palestijnen hebben 
gekozen voor een dure aanleg met pijpleidingen in plaats van de veel 
goedkopere aanleg van een kanaal. 

1p 29 Op de kaart van bron 26 staat een ontziltingsinstallatie aangegeven. 
 Geef de oorzaak waardoor de bouw van een ontziltingsinstallatie hier 

noodzakelijk is?  
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Bevolking en ruimte 

bron 27 
Nederland, leeftijdsdiagrammen van 2014 en 2050 
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1p 30 Er worden drie beweringen gedaan over de leeftijdsdiagrammen van 2014 
en 2050 in bron 27. 
Welke bewering is juist? 
A De beroepsbevolking is in 2014 even groot als in 2050. 
B De levensverwachting is in 2050 lager dan in 2014. 
C Tussen 2014 en 2050 is de vergrijzing groter dan de ontgroening. 
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bron 28 
Nederland, aandeel 0-19-jarigen, 20-64-jarigen en 65-plussers in de totale 
bevolking, 1950  ̶  2013 en prognose 2014  ̶  2060 
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1p 31 Zie bron 28. 
Bijna de hele beroepsbevolking in Nederland zit in de leeftijdsgroep  
20 - 65 jaar. 
 Door welke oorzaak, die af te leiden is uit bron 28, zal de 

beroepsbevolking in Nederland in de toekomst vooral dalen? 
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bron 29 
Duitsland, groei bevolking en leeftijdsgroepen 

jaar Leeftijdsgroep 
0-19 jaar 

Leeftijdsgroep
20-64 jaar 

Leeftijdsgroep
65+ 

Totale bevolking 
in mln  

1990 22% 63% 15% 79,8

2000 21% 62% 17% 82,3

2010 18% 61% 21% 81,5

2020 17% 60% 23% 79,9

2030 17% 57% 26% 76,8

2040 16% 52% 32% 73,8

2050 16% 51% 33% 69,4

2060 16% 50% 34% 64,7

1p 32 Sanne en Judith doen ieder een bewering op basis van bron 28 en 29. 
Sanne zegt: “De ontgroening is in Nederland tussen 1990 en 2060 sterker 
dan in Duitsland.” 
Judith zegt: “Tot 2060 is het percentage 65-plussers in Duitsland steeds 
hoger dan in Nederland.” 
 Neem de namen Sanne en Judith over op het antwoordblad en geef bij 

elke bewering aan of deze juist of onjuist is. 

2p 33 Stel dat de regering van Duitsland ontevreden is over de 
bevolkingsontwikkeling in Duitsland, dan zou de regering maatregelen 
kunnen nemen om de bevolkingsgroei te bevorderen. 
 Noem eerst maatregel om de natuurlijke bevolkingsgroei te 

bevorderen. 
 Noem vervolgens een maatregel om de sociale bevolkingsgroei te 

bevorderen. 
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bron 30 
Overzicht van de regio Chemnitz, Leipzig en Dresden 
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Legenda:
snelweg

1 = regio Chemnitz-Zwickau-
      Ertsgebergte
2 = regio Dresden
3 = regio Leipzig
4 = regio Zittau
5 = regio Plauen

snelweg gepland/in aanbouw
luchthaven

bron 31 
Tekst 

De regio Chemnitz valt onder de deelstaat Sachsen. Deelstaat Sachsen 
behoorde tot het voormalige Oost-Duitsland. Na de hereniging van de 
beide Duitslanden in 1989 trokken veel mensen weg uit Sachsen. 

2p 34 Bekijk bron 30 en lees bron 31. 
 Noem met behulp van bron 30 twee aantrekkingsfactoren die de 

regio Chemnitz voor bedrijven aantrekkelijk maakt om zich daar te 
vestigen. 

2p 35 Bekijk bron 30 en lees bron 31. 
De Duitse overheid heeft bedrijven als VW en BMW gesubsidieerd om 
zich te vestigen in deze regio. 
 Noem hiervoor twee redenen. 

1p 36 Wat was het eerste gevolg van de eenkindpolitiek in China? 
A geboorteoverschot 
B ontgroening 
C sterfteoverschot 
D vergrijzing 
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bron 32 
De ontwikkeling van de bevolking van stad en platteland in China,  
1950  ̶  2010 
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2p 37 Teun, Lieke en Anouk doen ieder een bewering over bron 32. 
Teun zegt: “De totale Chinese bevolking is in de periode 1950  ̶  2010 
meer dan verdubbeld.” 
Lieke zegt: “De stedelijke bevolking groeit even hard als de totale 
bevolking.” 
Anouk zegt: “De groei van een stad wordt niet alleen bepaald door de 
groei van de werkgelegenheid in de industrie.” 
 Neem de namen Teun, Lieke en Anouk over op het antwoordblad en 

geef van elke bewering aan of deze juist of onjuist is. 

1p 38 Migranten die van het Chinese platteland naar de stad willen verhuizen, 
krijgen te maken met de regels van het hukousysteem. 
Wat is een gevolg van het hukousysteem? 
A de afbraak van de hutongs 
B de groei van voorzieningen in steden 
C gezinshereniging in steden 
D meer sociale ongelijkheid in steden 

1p 39 De Chinese overheid denkt erover om het hukousysteem af te schaffen.  
 Noem een voordeel voor migranten van een versoepeling of het 

afschaffen van het hukousysteem ten opzichte van de oude situatie. 
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bron 33 
Krantenartikel 

13 mei 2013  ̶  Meer dan 60 miljoen Chinese kinderen zien hun ouders 
zelden of nooit. Ze wonen bij grootouders of familieleden. De ouders zijn 
naar grote steden zoals Guangzhou of Shanghai vertrokken. 

1p 40 Lees bron 33. 
Welk begrip past het best bij de ouders van deze kinderen? 
A arbeidsmigranten 
B emigranten 
C immigranten 
D remigranten 

bron 34 
Verdeling van de beroepsbevolking in China over de leeftijdsgroepen, 
1990 en 2005 
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1p 41 Zie bron 34. 
 Noem een oorzaak waardoor de groep 16-29 jaar binnen de 

beroepsbevolking is afgenomen tussen 1990 en 2005. 
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bron 35 
Lopen is veiliger dan fietsen in de metropool Harbin 

De smog in de metropool Harbin is regelmatig zo dik dat de 
verkeersveiligheid niet langer wordt gegarandeerd. Soms is het zicht 
minder dan 20 meter; automobilisten zien in het ergste geval het rode 
stoplicht niet meer. Een maatregel om smog te beperken is om auto’s met 
een even en een oneven kenteken om de dag te laten rijden. Ook worden 
regelmatig autowegen afgesloten omdat men bang is voor ongevallen. 

1p 42 Zie bron 35. 
 Noem naast het verkeer nog een menselijke oorzaak van smog. 

einde  
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Examen VMBO-KB 

2016 
 
 
 

aardrijkskunde CSE KB

Dit examen bestaat uit 43 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 54 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 1
maandag 23 mei
9.00 - 11.00 uur

Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift opgenomen. 
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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. 
 
 

Weer en klimaat 

 
2p 1 In landen als Spanje en de Verenigde Staten komen veel verschillende 

klimaten voor. Nederland heeft maar één klimaat. 
 Geef eerst de naam van het klimaat in Nederland. 
 Geef vervolgens twee klimaatkenmerken van het klimaat in Nederland. 
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bron 1 
Mogelijke gevolgen van de klimaatverandering voor Nederland,  
1990 - 2100  
 

2 droge perioden
toename verdamping
van 7 tot 30%
 

4 zeespiegel Nederlandse kust
stijging 35 tot 85 cm

6 rivierafvoeren
Rijn gemiddeld winter: +12 tot +27%
Rijn gemiddeld zomer: −41 tot +1%
Rijn extreem hoge afvoeren:
4 tot 40 keer vaker 

+
−

5 jaargemiddelde temperatuur
stijging 1,8 tot 5,1°C

1 natte perioden
10-daagse neerslagsom
die eens in de 10 jaar
wordt overschreden:
winter: +8 tot +24%

3 jaarlijkse neerslag
neemt toe

 
 

2p 2 Hans, Klaas en Megan bekijken bron 1. Over deze bron doen ze ieder een 
bewering. 
Hans zegt: “De klimaatverandering in Nederland tussen 1990 en 2100 
wordt veroorzaakt door het broeikaseffect.” 
Klaas zegt: “De zeespiegelstijging aan de Nederlandse kust wordt vooral 
veroorzaakt door een neerslagtoename.” 
Megan zegt: “Hogere afvoer van de Rijn in de toekomst wordt onder 
andere veroorzaakt door een toename van smeltwater.” 
 Neem de namen Hans, Klaas en Megan over op het antwoordblad en 

zet achter elke naam of de bewering juist of onjuist is. 
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bron 2 
Vijf instrumenten om het weer te meten 
 

 
 

1p 3 Bron 2 laat vijf instrumenten zien om de verschillende weerelementen te 
meten. 
Achter welke letter staan de cijfers van de instrumenten uit bron 2 bij het 
juiste weerelement? 
 

 luchtdruk luchtvochtigheid neerslag temperatuur wind 

A 1 2 3 4 5 

B 1 5 2 4 3 

C 2 3 4 1 5 

D 2 5 3 1 4 

E 3 4 2 1 5 

F 4 1 5 2 3 
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bron 3 
Het ontstaan van neerslag 
 

 
 

1p 4 Bron 3 geeft het ontstaan van een vorm van neerslag weer. 
Welke vorm van neerslag is dat? 
A frontale neerslag 
B stijgingsneerslag 
C stuwingsneerslag 
 

2p 5 De invloed van de zee is één van de factoren die het klimaat bepaalt.  
 Geef drie andere factoren die het klimaat bepalen. 
 
bron 4 
Invalshoek van de zonnestralen 
 
1 2 3 4

 
 

1p 6 Bekijk bron 4. 
De invalshoek van de zon is voor Nederland en Spanje verschillend en 
verschilt ook per seizoen.  
Achter welke letter staan de juiste invalshoeken bij Nederland en Spanje 
in de winter en de zomer? 
 

 Nederland 
winter 

Nederland 
zomer 

Spanje 
winter 

Spanje 
zomer 

A 1 2 3 4 

B 2 3 4 1 

C 3 1 2 4 

D 3 4 1 2 

E 4 1 2 3 

F 4 3 1 2 
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bron 5 
Krantenartikel 30 januari 2005 
 
Groenteteelt Spanje getroffen door uitzonderlijke koudegolf 
Spaanse landbouworganisaties melden zware schade aan 
tuinbouwgewassen vanwege de koudegolf van de afgelopen dagen. 
Hoewel al zeker is dat de vorst tot schade heeft geleid, is de omvang 
hiervan nog niet bekend. Het is in ieder geval duidelijk dat er de komende 
weken een schaarste zal ontstaan aan tuinbouwproducten zoals tomaten, 
paprika’s en komkommers. 
 
 

1p 7 Lees bron 5. 
Nederlandse en Spaanse tuinbouwbedrijven telen veel dezelfde groenten. 
Tijdens de koudegolf in Spanje was het ook in Nederland erg koud, maar 
toch heeft de Nederlandse tuinbouw geen productieverlies geleden bij de 
productie van tomaten, paprika’s en komkommers. 
 Geef de oorzaak waardoor de Nederlandse tuinbouw geen 

productieverlies had door de kou. 
 

1p 8 Door de klimaatverandering wordt het in Spanje en Nederland warmer. In 
Spanje wordt het ook droger, maar in Nederland neemt de 
neerslagintensiteit juist toe. Spanje en Nederland nemen verschillende 
maatregelen om de negatieve gevolgen van de klimaatverandering te 
beperken. 
Hier volgen zes maatregelen: 
1 drainage van landbouwgronden 
2 dijkverhoging 
3 overgaan op duurzamere irrigatiesystemen  
4 overloopgebieden aanleggen 
5 waterdistributie verbeteren 
6 waterreservoirs aanleggen 
 Neem de cijfers van de maatregelen die bij Spanje horen over op het 

antwoordblad. 
 

1p 9 Door de droogte kan, naast de landbouwsector, ook de toeristische sector 
in Spanje in gevaar komen. 
 Geef twee voorbeelden waaruit blijkt dat de toeristische sector in 

Spanje veel van de beschikbare watervoorraden gebruikt. 
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bron 6 
Tekst 
 
Het klimaat in de Verenigde Staten 
In de Verenigde Staten komen veel verschillende klimaten voor. Zo heeft 
Alaska een poolklimaat en in Florida is het klimaat subtropisch.  
Het noordoosten van de Verenigde Staten heeft een landklimaat. 
Er is daar een … P … (groot / klein) verschil tussen de gemiddelde 
temperatuur in de zomer en de winter. Dit komt doordat de wind in het 
noordoostelijk kustgebied meestal … Q … (aanlandig / aflandig) is. Het 
westelijke kustgebied behoort tot de … R … (droogste / natste) regio’s 
van het land. 
 

2p 10 In de tekst in bron 6 over het klimaat in de Verenigde Staten staat achter 
de letters P, Q en R een keuzemogelijkheid. 
 Neem de letters P, Q en R uit bron 6 over op het antwoordblad en kies 

telkens het juiste woord. 
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bron 7 
Klimaten in de Verenigde Staten 
 

0 400 800 km

4

5

1

2

32

2

 
 

1p 11 Op de kaart in bron 7 zijn vijf verschillende klimaatgebieden aangegeven 
met de cijfers 1, 2, 3, 4 en 5. 
Achter welke letter staat bij elk klimaat het juiste gebied uit bron 7 
aangegeven? 
 

 gematigd 
zeeklimaat 

hooggebergte-
klimaat 

Middellandse
Zeeklimaat 

steppe- 
klimaat 

woestijn-
klimaat 

A 1 2 3 5 4 

B 1 2 4 3 5 

C 2 3 5 4 1 

D 3 5 4 1 2 

E 4 1 2 3 5 

F 5 4 1 2 3 
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bron 8 
Vier klimaatgrafieken 
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1p 12 In bron 8 staan de klimaatgrafieken die horen bij vier van de vijf 
klimaatgebieden uit bron 7. Er is geen klimaatgrafiek van het 
hooggebergteklimaat afgebeeld. 
Achter welke letter staan de cijfers van de klimaatgrafieken uit bron 8 juist 
weergegeven bij de klimaten? 
 

 gematigd 
zeeklimaat 

Middellandse 
Zeeklimaat 

steppe- 
klimaat 

woestijn- 
klimaat 

A  1 2 3 4 

B  1 3 4 2 

C  2 1 3 4 

D  2 3 4 1 

E  3 4 1 2 

F  4 1 2 3 
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bron 9 
Gewassen en vee 
 
mais katoen 

  
tarwe melkveeteelt 

 
bron 10 
‘Landbouwbelts’ in de Verenigde Staten 
 

0 400 800 km
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1
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4
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1p 13 Zie bron 9 en bron 10. 
De Verenigde Staten heeft gebieden waar hoofdzakelijk één 
landbouwproduct geproduceerd wordt. Deze gebieden met hun specifieke 
teelt worden ‘landbouwbelts’ genoemd.  
Op de kaart in bron 10 staan vier van deze landbouwbelts aangegeven 
met de cijfers 1, 2, 3 en 4. 
Achter welke letter staan de cijfers uit de legenda juist bij elk 
landbouwproduct uit bron 9? 
 

 tarwe katoen mais zuivel 
(melkvee) 

A  1 2 3 4 

B  1 4 3 2 

C  2 1 4 3 

D  3 2 1 4 

E  3 4 1 2 

F  4 3 2 1 
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bron 11 
Ligging Lake Mead 
 

Colorado 

Gila

100 200 km0

Lake
Mead

Hooverdam

Phoenix

Tucson

San Diego
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Las VegasLas VegasLas VegasLas Vegas

GROTE OCEAAN

Legenda:
grens van staat

 
 
bron 12 
Hooverdam en Lake Mead in 1983 en 2007 
 

 
 

2p 14 Bron 12 laat het waterniveau in het stuwmeer Lake Mead zien in 1983 en 
2007. Dit stuwmeer ligt achter de Hooverdam (zie bron 11). De verlaging 
van het waterpeil heeft onder andere te maken met het versterkte 
broeikaseffect. 
 Geef nog twee menselijke oorzaken waardoor het waterpeil in het 

stuwmeer van Lake Mead gedaald is. 
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Water

 
bron 13 
De gemiddelde waterafvoer in de Rijn bij Maxau, Keulen en Lobith 
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bron 14 
De Rijn 
 

Lobith

Maxau

Keulen

Basel

 
 

1p 15 Zie bron 13 en bron 14. 
In welke maand voert de Rijn bij Maxau het meeste water af? 
A in januari  
B in april  
C in juni  
D in december  
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bron 15 
Deltawerken 
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1p 16 Achter welke letter staan de juiste cijfers uit bron 15 bij de dammen? 
 

 Brouwersdam Haringvlietdam Oosterscheldedam 

A  1 2 3 

B  2 1 3 

C  2 3 1 

D  3 1 2 

 
1p 17 Geef met behulp van bron 15 de reden waarom er geen dam in de 

Westerschelde is geplaatst. 
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bron 16 
Drie delen van een rivier 
 
foto 1 foto 2 

  
foto 3  

 
1p 18 Het stroomgebied van een rivier bestaat uit verschillende delen.  

De foto’s in bron 16 zijn van (in alfabetische volgorde): de benedenloop, 
de bovenloop en de middenloop van de rivier. 
Achter welke letter staan de juiste delen van de rivier genoemd bij de 
foto’s? 
 

 foto 1 foto 2 foto 3 

A  benedenloop bovenloop middenloop 

B  benedenloop middenloop bovenloop 

C  bovenloop benedenloop middenloop 

D  bovenloop middenloop benedenloop 

E  middenloop bovenloop benedenloop 

F  middenloop benedenloop bovenloop 
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bron 17 
Rivierenlandschap 
 

 
 

1p 19 Een rivierenlandschap bestaat uit verschillende onderdelen.  
Op de foto in bron 17 zijn de cijfers 1, 2, 3, 4 en 5 aangegeven. 
 Neem de namen winterdijk, krib en uiterwaard over op het 

antwoordblad en zet achter elke naam het cijfer uit bron 17 dat erbij 
hoort.  

Let op: er blijven twee cijfers over. 
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bron 18 
Ligging van de woonwijk Lent 
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bron 19 
Twee foto’s 
 
oude situatie 

 
 
nieuwe situatie 
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bron 20 
Zijaanzicht van de oude en nieuwe situatie bij Lent 
 
oude situatie

Waal

dijk met woningen
en begroeiing dijklandbouwgrond

nieuwe situatie

Waal

nieuwbouwhoogwaterhoogwater eiland

 
 

1p 20 Bekijk bron 18, 19 en 20. 
In 1993 en 1995 dreigden gebieden langs de Maas en de Waal te 
overstromen. Zo ook bij de woonwijk Lent in de gemeente Nijmegen. Dit 
had mede te maken met het feit dat het winterbed van de Waal in de 
bocht tussen Nijmegen en Lent versmalt tot een breedte van 350 meter. 
Elders is de breedte gemiddeld 1000 meter. 
Om overstromingen in de toekomst te voorkomen wordt het gebied bij 
Lent aangepast. 
 Welke twee maatregelen in het kader van ‘Ruimte voor de Rivier’ 

worden hier toegepast? 
 

1p 21 Bekijk bron 18, 19 en 20. 
Op veel plaatsen heeft men ervoor gekozen om de kribben in de rivier te 
verwijderen of te verlagen. In de nieuwe situatie bij Lent zijn de kribben 
gehandhaafd.  
 Geef vanuit de kaart in bron 18 een reden waarom het bij Lent 

noodzakelijk is dat de kribben in de rivier blijven. 
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bron 21 
Drinkwaterverbruik in huishoudens 
 

Liter/persoon, per dag 1995 2004 2007 2010 2013 

bad 9,0 2,8 2,5 2,8 1,8 

douche 38,3 43,7 49,8 48,6 51,4 

wastafel 4,2 5,1 5,3 5,0 5,2 

toiletspoeling 42,0 35,8 37,1 33,7 33,8 

kleding wassen, hand 2,1 1,5 1,7 1,1 1,4 

kleding wassen, machine 25,5 18,0 15,5 14,3 14,3 

afwassen, hand 4,9 3,9 3,8 3,1 3,6 

afwassen, machine 0,9 3,0 3,0 3,0 2,0 

voedselbereiding 2,0 1,8 1,7 1,4 1,0 

koffie, thee, water drinken 1,5 1,6 1,8 1,8 1,0 

overig 6,7 6,4 5,3 5,3 3,4 

Totaal 137,1 123,6 127,5 120,1 118,9 

 
1p 22 In de tabel in bron 21 kun je een oorzaak vinden van het sterk 

toegenomen drinkwaterverbruik voor de douche tussen 1995 en 2013. 
 Geef die oorzaak. 
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bron 22 
Goederenvervoer binnen Nederland en goederenvervoer van en naar 
Nederland, 2010 
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2p 23 Bekijk bron 22. 
 Geef eerst aan welke vorm van vervoer het belangrijkst is voor de 

afvoer van en de aanvoer naar Nederland.  
 Geef vervolgens een reden waarom deze vorm van vervoer het meest 

gebruikt wordt. 
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bron 23 
Tuinbouw in het Midden-Oosten 
 

 
 

1p 24 Op de foto in bron 23 is de grond afgedekt met plastic. In het plastic zijn 
gaten gemaakt voor de planten. In het Midden-Oosten wordt gezocht naar 
mogelijkheden om op een duurzame manier met het water om te gaan. 
 Waarom is het afdekken van de grond met plastic een duurzame(re) 

vorm van akkerbouw? 
 

2p 25 Bron 23 laat een duurzamere vorm van akkerbouw zien. 
 Noem nog twee manieren waarop in de akkerbouw en tuinbouw in het 

Midden-Oosten duurzamer met water kan worden omgegaan. 
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bron 24 
Vier klimaatgrafieken 
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1p 26 Welke klimaatgrafiek uit bron 24 is van een plaats in de Gobiwoestijn in 

China? 
A klimaatgrafiek 1 
B klimaatgrafiek 2 
C klimaatgrafiek 3 
D klimaatgrafiek 4 
 

1p 27 In het noordwesten van China is een enorm ondergronds 
grondwaterreservoir ontdekt. Het reservoir, onder de Taklamakanwoestijn, 
bevat 36 miljard kubieke meter water. Vermoedelijk is het water 
opgeslagen in poreuze steenlagen, zoals kalksteen. 
Welk begrip past het best bij het ondergrondse waterreservoir? 
A aquifer 
B grondwater 
C oppervlaktewater 
D stuwmeer 
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1p 28 De vondst van het ondergrondse waterreservoir wordt gezien als de 
oplossing tegen de droogte in het noordwesten van China.  
 Geef de oorzaak waardoor het gebruik van het water uit het 

ondergrondse waterreservoir niet duurzaam is. 
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Bevolking en ruimte

 
bron 25 
Krantenartikel 
 
ARNHEM - Kledingwinkel Primark opende eind maart 2014 een winkel in 
Nijmegen. Daar stonden toen duizenden mensen voor de deur om de 
opening mee te maken. Het Ierse concern opent op 30 september 2014 
zijn zevende filiaal in Nederland aan de Ketelstraat in Arnhem. 
 
Bezoekerstoename in betreffende stad sinds / door komst Primark (%) 

Hoofddorp geen gegevens

Almere
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Zoetermeer

Rotterdam

Zaandam
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vestiging bezoekerstoename sinds/door komst Primark (%)

 
 
 
bron 26 
Vestigingen Primark (januari 2014) en keuzeplaatsen nieuwe vestiging  
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1p 29 Lees bron 25 en bekijk bron 26. 
Twee leerlingen doen een uitspraak over de gevolgen van de komst van 
Primark naar Arnhem. 
Daan zegt: “Door de komst van Primark naar Arnhem zal het 
verzorgingsgebied van de Primark in Nijmegen groter worden.” 
Fleur zegt: “Door de komst van Primark zal ook de horeca profiteren.” 
Wat is juist? 
A Alleen de uitspraak van Daan is juist. 
B Alleen de uitspraak van Fleur is juist. 
C Beide uitspraken zijn juist. 
D Beide uitspraken zijn onjuist. 
 

1p 30 Lees bron 25 en bekijk bron 26. 
Primark is succesvol in Nederland. De eerste vestiging werd in december 
2008 geopend in Rotterdam. In 2014 waren er ook al vestigingen in 
Almere, Hoofddorp, Zaandam, Zoetermeer, Eindhoven, Venlo, Arnhem, 
Nijmegen en Enschede. Er zijn verschillende nieuwe vestigingen gepland. 
In welke plaats kan Primark het best een nieuwe vestiging openen? 
A in Den Burg 
B in Groningen 
C in Roermond 
D in Terneuzen 
 

1p 31 Toen Primark zich in Nijmegen vestigde, nam het bezoekersaantal in 
Nijmegen sterk toe. Thirza beweert dat de bezoekerstoename door de 
vestiging van Primark in Arnhem lager zal zijn dan die in Nijmegen. 
 Geef met behulp van bron 26 een argument om deze voorspelling te 

onderbouwen. 
 

1p 32 Op 1 januari 2015 bestond de bevolking van Nederland uit (afgerond) 
17.000.000 mensen. 
Stel dat het geboortecijfer in dat jaar 10 was en het sterftecijfer 8. 
Hoe groot was dan de natuurlijke groei in 2015? 
A 34.000 
B 340.000 
C 17.034.000 
D 17.340.000 
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bron 27 
Nederland, bevolkingsontwikkeling 2010-2025 
 

0 40 80 km

Legenda:
(verwacht) percentage groei/krimp
van de bevolking per regio
afname

geringe afname/geringe toename

<10%
10 - 2,5%

-2,5 - 2,5%

toename
2,5 - 10%
>10%

 
 

2p 33 Bekijk bron 27. 
Gebieden die te maken hebben met een (sterke) terugloop van de 
bevolking kunnen problemen krijgen op verschillende gebieden. 
 Geef twee negatieve gevolgen van bevolkingsterugloop voor de 

leefbaarheid.  
 

1p 34 Bekijk bron 27. 
 Geef een oorzaak waardoor de bevolkingsontwikkeling in de provincie 

Flevoland afwijkt van Nederland gemiddeld. 
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bron 28 
Vier foto’s van de stad 
 
foto 1 foto 2 

  

foto 3 foto 4 

 
1p 35 Bekijk de foto’s in bron 28. 

Een leerling krijgt de opdracht om de vier foto’s in de juiste volgorde te 
zetten vanuit het centrum van de stad naar de buitenrand van de stad. 
Wat is de juiste volgorde bij een stad met een concentrisch groeimodel? 
A foto 1 - foto 2 - foto 3 - foto 4 
B foto 2 - foto 3 - foto 1 - foto 4 
C foto 2 - foto 3 - foto 4 - foto 1 
D foto 2 - foto 4 - foto 3 - foto 1 
E foto 3 - foto 2 - foto 4 - foto 1 
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bron 29 
Migratiesaldo van (voormalig) Oost-Duitsland naar (voormalig)  
West-Duitsland in personen per jaar, 1989 - 2012 
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1p 36 Bekijk bron 29. 
In 1989 en 1990 vestigden veel mensen uit het oosten van Duitsland zich 
in het westen van Duitsland. 
 Geef hiervan de politieke oorzaak. 
 

2p 37 Een deel van de inwoners van Duitsland komt oorspronkelijk uit Turkije. 
Deze mensen kwamen in de jaren 60 van de vorige eeuw vanuit Turkije 
naar Duitsland. 
 Noem twee positieve economische gevolgen van deze migratie voor 

Turkije. 
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bron 30 
Foto’s van vier Duitse steden 
 
foto 1 herinrichting stad na 
terugloop bevolking 

foto 2 financieel zakencentrum 

  

foto 3 historische binnenstad 
met uitzicht op de Alpen 

foto 4 havenstad 

 
1p 38 In bron 30 zie je foto’s van vier Duitse steden. Bij elke foto is een kenmerk 

van de stad aangegeven.  
Achter welke letter staan de juiste plaatsnamen bij de foto’s 1, 2, 3 en 4? 
 

 foto 1 foto 2 foto 3 foto 4 

A  Leipzig Frankfurt Hamburg München 

B  Leipzig Frankfurt München Hamburg 

C  Frankfurt Leipzig München Hamburg 

D  Hamburg München Leipzig Frankfurt 

E  München Hamburg Frankfurt Leipzig 

F  München Hamburg Leipzig Frankfurt  
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bron 31 
Duitsland, bevolkingsgrafieken 1910, 1950, 2000 en 2050 
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2p 39 Daan, Ferdinand en Rosa hebben een discussie over de 
bevolkingsgrafieken in bron 31. 
Daan zegt: “Duitsland had tussen 1910 en 1950 te maken met 
ontgroening.” 
Ferdinand zegt: “Uit de bevolkingsopbouw kun je afleiden dat de 
beroepsbevolking na 2000 daalt.” 
Rosa zegt: “Er is duidelijk sprake van vergrijzing tussen 2000 en 2050.” 
 Neem de namen Daan, Ferdinand en Rosa over op het antwoordblad 

en geef bij elke uitspraak aan of deze juist of onjuist is. 
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1p 40 Ilse en Bart zijn op vakantie in Beijing en maken een fietstocht door een 
traditionele woonwijk. 
Achter welke letter staan de naam, het stratenpatroon en de 
bevolkingsdichtheid van zo’n traditionele woonwijk juist vermeld? 
 
 naam stratenpatroon bevolkingsdichtheid 
A hukou brede straten hoog 

B hukou smalle straten laag 

C hutong brede straten laag 

D hutong smalle straten hoog 
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bron 32 
China 
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bron 33 
Verdeling van de beroepssectoren in de gemeente Suzhou 
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1p 41 Bekijk bron 32 en bron 33. 
De gegevens in bron 33 zijn van de gemeente Suzhou. Ze staan in 
willekeurige volgorde en zijn van 1995, 2000 en 2005. In de loop van de 
tijd vonden er verschuivingen plaats tussen de beroepssectoren. 
 Neem de jaartallen 1995, 2000 en 2005 over op het antwoordblad en 

schrijf er de juiste letters uit bron 33 achter. 
 Kies uit: P, Q en R 
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bron 34 
China, groei stedelijke bevolking en groei stedelijke hukou-bevolking,  
1970 - 2010 
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2p 42 In bron 34 is de ontwikkeling van de totale stedelijke bevolking en de 
stedelijke bevolking met een hukou voor de stad weergegeven.  
 Wie worden bedoeld met de stedelijke hukou-bevolking? 
 Welke groep stadsbewoners wordt weergegeven door het 

grijsgekleurde gebied in bron 34? 
 
bron 35 
Demografisch transitiemodel 
 

fase 1 fase 2 fase 3 fase 4
tijd

hoogte
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Legenda:
geboortecijfer
sterftecijfer

 
 

1p 43 Bekijk bron 35. 
Alle landen zijn in te delen bij een bepaalde fase van het transitiemodel. 
Achter welke letter staat bij elk land voor 2015 de juiste transitiefase? 
 
 China Nederland Duitsland 
A  fase 2 fase 3 fase 4 

B  fase 3 fase 3 fase 4 

C  fase 3 fase 4 fase 4 

D  fase 4 fase 4 fase 4 

 

einde  

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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KB-0131-a-16-2-o 

Examen VMBO-KB 

2016 
 

 
 

 aardrijkskunde CSE KB 
 

 

Dit examen bestaat uit 44 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 58 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 2
dinsdag 21 juni

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. 
 
 

Weer en klimaat 

 
bron 1 
Tekst 
 
Gemiddeld genomen is in Spanje de zomer … 1 … (koeler / warmer) dan 
in Nederland. In centraal Spanje is de gemiddelde zomertemperatuur 
… 2 ... (hoger / lager) dan die van de Spaanse Middellandse Zeekust.  
Gemiddeld genomen is het aan de Spaanse Middellandse Zeekust in de 
winter … 3 ... (kouder / warmer) dan in Nederland. Gemiddeld valt in 
Spanje … 4 … (meer / minder) neerslag dan in Nederland. De 
belangrijkste verklaring voor het verschil in gemiddelde temperatuur 
tussen Spanje en Nederland is de … 5 … (breedteligging / hoogteligging). 
 
 

2p 1 Spanje en Nederland hebben een verschillend klimaat. In de tekst van 
bron 1 staan enkele van deze verschillen. In de tekst zijn vijf 
keuzemogelijkheden tussen haakjes aangegeven. 
 Neem de cijfers 1, 2, 3, 4 en 5 uit bron 1 over op het antwoordblad en 

kies telkens het juiste woord. 
 
 
 

Pagina: 163Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 KB-0131-a-16-2-o 3 / 32 lees verder ►►►

bron 2 
Satellietbeeld van een deel van Europa 
 

 
 

1p 2 Regelmatig is in het weerbericht een beeld te zien zoals in bron 2. Dit 
satellietbeeld is van een dag in juli en toont een luchtdruksysteem. 
Achter welke letter staan het juiste luchtdruksysteem en de juiste 
weersomschrijving voor dit deel van Europa, zoals te zien is in bron 2? 
 

 luchtdruksysteem weersomschrijving 

A  een hogedrukgebied mooi weer, droog, veel zon 

B  een hogedrukgebied slecht weer, veel wind en sneeuw 

C  een lagedrukgebied mooi weer, droog, veel zon 

D  een lagedrukgebied slecht weer, veel wind en regen 
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bron 3 
Weersverwachting voor 17 december 2014  
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2p 3 We onderscheiden vijf weerelementen. In bron 3 zijn vier van de vijf 
weerelementen weergegeven. 
 Welke vier weerelementen zijn in bron 3 te zien? 
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bron 4 
KNMI-weerkaart voor 17 december 2014 
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1p 4 Op de weerkaart in bron 4 is de weerssituatie van Europa te zien. Met de 
gegevens op een weerkaart worden weersverwachtingen opgesteld.  
Welke weersverwachting hoort bij de weerkaart in bron 4? 
A Nederland staat onder invloed van het hogedrukgebied bij IJsland. In 

Nederland zal het harder waaien dan in Spanje en het zal in 
Nederland niet droog blijven. 

B Nederland staat onder invloed van het hogedrukgebied bij IJsland. In 
Nederland zal het minder waaien dan in Spanje en het zal in 
Nederland droog blijven. 

C Nederland staat onder invloed van het lagedrukgebied bij IJsland. In 
Nederland zal het harder waaien dan in Spanje en het zal in 
Nederland niet droog blijven. 

D Nederland staat onder invloed van het lagedrukgebied bij IJsland. In 
Nederland zal het minder hard waaien dan in Spanje en het zal in 
Nederland droog blijven. 
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bron 5 
De Pyreneeën 
 

Golf  van Biskaje

MIDDELLANDSE

ZEE

0 90 180 kmLegenda:
hoogtes in meters

0 - 200
200 - 500

500 - 1000
1000 - 2000

2000 - 5000

F R A N K R I J K

S P A N J E

P y r e n e e ë nX

Y

 
 

1p 5 In bron 5 is de windrichting aangegeven met pijlen.  
Achter welke letter staan de windrichting, de soort wind en het gebied 
waar de meeste neerslag valt juist? 
 

 windrichting aanlandig/aflandig meeste neerslag 

A noordwest aanlandig in gebied X 

B noordwest aanlandig in gebied Y 

C noordwest aflandig in gebied X 

D zuidwest aanlandig in gebied X 

E zuidwest aflandig in gebied X 

F zuidwest aflandig in gebied Y 
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bron 6 
Kringloop van het water 
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1p 6 Achter welke letter staan de juiste begrippen bij de cijfers 1, 2, 3 en 4 uit 
bron 6? 
 
 1 2 3 4 
A condenseren verdampen infiltreren afstromen 

B condenseren bevriezen verdampen infiltreren 

C infiltreren bevriezen afstromen verdampen 

D smelten verdampen infiltreren afstromen 

E verdampen bevriezen condenseren infiltreren 

F verdampen condenseren afstromen infiltreren 
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bron 7 
Spanje, klimaatgebieden 
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1p 7 Bekijk bron 7. 
Veel Spanjaarden gaan in de maand augustus graag op vakantie naar de 
Spaanse noordkust. 
Wat is een juiste reden om voor de Spaanse noordkust te kiezen in plaats 
van voor een ander deel van Spanje? 
A De temperatuur van het zeewater in het noorden is hoger dan de 

temperatuur van het zeewater in het zuiden aan de Middellandse 
Zeekust.  

B In het noorden is het in de zomer aan de kust warmer dan in de rest 
van Spanje. Dit komt door de invloed van de Atlantische Oceaan. 

C In het noorden is het in de zomer aan de kust minder heet dan in de 
rest van Spanje. Dit komt door de invloed van de Atlantische Oceaan. 

 
2p 8 Weer en klimaat hebben grote invloed op menselijke activiteiten in Spanje 

en Nederland. In Spanje is het strandtoerisme meer ontwikkeld dan in 
Nederland. 
 Geef twee klimatologische omstandigheden waardoor het 

strandtoerisme in Spanje meer ontwikkeld is dan in Nederland. 
 
 
 
 

Pagina: 169Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 KB-0131-a-16-2-o 9 / 32 lees verder ►►►

bron 8 
Verenigde Staten, klimaatkaart 
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1p 9 In bron 8 staan met de cijfers 1 tot en met 5 de vijf meest voorkomende 
klimaten van de Verenigde Staten aangegeven. 
Achter welke letter staan de cijfers 1 tot en met 5 uit de kaart in bron 8 
juist bij alle vijf klimaten? 
 

 gematigd 
zeeklimaat  

hooggebergte- 
klimaat  

landklimaat steppe- 
klimaat  

woestijn- 
klimaat  

A 1 2 3 4 5 

B 1 2 5 4 3 

C 3 1 5 4 2 

D 3 4 1 5 2 

E 4 1 2 5 3 

F 5 3 2 4 1 

 
1p 10 Bij de Grote Meren en in het uiterste noordoosten van de 

Verenigde Staten is veel veeteelt. 
Welke uitspraak is juist? 
A Hier vind je extensieve veeteelt op de steppes. 
B Hier vind je extensieve veeteelt in een landklimaat. 
C Hier vind je intensieve veeteelt op de steppes. 
D Hier vind je intensieve veeteelt in een landklimaat. 
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bron 9 
Ligging van drie steden in de Verenigde Staten 
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bron 10 
Klimaatgrafieken van vier steden in de Verenigde Staten 
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1p 11 Op de kaart in bron 9 staan drie steden. Bron 10 laat vier klimaatgrafieken 
zien, waarvan er drie zijn van de steden in bron 9.  
Achter welke letter staan de klimaatgrafieken uit bron 10 juist bij de drie 
steden op de kaart in bron 9? 
 

 Miami New York Phoenix 

A  klimaatgrafiek 1 klimaatgrafiek 4 klimaatgrafiek 3 

B  klimaatgrafiek 2 klimaatgrafiek 1 klimaatgrafiek 4 

C  klimaatgrafiek 2 klimaatgrafiek 3 klimaatgrafiek 4 

D  klimaatgrafiek 3 klimaatgrafiek 2 klimaatgrafiek 1 

E  klimaatgrafiek 3 klimaatgrafiek 4 klimaatgrafiek 1 

F  klimaatgrafiek 4 klimaatgrafiek 1 klimaatgrafiek 2 

 
2p 12 Er worden drie uitspraken gedaan naar aanleiding van bron 9 en bron 10. 

Uitspraak 1: de Grote Oceaan heeft een sterke invloed op het klimaat aan 
de westkust. 
Uitspraak 2: de ligging landinwaarts en de ligging op lage breedte hebben 
grote invloed op het klimaat van Phoenix. 
Uitspraak 3: de Golf van Mexico heeft grote invloed op het klimaat van 
Miami. 
 Neem de cijfers 1, 2 en 3 van de uitspraken over op het antwoordblad 

en zet erachter of deze uitspraak juist of onjuist is. 
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bron 11 
Nederlands bedrijf moet metro New York tegen water beschermen  
 
New York werd in 2012 zwaar getroffen door orkaan Sandy. Orkaan 
Sandy richtte voor miljarden dollars schade aan. De miljoenenstad werkt 
daarom aan een nieuwe waterkering en vraagt daarbij hulp aan 
Nederland. Nederlanders zijn goed in het bouwen van waterwerken en 
hebben daar veel ervaring mee. 
Het Nederlandse advies- en ingenieursbureau Arcadis moet de metro van 
New York beschermen tegen hoogwater. Het bedrijf heeft de opdracht 
gekregen om een systeem te ontwerpen dat moet voorkomen dat 
laaggelegen metrostations onder water lopen. Men verwacht namelijk dat 
in de toekomst het overstromingsgevaar groter zal worden. 
 
 

1p 13 Lees bron 11. 
 Geef de oorzaak waardoor het overstromingsgevaar in New York in de 

toekomst groter zal worden. 
 

2p 14 De Amerikaanse overheid heeft de afgelopen jaren veel maatregelen 
genomen die het overstromingsgevaar van bijvoorbeeld New York (zie 
bron 11) moeten beperken. Deze maatregelen hebben betrekking op 
energiebesparing en op een lagere CO2-productie. 

 Geef een voorbeeld van een maatregel die leidt tot energiebesparing. 
 Geef een voorbeeld van een maatregel die leidt tot een lagere  

CO2-productie. 
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Water

 
bron 12 
Nederland, grondsoorten 
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2p 15 Bekijk bron 12. 
 Bij welke grondsoort in bron 12 is de kans op verdroging het grootst? 
 Geef een argument voor je keuze. 
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bron 13 
Het rivierlandschap rondom Nijmegen 
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1p 16 Drie leerlingen doen een uitspraak over bron 13. 
Welke uitspraak is juist?  
A Cijfer 1 ligt in de uiterwaarden. 
B De klei ligt dichter bij de rivier dan het zand, omdat kleideeltjes 

zwaarder zijn dan zand. 
C Tussen de Waal en de Neder-Rijn liggen meer dorpen op de 

oeverwallen dan op de komgronden. 
 

1p 17 Een goed waterpeil en een goede waterhuishouding zijn van groot belang 
voor de landbouw. Er worden vier uitspraken gedaan over water. Elke 
uitspraak gaat over waterkwantiteit of over waterkwaliteit. 
Uitspraak 1: voor de landbouw zijn veilige dijken en waterkeringen 
belangrijk. 
Uitspraak 2: hoge waterstanden of hevige regenval kunnen aanzienlijke 
schade aan landbouwgewassen veroorzaken, vooral in het groei- of 
oogstseizoen. 
Uitspraak 3: in droge perioden maken vooral akkerbouw en tuinbouw 
gebruik van beregening. Hiervoor wordt de voorraad grondwater 
aangesproken. 
Uitspraak 4: bestrijdingsmiddelen die gebruikt worden in de land- en 
tuinbouw spoelen uit naar het grondwater. 
Welke uitspraken gaan over waterkwantiteit? 
A alleen uitspraak 1 en 2 
B alleen uitspraak 1 en 3 
C alleen uitspraak 1, 2 en 3 
D alle vier de uitspraken 
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bron 14 
Ruimte voor de Rivier 
 
De waterschappen Groot Salland en Vallei en Veluwe werken bij Zutphen, 
Deventer, Zwolle en Kampen samen met de overheid aan een veiligere 
IJssel. De hoogwaterstanden van 1993 en 1995 zijn hiervoor de directe 
aanleiding. De rivier krijgt weer meer ruimte. Naast veiligheid investeert 
het programma ‘Ruimte voor de Rivier’ in ruimtelijke kwaliteit: het 
rivierengebied wordt mooier en aantrekkelijker gemaakt en er komt meer 
ruimte voor natuur en recreatie. 
 
 
bron 15 
De IJssel bij Deventer, oude situatie 
 

 
 
bron 16 
De IJssel bij Deventer, nieuwe situatie 
 

 
 

2p 18 Lees bron 14 en bekijk bron 15 en 16. 
 Welke maatregel om de rivier meer ruimte te geven is in bron 16 te 

zien? 
 Noem nog een maatregel die genomen kan worden om meer ruimte 

aan de rivier te geven. 
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1p 19 Tijdens de aardrijkskundeles doen twee leerlingen een uitspraak over 
rivieren. 
Uitspraak 1: wanneer je vanaf de monding de Rijn stroomopwaarts volgt, 
passeer je eerst Zwitserland, dan Duitsland en uiteindelijk Nederland. 
Uitspraak 2: waterscheidingen liggen meestal in gebieden met reliëf. 
Wat is juist? 
A Alleen uitspraak 1 is juist. 
B Alleen uitspraak 2 is juist. 
C Beide uitspraken zijn juist. 
D Beide uitspraken zijn onjuist. 
 
bron 17 
Goederentransport natte lading (bijvoorbeeld aardolie) op Nederlandse 
waterwegen 
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1p 20 Twee leerlingen doen een uitspraak naar aanleiding van de grafiek in 
bron 17. 
Uitspraak 1: tussen 2009 en 2012 nam het vervoerd gewicht aan natte 
lading per schip toe. 
Uitspraak 2: volgens de grafiek zou er nog meer aan natte lading over 
water vervoerd kunnen worden, zonder het aantal schepen te laten 
toenemen. 
Wat is juist? 
A Alleen uitspraak 1 is juist. 
B Alleen uitspraak 2 is juist. 
C Beide uitspraken zijn juist. 
D Beide uitspraken zijn onjuist. 
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2p 21 Tijdens de aardrijkskundeles vraagt de docent naar de verschillen en 
overeenkomsten tussen de rivieren de Rijn en de Chang Jiang. 
Theo zegt: “Beide rivieren hebben een belangrijke functie voor de 
scheepvaart en de drinkwatervoorziening.” 
Birgit zegt: “In de benedenloop van het stroomgebied van beide rivieren 
liggen gebieden met een hoge bevolkingsdichtheid.” 
Alexander zegt: “De Rijn is een gemengde rivier, terwijl de Chang Jiang 
een regenrivier is.” 
 Neem de namen Theo, Birgit en Alexander over op het antwoordblad 

en zet erachter of de bewering juist of onjuist is. 
 
bron 18 
Reliëfkaart China 
 

 
 

1p 22 Het reliëf in China is trapsgewijs opgebouwd. Op de reliëfkaart in bron 18 
zijn de cijfers 1, 2 en 3 in willekeurige volgorde geplaatst bij het  
Hoogland van Tibet, het Lössplateau en het Rode Bekken. 
Achter welke letter staan de cijfers 1, 2 en 3 uit bron 18 juist bij de 
landschappen? 
 

 Hoogland van Tibet Lössplateau Rode Bekken 

A 1 2 3 

B 1 3 2 

C 2 1 3 

D 2 3 1 

E 3 1 2 

F 3 2 1 
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bron 19 
Deel stroomgebied van de rivier de Chang Jiang  
 

 
 
bron 20 
Tekst 
 
De aanleg van de Drie-Klovendam heeft voordelen en nadelen gehad. 
Door deze aanleg is het waterpeil … 1 … (stroomafwaarts / 
stroomopwaarts) van de Drie-Klovendam flink gestegen.  
Het stuwmeer ligt … 2 … (ten oosten / ten westen) van  
de Drie-Klovendam.  
Het water in het stuwmeer wordt onder andere gebruikt voor irrigatie. 
Daardoor hebben de steden … 3 … (stroomafwaarts / stroomopwaarts) 
van de Drie-Klovendam te maken met een sterk verlaagd waterpeil, met 
name in een stad als … 4 … (Chongqing / Shanghai). 
 
 

2p 23 Bekijk bron 19 en lees bron 20. 
In de tekst in bron 20 staan achter de cijfers 1, 2, 3 en 4 telkens twee 
keuzemogelijkheden. 
 Neem de cijfers 1, 2, 3 en 4 uit bron 20 over op het antwoordblad en 

schrijf de juiste keuze erachter. 
 

1p 24 Veel mensen in de delta van de Chang Jiang ondervinden nadelen door 
de bouw van de Drie-Klovendam. Onder hen zijn ook veel boeren. 
 Noem een nadeel waar alleen de boeren in de delta last van hebben. 
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bron 21 
Mujib, Jordanië 
 

 
 

1p 25 Op de foto in bron 21 zie je water stromen door een kloof. In een groot 
deel van het jaar staat de rivierbedding hier helemaal droog. 
Welk begrip hoort bij de foto in bron 21? 
A oase 
B rivierdelta 
C wadi 
 
bron 22 
Wereldwaterverbruik van 1900 tot 2025 in kmᴈ 
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1

1925 1950 1975 2000 2025 
 

1p 26 Achter welke letter staan de cijfers 1, 2 en 3 uit bron 22 juist bij de 
verbruikers? 
 

 huishoudens industrie landbouw

A  1 2 3 

B  2 1 3 

C  2 3 1 

D  3 1 2 

E  3 2 1 
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bron 23 
Omvang Dode Zee 
 
rond 1900 1997  

12 24 km0 12 24 km0

 
 
 
 
 

 1900 1997 

waterniveau Dode Zee 
ten opzichte van de 
zeespiegel 

-390 m -411 m 

oppervlakte 950 km2 640 km2 

hoeveelheid water  155 km3 131 km3 
 

 
bron 24 
Deel van Israël en Palestina 
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1p 27 Zie bron 23 en 24. 
 Geef een menselijke oorzaak waardoor de omvang van de Dode Zee 

steeds kleiner wordt. 
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bron 25 
Ontziltingsinstallatie Saudi-Arabië 
 

 
 

1p 28 Bekijk bron 25. 
 Geef de oorzaak waardoor deze manier van drinkwaterproductie vaak 

een bijdrage levert aan het versterkte broeikaseffect. 
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bron 26 
Drie manieren om landbouw van water te voorzien in het Midden-Oosten 
 
foto 1 

 
foto 2 

 
foto 3 

 
1p 29 Bekijk bron 26. 

Niet alle vormen van irrigatie verbruiken evenveel water. 
Achter welke letter staan de foto’s in de juiste volgorde van laag naar 
hoog waterverbruik? 
 

 laag waterverbruik  hoog waterverbruik 

A  foto 1 foto 2 foto 3 

B  foto 1 foto 3 foto 2 

C  foto 2 foto 3 foto 1 

D  foto 3 foto 2 foto 1 
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Bevolking en ruimte

 
bron 27 
Grijze druk* per gemeente, 2012 
 

minder dan 25

25 - 35

35 - 45

45 of meer

verhouding 65-plussers ten opzichte
van 20- tot 65-jarigen (%)

Legenda:

 
*Grijze druk is de verhouding tussen het aantal personen van 65 jaar en 
ouder en het aantal personen van 20 tot 65 jaar. 
 

1p 30 Bekijk bron 27. 
Nederland heeft een ongelijkmatige verdeling van 65-plussers. 
Welke provincies hebben het hoogste percentage 65-plussers ten 
opzichte van de 20- tot 65-jarigen? 
A Drenthe en Zeeland 
B Utrecht en Zuid Holland 
C Limburg en Friesland 
D Groningen en Noord Holland 
 

2p 31 Bron 27 gaat over grijze druk per gemeente. 
 Noem twee gevolgen van een groot aandeel 65-plussers voor een 

gemeente. 
 

1p 32 Bekijk bron 27. 
 Geef eerst aan welke provincie het laagste percentage 65-plussers 

heeft ten opzichte van de 20- tot 65-jarigen.  
 Geef vervolgens een oorzaak van dit lage percentage. 
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bron 28 
Aandeel leeftijdsgroepen onder 20 jaar, vanaf 65 jaar tot 80 jaar en vanaf 
80 jaar in Duitsland  
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1p 33 Bron 28 laat het aandeel van drie leeftijdsgroepen van de totale bevolking 
in Duitsland zien tussen 1871 en 2060. In de legenda is de beschrijving 
vervangen door de cijfers 1, 2 en 3. 
Achter welke letter staan de cijfers uit de legenda van bron 28 juist bij de 
legendaonderdelen? 
 

 leeftijdsgroep  
onder 20 jaar 

leeftijdsgroep 
vanaf 65 jaar tot 80 jaar 

leeftijdsgroep 
vanaf 80 jaar 

A  1 2 3 

B  1 3 2 

C  2 1 3 

D  2 3 1 

E  3 1 2 

F  3 2 1 
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bron 29 
Drie bevolkingsdiagrammen van Duitsland 
 

bevolkingsdiagram 1 bevolkingsdiagram 2 
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bevolkingsdiagram 3  
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1p 34 De bevolkingsdiagrammen van Duitsland in bron 29 staan in willekeurige 

volgorde en zijn van 1960, 2000 en 2040. 
Achter welke letter staan de cijfers 1, 2 en 3 van de 
bevolkingsdiagrammen in bron 29 juist bij de jaartallen? 
 

 1960 2000 2040 

A  1 2 3 

B  1 3 2 

C  2 1 3 

D  2 3 1 

E  3 1 2 

F  3 2 1 
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bron 30 
Bevolkingsgegevens van Duitsland 
 

 totale 
bevolking 
x1000 

plattelands-
bevolking 
x1000 

stedelijke 
bevolking 
x 1000 

stedelijke 
bevolking 
in % 

1990 79.365 11.666 67.699 85,3 

1995 81.594 11.019 70.575 86,5 

2000 82.688 10.302 72.386 87,5 

2005 82.769 9.560 73.210 88,5 

2010 82.483 8.880 73.603 89,2 

2015 82.115 8.288 73.826 89,9 

2020 81.525 7.718 73.807 90,5 

 
1p 35 Fatima en Katja bekijken de gegevens in bron 30.  

Over deze bron doen ze ieder een uitspraak. 
Fatima zegt: “De totale bevolking van Duitsland daalde tussen 2010 en 
2015, maar de verstedelijking nam in deze periode toe.” 
Katja zegt: “In 2020 zal minder dan tien procent van de Duitsers op het 
platteland wonen.” 
Wat is juist? 
A Alleen de uitspraak van Fatima is juist. 
B Alleen de uitspraak van Katja is juist. 
C Beide uitspraken zijn juist. 
D Beide uitspraken zijn onjuist. 
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bron 31 
Herkomstgebied van seizoenkaarthouders in Noord-Nederland 
 

sc Heerenveen

SC Cambuur

FC Groningen

seizoenkaarthouders per club
Legenda:

0 15 30 km

HeerenveenHeerenveenHeerenveen

GroningenGroningenGroningen
LeeuwardenLeeuwardenLeeuwarden

 
 

2p 36 Bron 31 laat in grote lijnen de woonplaats van seizoenkaarthouders van 
de drie noordelijke eredivisievoetbalclubs van het seizoen 2014-2015 
zien: sc Heerenveen, SC Cambuur en FC Groningen. In de kaart zijn de 
herkomstgebieden ingekleurd naar de club met de meeste 
seizoenkaarthouders in dat gebied. 
Over deze kaart worden drie uitspraken gedaan: 
Uitspraak 1: de kaart gaat over het verzorgingsgebied van de drie 
noordelijke eredivisievoetbalclubs. 
Uitspraak 2: in Nederland is de drempelwaarde voor elke voetbalclub 
gelijk. 
Uitspraak 3: de maximale afstand die de seizoenkaarthouders willen 
afleggen om hun favoriete club te zien voetballen noemen we de 
reikwijdte. 
 Neem de cijfers 1, 2 en 3 van de uitspraken over op het antwoordblad 

en zet erachter of de uitspraak juist of onjuist is. 
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bron 32 
Stadion Euroborg 
 
In de tweede helft van de jaren 90 ontstond in Groningen het plan om een 
nieuw stadion voor profvoetbalclub FC Groningen te bouwen op een 
nieuwe locatie: Stadion Euroborg. Het oude Oosterparkstadion voldeed 
niet meer aan de moderne eisen. Op de oude locatie waren te weinig 
mogelijkheden voor een groter stadion. 
 
 
bron 33 
De stad Groningen 
 

 
 

1p 37 Lees bron 32 en bekijk bron 33. 
De nieuwe locatie van stadion Euroborg biedt meer groeimogelijkheden 
dan de oude locatie in de Oosterparkwijk. 
 Geef met behulp van bron 33 nog een reden waarom FC Groningen 

gekozen heeft voor de nieuwe locatie. 
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bron 34 
Vier middelen om de kwaliteit in een wijk te verbeteren 
 
1 2 

3 4 

 
1p 38 Het oude stadion, het Oosterparkstadion, lag midden in een oude 

volkswijk. 
Het stadsbestuur van Groningen besloot de kwaliteit van de buurt op de 
locatie van het oude stadion te verbeteren. Voor deze verbetering 
maakten ze gebruik van vier verschillende middelen die te zien zijn in 
bron 34. 
Achter welke letter staan de cijfers 1, 2, 3 en 4 van de foto’s uit bron 34 
juist bij de begrippen? 
 

 bestemmingsplan onderhoud participatie veiligheid 

A  1 2 3 4 

B  2 3 1 4 

C  2 3 4 1 

D  3 4 1 2 

E  4 1 2 3 

F  4 1 3 2 
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bron 35 
Overzichtskaart van China 
 

6000 1200 km

westen

noordoosten

zuidoosten

 
 

1p 39 Op de kaart in bron 35 is China verdeeld in drie regio’s.  
Achter welke letter staat de juiste bevolkingsdichtheid bij elke regio? 
 

 westen noordoosten zuidoosten 

A  hoge 
bevolkingsdichtheid 

hoogste 
bevolkingsdichtheid 

lage 
bevolkingsdichtheid 

B  hoge 
bevolkingsdichtheid 

lage 
bevolkingsdichtheid 

hoogste 
bevolkingsdichtheid 

C  hoogste 
bevolkingsdichtheid 

hoge 
bevolkingsdichtheid 

lage 
bevolkingsdichtheid 

D  hoogste 
bevolkingsdichtheid 

lage 
bevolkingsdichtheid 

hoge 
bevolkingsdichtheid 

E  lage 
bevolkingsdichtheid 

hoge 
bevolkingsdichtheid 

hoogste 
bevolkingsdichtheid 

F  lage 
bevolkingsdichtheid 

hoogste 
bevolkingsdichtheid 

hoge 
bevolkingsdichtheid 

 
1p 40 Op de kaart in bron 35 is China verdeeld in drie regio’s. 

Achter welke letter staat de juiste vorm van landbouw bij elke regio? 
 

 westen noordoosten zuidoosten 

A  rijstteelt tarwe veeteelt 

B  rijstteelt veeteelt tarwe 

C  tarwe rijstteelt veeteelt 

D  veeteelt tarwe rijstteelt 
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bron 36 
Speciale Economische Zones 
 
Een Chinese Speciale Economische Zone is een stedelijk gebied in China 
waar de regering buitenlandse handel en investeringen toelaat. In 1979 
werden de eerste vier zones aangewezen: Xiamen, Shenzhen, Zhuhai en 
Shantou. De zones kenden al snel een enorme bevolkingsgroei. Door het 
succes besloot de regering in 1984 nog veertien nieuwe zones aan te 
wijzen. 
 
 

2p 41 Lees bron 36. 
Voor westerse bedrijven is het zeer aantrekkelijk om zich in China te 
vestigen. 
 Geef twee redenen waarom het voor westerse bedrijven zo 

aantrekkelijk is om zich in China te vestigen. 
 

2p 42 Lees bron 36. 
Voor de Chinezen heeft het aanwijzen van de Speciale Economische 
Zones niet alleen voordelen, maar ook nadelen. 
 Geef twee nadelige gevolgen voor de Chinezen die wonen in één van 

deze Speciale Economische Zones. 
 
bron 37 
Krantenartikel 
 
Het is een registratiesysteem dat een persoon indeelt op grond van de 
geboorteplaats van zijn moeder. Sociale rechten kunnen niet worden 
meegenomen van de ene naar de andere provincie, dus de meeste 
migranten die naar de steden trekken, moeten het stellen zonder 
openbare basisdiensten. Als 'buitenstaanders' moeten ze betalen voor 
gezondheidszorg en onderwijs, voor zichzelf én hun kinderen. 
 
 

1p 43 Over welk begrip gaat het krantenartikel in bron 37? 
A braindrain 
B gastarbeid 
C hukou 
D hutongs 
 
 
 
Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina. 
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bron 38 
Krantenartikel 
 
De … 1 … van Shanghai is helaas niet zonder problemen verlopen. Elk 
jaar zoeken 15 miljoen plattelandsmensen hun geluk in de steden.  
Van hen trekken er 300.000 naar Shanghai, al 30 jaar lang. 
De overheden hebben het proces niet volledig in de hand kunnen houden. 
Door de toestroom van deze miljoenen … 2 … is er in Shanghai … 3 … 
ontstaan. 
Sommige centrale stadswijken hebben een … 4 … van  
50.000 inwoners per km2. 
Ook de voorsteden zijn overbevolkt, met als gevolg dat de vruchtbare 
rijstgronden in de delta straks ook zullen plaatsmaken voor compacte 
gebouwen met een hoge … 5 … . Hierdoor kunnen belangrijke … 6 … 
zoals rioleringen en waterbevoorrading in gevaar komen. 
 
 

2p 44 In het krantenartikel van bron 38 zijn begrippen vervangen door de 
cijfers 1 tot en met 6. 
De begrippen die ingevuld moeten worden zijn, in alfabetische volgorde: 
− bebouwingsdichtheid 
− bevolkingsdichtheid 
− economische migranten 
− overbevolking 
− urbanisatie 
− voorzieningen 
 Neem de cijfers uit het krantenartikel van bron 38 over op het 

antwoordblad en zet het juiste begrip erachter. 
Let op: je mag elk begrip maar één keer gebruiken. 
 
 

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. 

einde  
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KB-0131-a-15-1-o

Examen VMBO-KB 

2015 
 
 
 

aardrijkskunde CSE KB

Dit examen bestaat uit 42 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 55 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

Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift opgenomen.
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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. 
 
 

Weer en klimaat 

 
bron 1 
Weerbericht 
 
Vanavond lang warm  
Amsterdam, 22 juli 2013 
De hitte bereikt de komende twee dagen haar hoogtepunt. Vandaag en 
morgen wordt het tropisch warm met maxima die plaatselijk kunnen 
oplopen tot 34 graden Celsius. Woensdag worden regen- en 
onweersbuien verwacht. Daarna blijft het broeierig warm. 
Vanavond blijft het nog lang warm en valt lokaal een (onweers)bui. Om 
21.00 uur is het 25 tot lokaal nog 30 graden Celsius. In de nacht daalt de 
temperatuur uiteindelijk tot rond de 17 graden Celsius. 
 
 
bron 2 
Nederland 
 

N

1

2

3

0 40 80 km

4

Legenda:
provinciegrenzen  
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2p 1 In het weerbericht van bron 1 wordt door het KNMI een 
middagtemperatuur met maxima tot 34 graden Celsius voorspeld. 
 Bij welk cijfer op de kaart van bron 2 is de kans het grootst dat het 

34 graden Celsius wordt? 
 Geef een argument voor je keuze. 
 

1p 2 Naast temperatuur en neerslag wordt er in een weerbericht ook vaak 
gesproken over andere weerelementen. 
 Noem twee andere weerelementen. 
 

2p 3 Drie leerlingen doen ieder een uitspraak over de kans op het ontstaan van 
regen. 
Uitspraak 1: Regen kan ontstaan bij een botsing tussen een koufront en 
een warmtefront. 
Uitspraak 2: Regen kan ontstaan bij stuwing van vochtige lucht tegen een 
hoger gelegen gebied. 
Uitspraak 3: Regen kan ontstaan bij dalende lucht in de subtropen. 
 Neem de cijfers 1, 2 en 3 van de uitspraken over op het antwoordblad 

en geef van elke uitspraak aan of deze juist of onjuist is. 
 
bron 3 
Nieuwjaarsduik Scheveningen, Noordzeekust 
 

 
 

1p 4 Bron 3 toont een foto van de jaarlijkse Nieuwjaarsduik in Scheveningen. 
Wat is juist over de situatie op het strand in Scheveningen op 1 januari? 
A Bij een oostenwind is het relatief warm op 1 januari. 
B Bij een oostenwind is het relatief nat op 1 januari. 
C Een voordeel bij deze duik is dat de zee relatief warm is op 1 januari. 
D Een voordeel bij deze duik is dat het land relatief warm is op 1 januari. 
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bron 4 
Luchtdruk en bijbehorende neerslagkans 
 
Luchtdruk* Neerslagkans (%) 

990 80 
994 70 
998 60 

1002 50 
1007 40 
1011 30 
1016 20 
1020 10 

* Luchtdruk wordt uitgedrukt in hectopascal en millibar. 
 
bron 5 
Luchtdruk in Europa op 10 september 2013 
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1p 5 Gebruik de tabel van bron 4 en de kaart van bron 5. 
Hoe groot was de neerslagkans op 10 september 2013 in 
Midden-Nederland? 
A rond de 20% 
B rond de 30% 
C rond de 40% 
D rond de 50% 
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1p 6 De kaart van bron 5 gaat over de verschillen in luchtdruk in Europa. 
Bij welke letter in bron 5 was de windsnelheid op 10 september 2013 het 
hoogst? 
A bij letter P 
B bij letter Q 
C bij letter R 
D bij letter S 
 
bron 6 
Weerbericht 
 
Weerbericht, zondag 15 september 2013 
Vandaag schijnt de zon volop, de middagtemperaturen kunnen 
gemakkelijk oplopen tot 32 graden Celsius. Vannacht koelt het af naar 
22 graden Celsius. Het blijft de komende dagen warm en droog. 
 
 

1p 7 Lees bron 6. 
 Bij welk land past het weerbericht uit bron 6, bij Spanje of Nederland? 
 Geef een argument voor je keuze. 
 

2p 8 Hier staan vier uitspraken over weer en klimaat. 
Uitspraak 1: Een depressie is een hogedrukgebied. 
Uitspraak 2: Luchtdruk wordt gemeten met een barometer. 
Uitspraak 3: Isobaren zijn lijnen op een kaart die plaatsen met dezelfde 
temperatuur met elkaar verbinden. 
Uitspraak 4: De windkracht wordt ingedeeld met de schaal van Beaufort. 
 Neem de cijfers 1, 2, 3 en 4 van de uitspraken over op het 

antwoordblad en geef van elke uitspraak aan of deze juist of onjuist is. 
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bron 7 
Weersverwachting voor de Verenigde Staten 
 

24-11-2013
15:00

-2°

AnchorageAnchorageAnchorage

Seattle

Los Angeles

New YorkNew YorkNew York

9°9°

Legenda:
landsgrens

2°

-12°

20°

3°
-4°

-2°

28°  
 

1p 9 Bron 7 geeft de weersverwachting voor de Verenigde Staten op 
24 november. Deze weersverwachting past in het klimaatbeeld van 
de Verenigde Staten voor deze tijd van het jaar. 
 Geef de verklaring voor de hoge temperatuur in Seattle ten opzichte 

van New York. 
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bron 8 
Baan van de aarde om de zon 
 

 
 

1p 10 In bron 8 is bij P, Q, R en S niet aangegeven welk seizoen het betreft. 
Welke beschrijving hoort bij Q te staan? 
A Op het noordelijk halfrond begint de winter, op het zuidelijk halfrond 

begint de zomer. 
B Op het noordelijk halfrond begint de zomer, op het zuidelijk halfrond 

begint de winter. 
C Op het noordelijk halfrond begint de herfst, op het zuidelijk halfrond 

begint de lente. 
D Op het noordelijk halfrond begint de lente, op het zuidelijk halfrond 

begint de herfst. 
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bron 9 
De Verenigde Staten, bodemgebruik 
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1p 11 Bekijk bron 9. 
Op de kaart en in de legenda is een aantal vormen van bodemgebruik 
vervangen door de cijfers 1, 2, 3 en 4. 
Achter welke letter staat het juiste bodemgebruik? 

 1 2 3 4 

A extensieve 
veeteelt 

tarwe soja en maïs katoen 

B extensieve 
veeteelt 

katoen tarwe soja en maïs 

C katoen extensieve 
veeteelt 

soja en maïs tarwe 

D katoen soja en maïs tarwe extensieve 
veeteelt 
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bron 10 
Het versterkte broeikaseffect 
 

Atmosfeer

Oceanen

Zonnestraling

Zee- en landijs

CO2-opname

Uitstoot van koolstofdioxide, stikstof, methaan
en andere broeikasgassen.

 
 

1p 12 Het versterkte broeikaseffect wordt onder andere veroorzaakt doordat de 
mens broeikasgassen uitstoot. Stel dat in een land de uitstoot van 
broeikasgassen tot een absoluut minimum is beperkt. 
 Geef met behulp van bron 10 een maatregel die dat land dan nog zou 

kunnen nemen om het versterkte broeikaseffect te verminderen. 
 

1p 13 Bij veeteelt komen broeikasgassen vrij. 
 Welk broeikasgas komt vooral vrij bij veeteelt? 
 
bron 11 
New York en zeespiegelstijging 
 
Gaat New York ten onder? 
Hilversum, 23 juni 2013. Als de zeespiegel een meter stijgt, zit een groot 
deel van New York diep in de problemen. Bij twee meter is er geen 
redden meer aan. 
 
 

2p 14 In bron 11 kun je lezen dat New York in de problemen komt bij 
zeespiegelstijging. 
De onderstaande begrippen beschrijven wat er gebeurt bij 
zeespiegelstijging. 
1 afsmelten landijs 
2 overstromingsgevaar 
3 het versterkte broeikaseffect 
4 zeespiegelstijging 
 Zet de cijfers 1, 2, 3 en 4 van de begrippen in chronologische volgorde 

op het antwoordblad. 
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Water 

 
bron 12 
De stroomgebieden van vier rivieren 
 

Rijn
Legenda:

Maas
Schelde
Eems

bron op 409 m

bron boven de 1500 mbron boven de 1500 mbron boven de 1500 m

P Q

R

0 60 120 km  
 

1p 15 Bekijk bron 12. 
Nederland maakt onder andere deel uit van de stroomgebieden van de 
Rijn en de Maas. 
Wat is juist? 
A P is de Maas en de Maas is een gemengde rivier. 
B P is de Rijn en de Rijn is een regenrivier. 
C Q is de Rijn en de Rijn is een gemengde rivier. 
D Q is de waterscheiding van de Rijn en de Maas. 
E R is de Maas en de Maas is een regenrivier. 
F R is de Rijn en de Rijn is een gletsjerrivier. 
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bron 13 
Invultekst 
 
Het rivierengebied van Nederland ligt in de … K … 
(benedenloop / bovenloop) en is vooral een … L … 
(sedimentatiegebied / erosiegebied). 
De rivieren hebben er … M … (wel een / geen) delta gevormd. 
Richting de Noordzeekust ligt de bodem … N … (onder / boven) het NAP. 
Bij de monding is er sprake van … O … (verzilting / ontzilting) van het 
rivierwater. 
 
 

2p 16 Bekijk bron 12 en lees de tekst van bron 13. 
 Neem de letters K, L, M, N en O uit bron 13 over op het antwoordblad 

en kies telkens het juiste woord. 
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bron 14 
Verkeersintensiteit waterwegen 
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2p 17 Drie leerlingen doen ieder een uitspraak over bron 14. 
Erwin zegt: “Over het Amsterdam-Rijnkanaal werd in 2007 tussen 
de 25 en 50 miljoen ton vervoerd.” 
Isa zegt: “Vanuit Rotterdam wordt per binnenvaartschip meer over de 
Waal naar Duitsland vervoerd dan over de Maas naar Frankrijk.” 
Luca zegt: “Binnenvaartschepen hoeven vanuit Rotterdam niet via de 
Noordzee om naar de haven van Antwerpen te varen.” 
 Neem de namen Erwin, Isa en Luca over op het antwoordblad en geef 

van elke uitspraak aan of deze juist of onjuist is. 
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1p 18 Na de dreigende overstromingen in 1995 wilde de overheid de rivieren in 
ons land meer ruimte geven. Eén van de maatregelen binnen dit beleid is 
de aanleg van overloopgebieden. 
Welke functie heeft een overloopgebied? 
A Het is een bergingsgebied voor opvang van vervuild water. 
B Het is een bergingsgebied voor opvang van zout water. 
C Het is een gebied voor tijdelijke opvang van overtollig water. 
D Het is een opslagplaats voor drinkwater. 
 
bron 15 
Elektriciteitscentrale 
 

 
 

1p 19 Bekijk bron 15. 
 Waarvoor gebruiken elektriciteitscentrales veel water? 
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bron 16 
Watervoorziening en waterwinning in het duingebied in Nederland 
 

zoet water

brak en
zout water

brak en
zout water

brak en
zout water

zee

vallei vallei vallei

voorgezuiverd
rivierwater

opgepompt
leidingwater

brak en
zout water

brak en
zout water

brak en
zout water

 
 

1p 20 Het waterschap heeft maatregelen getroffen om verdere verzilting van het 
duingebied te voorkomen. 
 Geef met behulp van bron 16 de maatregel die verzilting van het 

duingebied tegengaat. 
 

1p 21 Het Nederlandse rivierenlandschap is onder andere opgebouwd uit 
oeverwallen en komgronden, die elk hun eigen kenmerken hebben. 
Achter welke letter staan de juiste kenmerken bij komgrond en oeverwal? 

 komgrond oeverwal 

A  bestaat uit grof zand, wordt 
gebruikt als akkerland, is hoger 
gelegen en ligt niet direct naast 
de rivier 

bestaat uit zware rivierklei, wordt 
gebruikt als weiland, is lager 
gelegen en ligt dicht bij de rivier 

B  bestaat uit grof zand, wordt 
gebruikt als akkerland, is lager 
gelegen en ligt direct langs de 
rivier 

bestaat uit zware rivierklei, wordt 
gebruikt als weiland, is lager 
gelegen en ligt verder weg van de 
rivier 

C  bestaat uit zware rivierklei, wordt 
gebruikt als weiland, is lager 
gelegen en ligt direct langs de 
rivier 

bestaat uit grof zand, wordt 
gebruikt als akkerland, is hoger 
gelegen en ligt verder weg van de 
rivier 

D  bestaat uit zware rivierklei, wordt 
gebruikt als weiland, is lager 
gelegen en ligt niet direct langs 
de rivier 

bestaat uit grof zand, wordt 
gebruikt als akkerland en voor 
bewoning, is hoger gelegen en ligt 
dicht bij de rivier  
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bron 17 
De Drieklovendam 
 

 
 

1p 22 Bekijk bron 17. 
De Drieklovendam is in de Chang Jiang aangelegd. Naast de dam zijn 
vijf dubbele scheepvaartsluizen en een scheepslift aangelegd. 
 Geef de reden waarom deze scheepvaartsluizen en scheepslift van 

belang zijn voor de havenstad Shanghai. 
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bron 18 
Oost-Azië reliëf 
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bron 19 
Oost-Azië neerslag 
 

Legenda:
Jaarlijkse neerslag in mm

minder dan 100
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250 - 500 

500 - 1000
1000 - 2000
2000 of meer

800 km4000
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bron 20 
Invultekst 
 
De Huang He en de Chang Jiang zijn twee belangrijke rivieren in China. 
De Huang He ligt in … P … (Noord-China / Zuid-China) en is 
een … Q … (gemengde rivier / gletsjerrivier). 
Het stroomgebied van de Huang He is een … R … (droger / natter) gebied 
dan dat van de Chang Jiang. 
De Chang Jiang is een … S … (gemengde rivier / gletsjerrivier). 
 
 

2p 23 Bekijk bron 18 en bron 19 en lees bron 20. 
 Neem de letters P, Q, R en S uit bron 20 over op het antwoordblad en 

kies telkens het juiste woord. 
 

1p 24 Bekijk bron 18. 
Veel rivieren in China ontspringen in de Himalaya en het Hoogland van 
Tibet. Ze lopen via het Zuid-Chinees Bergland of het Noord-Chinees 
Bergland naar het Chinees Laagland. 
Achter welke letter staan de juiste kenmerken van de rivieren bij 
Himalaya/Hoogland van Tibet en Chinees Laagland? 

 Himalaya en  
Hoogland van Tibet 

Chinees Laagland 

A bovenloop, er is evenwicht tussen 
sedimentatie en erosie 

benedenloop, er is evenwicht 
tussen sedimentatie en erosie 

B bovenloop, er vindt vooral erosie 
plaats 

benedenloop, er vindt vooral 
sedimentatie plaats 

C middenloop, er is evenwicht tussen 
sedimentatie en erosie 

benedenloop, er vindt vooral erosie 
plaats 

D middenloop, er vindt vooral 
sedimentatie plaats 

benedenloop, er vindt vooral 
sedimentatie plaats 
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bron 21 
Grote Kanaal 
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2p 25 Op de kaart in bron 21 zie je dat de meeste rivieren in China in een 
bepaalde hoofdrichting stromen. Het Grote Kanaal loopt van Hangzhou 
naar Beijing. 
 Noem de twee redenen waarom dit kanaal is aangelegd. 
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bron 22 
Israël / Palestina irrigatie 
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2p 26 Op de kaart van bron 22 zie je de National Water Carrier, een kanaal voor 
watertransport in Israël. 
 Noem eerst het doel van de National Water Carrier. 
 Noem vervolgens de belangrijkste bron van de National Water Carrier. 
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bron 23 
Ontziltingsfabriek 
 

 
 

1p 27 Zie bron 23. 
Het ontzilten van zeewater wordt steeds meer toegepast om  
het Midden-Oosten van water te voorzien. 
 Geef een reden waarom het ontzilten van zeewater niet duurzaam is. 
 

1p 28 In Nederland worden akkers en weilanden vaker beregend dan dat er 
druppelirrigatie wordt toegepast. 
 Noem hiervoor een reden. 
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Bevolking en ruimte 

 
bron 24 
Krantenartikel 
 
Krimp bedreigt het platteland: verlaten huizen, afgebladderde verf en 
dichtgespijkerde ramen. De journaalbeelden uit 2008 van het Groningse 
gehucht Ganzedijk stemmen droevig. Ze zijn symbool geworden voor het 
schrikbeeld voor veel bestuurders op het platteland: bevolkingskrimp. 
 
 

1p 29 Lees bron 24. 
Er zijn verschillende oorzaken van regionale bevolkingskrimp op het 
platteland. 
Achter welke letter staan twee juiste oorzaken? 
A immigratie en ontgroening 
B remigratie en natuurlijke bevolkingsgroei 
C negatief geboorteoverschot en urbanisatie 
D sterfteoverschot en segregatie 
 

2p 30 Regionale bevolkingskrimp is volgens bron 24 een schrikbeeld voor 
bestuurders op het platteland. 
 Geef twee nadelige gevolgen van bevolkingskrimp voor de 

leefbaarheid in deze plattelandsregio’s. 
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bron 25 
Krimp- en groeigebieden in Nederland 
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1p 31 Op de kaart in bron 25 zijn vier regio’s aangegeven. 
Twee van deze regio’s zijn krimpgebieden en in twee regio’s groeit de 
bevolking. 
Wat is de juiste combinatie van cijfer en soort gebied? 

 krimpgebied gebied met bevolkingsgroei 

A  1 en 2 3 en 4 

B  1 en 4 2 en 3 

C  2 en 3 1 en 4 

D  3 en 4 1 en 2 
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bron 26 
Oorzaken bevolkingsdaling in krimpgebieden. 
 
De bevolking in krimpgebieden daalt of verandert van samenstelling 
doordat:  
1 er minder kinderen geboren worden 
2 gezinnen met kinderen verhuizen naar grotere steden 
3 jongeren en hoogopgeleiden verhuizen naar grotere steden 
 
 

2p 32 Tijdens de aardrijkskundeles hebben Esther, Lin en Michelle een 
discussie over de tekst van bron 26. Zij doen ieder een bewering. 
Esther zegt: “Oorzaak 1, 2 en 3 hebben alle drie te maken met migratie.” 
Lin zegt: “Oorzaak 2 en 3 hebben te maken met het begrip urbanisatie.” 
Michelle zegt: “Bij oorzaak 3 past het begrip braindrain.” 
 Neem de namen Esther, Lin en Michelle over op het antwoordblad en 

geef van elke bewering aan of deze juist of onjuist is. 
 
bron 27 
Drie bevolkingsdiagrammen 
 

65

15

0 piramide toren urn

leeftijd
Legenda:

jongeren

economisch
actieven

senioren

 
 

1p 33 Bron 27 laat drie verschillende vormen van bevolkingsdiagrammen zien. 
Welk bevolkingsdiagram hoort bij een gebied waar het bevolkingsaantal 
terugloopt? 
A piramide 
B toren 
C urn 
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bron 28 
Migratie van Oost-Duitsland naar West-Duitsland, 1950  ̶  2003 
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1p 34 Bron 28 laat de migratie van Oost-Duitsland naar West-Duitsland tussen 
1950 en 2003 zien. 
 Geef de reden waarom in de periode 1962  ̶  1989 veel minder 

mensen van Oost-Duitsland naar West-Duitsland migreerden dan in de 
periode ervoor en erna. 

 
bron 29 
Van stad naar stedelijke zone 
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1p 35 Bron 29 laat de ontwikkeling zien van stad naar stedelijke zone. Binnen 
deze ontwikkeling passen de begrippen suburbanisatie en urbanisatie. 
Achter welke letter staan de begrippen die het best passen bij 
agglomeratie en stedelijke zone? 

 agglomeratie stedelijke zone 

A suburbanisatie suburbanisatie 

B suburbanisatie urbanisatie 

C urbanisatie suburbanisatie 

D urbanisatie urbanisatie 
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bron 30 
Stedelijke zones 
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1p 36 Met welke letter is de stedelijke zone Bandstad Twente aangegeven in 
bron 30? 
A met letter P 
B met letter Q 
C met letter R 
D met letter S 
E met letter T 
F met letter U 
 

1p 37 In oude industriegebieden zoals het Ruhrgebied krijgen oude gebouwen 
soms een nieuwe functie. Zo probeert men de ruimtelijke kwaliteit van 
zo’n gebied weer te verbeteren. Voordat daadwerkelijk tot herinrichting 
wordt overgegaan, is er veel overleg nodig tussen gemeente en 
bewoners. 
Hoe noemen we het overleg van de gemeente met de bewoners? 
A inspraak 
B integratie 
C leefbaarheid 
D sociale controle 
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bron 31 
Bevolkingsdichtheid China 
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2p 38 Bron 31 laat zien dat de bevolking erg ongelijk gespreid is over China. 
 Geef twee natuurlijke oorzaken van de lage bevolkingsdichtheid in het 

westen van China. 
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bron 32 
Bevolkingsomvang (na 2014: voorspelde bevolkingsomvang) 
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bron 33 
Leeftijdsdiagram van China in 2010 
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1p 39 Johnny en Andrea bekijken bron 32 en bron 33. Ze doen ieder een 
uitspraak over deze bronnen. 
Johnny zegt: “Ondanks de bevolkingsafname van China in de toekomst, 
blijft China tot 2050 het gebied waar de meeste mensen van de wereld 
wonen.” 
Andrea zegt: “Door de bevolkingspolitiek is in China een 
mannenoverschot ontstaan.” 
 Neem de namen Johnny en Andrea over op het antwoordblad en geef 

van elke uitspraak aan of deze juist of onjuist is. 
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bron 34 
Wijk in Beijing 
 

 
 

1p 40 Bron 34 laat een oude wijk in Beijing zien. 
Hoe noemen we zo’n wijk in China? 
A bidonville 
B hukou 
C hutong 
D krottenwijk 
 

2p 41 Zie bron 34. 
De laatste jaren verdwijnen deze oude woonwijken uit de Chinese steden. 
 Geef twee redenen waarom deze oude woonwijken steeds meer 

verdwijnen. 
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bron 35 
Bevolkingsgroei in China, 2000  ̶  2010 
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1p 42 Bekijk bron 35. 
Wat is een oorzaak van de bevolkingsgroei in het westen van China? 
A de natuurlijke bevolkingsgroei 
B de sociale bevolkingsgroei 
C het migratieoverschot 
 
 
 

einde  

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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 oud programma aardrijkskunde CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dit examen bestaat uit 42 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 60 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

KB-0131-h-15-1-o 
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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 
Strand en boulevard van Noordwijk 
 

 
 
bron 2 
Krantenartikel 
 
Noordwijk: parels zoeken tussen beton. 
Achter de lelijke gebouwen van het strand in Noordwijk is nog het 
verleden te zien van een schilderachtig vissersdorp. Vroeger was 
Noordwijk een aantrekkelijke badplaats. Door het bouwen van grote 
congreshotels aan de kust werd Noordwijk aan het einde van de vorige 
eeuw minder aantrekkelijk voor toeristen. Vanaf 2009 trekt Noordwijk 
weer nieuwe toeristen aan met rondleidingen door de oude dorpskern met 
historische straatjes, oude trapgeveltjes en prachtige lindebomen. 
 
 

1p 1 Het verschijnsel dat in het krantenartikel in bron 2 beschreven wordt en 
op de foto in bron 1 te zien is, wordt betonkust genoemd. Veel mensen 
vinden dat hier sprake is van vervuiling. 
 Welk ander begrip gebruiken we ook wel voor deze vorm van 

vervuiling? 
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bron 3 
Kaart van Nederland 
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1p 2 Met welke letter op de kaart wordt Noordwijk aangegeven? 
A met letter P 
B met letter Q 
C met letter R 
D met letter S 
 
bron 4 
Krantenartikel 
 
Opkomst nieuwe vorm van toerisme in Zambia. 
In het Afrikaanse Zambia is een nieuwe vorm van toerisme in opkomst. 
De toeristen overnachten in tenten in wildparken en ze maken gebruik van 
gidsen en koks uit de dorpen bij het wildpark. Zij gebruiken regenwater 
om zich te wassen. 
 
 

1p 3 Welke vorm van toerisme wordt in de tekst in bron 4 beschreven? 
A cultuurtoerisme 
B duurzaam toerisme 
C massatoerisme 
D zomertoerisme 
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2p 4 Het aantal mensen dat een korte of lange vakantie doorbrengt op 
de Waddeneilanden is sinds de jaren 70 van de vorige eeuw behoorlijk 
toegenomen.  
 Geef twee nadelige gevolgen hiervan voor het milieu op de 

Waddeneilanden. 
 
bron 5 
Kaart waddengebied 
 

F r y s l â n

0 15 30 km

N
O

O
R D Z E E

W

a
d

d
e

n
z

e e

N

Holwerd

Harlingen

Den Helder

Lauwersoog

Legenda
afsluitdijk provinciegrens  

 
1p 5 Bekijk bron 5. 

De familie Jansen vaart in de zomer met een zeilschip over de 
Waddenzee. Hun doel is om tijdens de reis in twee weken alle bewoonde 
Nederlandse Waddeneilanden te bezoeken. Ze vertrekken vanuit 
Lauwersoog. Nadat ze op Schiermonnikoog, Ameland en Terschelling zijn 
geweest, varen ze weer terug naar Lauwersoog. 
 Welke twee Waddeneilanden hebben ze niet bezocht? 
 
 

Pagina: 226Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 KB-0131-h-15-1-o 5 / 23 lees verder ►►►

bron 6 
Sneeuwkanon 
 
Het wintersporttoerisme is voor de economie van Oostenrijk erg 
belangrijk. Als er met de start van het wintersportseizoen nog geen 
sneeuw ligt, wordt die kunstmatig gemaakt met behulp van 
sneeuwkanonnen. In de Alpen staan duizenden van deze 
sneeuwkanonnen. Er is veel kritiek op het gebruik van sneeuwkanonnen. 
 

 
 
 

2p 6 Er worden naar aanleiding van bron 6 drie uitspraken gedaan over het 
gebruik van sneeuwkanonnen: 
Uitspraak 1: Door het gebruik van sneeuwkanonnen worden natuur en 
landschap aangetast. 
Uitspraak 2: Bij het kunstmatig maken van sneeuw wordt veel energie 
gebruikt. 
Uitspraak 3: Door sneeuwkanonnen vindt seizoensverlenging plaats. 
 Neem de cijfers 1, 2 en 3 van de uitspraken over op het antwoordblad 

en zet erachter of de uitspraak juist of onjuist is. 
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bron 7 
Wintersport rond Arlberg in Oostenrijk 1927 
 

 
 

2p 7 Sinds de foto uit 1927 (zie bron 7) is de wintersport enorm gegroeid. Deze 
groei heeft slechte en goede gevolgen voor dit gebied. 
Bijvoorbeeld:  
 aanleg van nieuwe skipistes  
 boeren gaan kamers verhuren  
 de infrastructuur wordt verbeterd en uitgebreid  
 er komt meer werkgelegenheid 
 Neem de twee gevolgen die slecht zijn voor de natuur in de bergen 

over op het antwoordblad. 
 Geef bij beide gevolgen een argument waarom het slecht is voor de 

natuur in de bergen. 
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bron 8  
Milieumaatregelen in Oostenrijk  
 

 
Den Haag - De ANWB waarschuwt dat een snelheidsovertreding in 
Oostenrijk een duur milieudelict kan zijn. Als de luchtkwaliteit slecht is, 
kan de overheid in Oostenrijk op een aantal snelwegen een 
snelheidsbeperking van 100 kilometer per uur instellen (de normale 
maximumsnelheid in Oostenrijk is 130 kilometer per uur). 
Wordt in zo’n geval de toegestane snelheid overschreden, dan is dit geen 
verkeersovertreding, maar een zware milieuovertreding. 
 
 

1p 8 Oostenrijk trekt als wintersportgebied veel toeristen. De Oostenrijkse 
regering verwacht dat ze in de winter regelmatig snelheidsbeperkingen 
moet instellen vanwege de luchtkwaliteit (zie bron 8). Niet alleen in de 
winter, maar ook in de zomer worden problemen met de luchtkwaliteit 
verwacht. 
 Geef een reden waarom de Oostenrijkse regering ook in de zomer 

problemen met de luchtkwaliteit verwacht. 
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bron 9 
Buitenlandse vakanties van Nederlanders 
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2p 9 Iemand doet naar aanleiding van de kaart in bron 9 drie uitspraken: 
Uitspraak 1: In 2010 gingen meer Nederlanders in de winter naar 
Zwitserland dan in de zomer. 
Uitspraak 2: In 2010 was het aandeel van de Nederlandse toeristen in 
Denemarken minder dan 2,5%. 
Uitspraak 3: In 2010 gingen er meer Nederlanders in de zomer naar 
Griekenland dan naar Spanje. 
 Neem de cijfers 1, 2 en 3 van de uitspraken over het antwoordblad en 

zet erachter of de uitspraak juist of onjuist is. 
 

2p 10 Zie bron 9. 
Er gaan meer Nederlanders op vakantie naar de Zuid-Europese landen 
dan naar de Noord-Europese landen. Dit heeft onder andere te maken 
met de hoge prijzen voor bepaalde producten in Noord-Europa. 
 Noem nog twee belangrijke redenen waarom Noord-Europa door 

Nederlandse toeristen minder aantrekkelijk gevonden wordt als 
bestemming. 
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bron 10 
De wereld 
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bron 11 
Drie foto’s 
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2p 11 Dyanne wil deze zomer lekker luieren. Het liefst gaat ze een midweek 

naar een strand waar ze heerlijk topless in de zon kan liggen. Af en toe 
een uitstapje naar een leuk stadje vindt ze ook leuk. Bekijk de foto’s in 
bron 11. Vanwege de wensen van Dyanne vallen twee landen af. 
 Noem de twee landen uit bron 10 die afvallen. 
 Geef bij elk land aan waarom dit land afvalt. 
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bron 12 
Krantenartikel 
 
Het gebied rond de plaats Queenstown in Nieuw-Zeeland trekt zowel 
’s zomers als ’s winters veel toeristen. Hier is dus sprake van een … 1 … . 
Kustplaatsen als Wellington hebben in de winter weinig toeristen. 
Hierdoor ontstaat … 2 … . 
In de winter wordt er geskied rondom Queenstown. In de bergen zijn 
moderne skipistes aangelegd. Ook kan men met een helikopter naar de 
top van een berg gebracht worden. Dit is een vorm van … 3 … . 
 
 

2p 12 In de tekst over Nieuw-Zeeland in bron 12 ontbreken drie begrippen. 
 Neem de cijfers 1, 2 en 3 uit het krantenartikel over op het 

antwoordblad en zet er het bedoelde begrip achter. 
Kies drie begrippen uit: 
 dubbelseizoen  
 ecotoerisme  
 elitetoerisme  
 hoogseizoen  
 seizoenswerkloosheid  
 structurele werkloosheid 
 

1p 13 Er zijn nogal wat Nederlanders die in de winter naar Spanje met vakantie 
gaan. Ze gaan hier vaak naar toe om te overwinteren. 
Welke groep vakantiegangers bezoekt Spanje vooral om te overwinteren? 
A gepensioneerden 
B gezinnen met kinderen 
C jongeren 
D tweeverdieners 
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bron 13 
Uitgaven van Nederlanders aan buitenlandse korte en lange vakanties 
naar land van bestemming, 2009 
 

 Totale bestedingen in mln. euro 

 X Y Totaal 

België 160 220 380 
Frankrijk 160 1290 1450 
Spanje 70 1210 1280 
Oostenrijk 10 760 770 
Groot-Brittannië 120 270 390 
Duitsland 250 740 990 
Italië 40 730 770 
Griekenland 0 620 620 
Turkije 10 550 560 
 

1p 14 In de tabel in bron 13 zijn de woorden korte vakantie en lange vakantie 
vervangen door de letters X en Y. 
 Geef eerst aan onder welke letter de gegevens staan voor de korte 

vakanties en geef vervolgens een argument voor de keuze. 
 
bron 14 
Ontwikkeling in vakantiebestemmingen van Nederlanders 
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1p 15 Nederlanders gaan naar binnenlandse en buitenlandse bestemmingen 
(zie bron 14). Tussen 1947 en 2010 is het percentage buitenlandse 
vakanties gestegen. Een oorzaak van deze toename is de gestegen 
welvaart. 
 Noem nog een oorzaak van de sterke groei van buitenlandse 

vakanties. 
 

1p 16 De familie Pieters boekt een lastminute-vakantie op een vakantiepark op 
Schiermonnikoog. Ze kiezen voor een weekend.  
 Geef eerst aan of dit een korte of lange vakantie is en geef vervolgens 

een argument voor je keuze. 
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bron 15 
Kaart van de wereld 
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bron 16 
Vier klimaatgrafieken 
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2p 17 Bekijk de klimaatgrafieken 1, 2, 3 en 4 van vier vakantiebestemmingen in 
bron 16. Elke klimaatgrafiek hoort bij een gebied op de kaart in bron 15. 
 Neem de cijfers 1, 2, 3 en 4 van de klimaatgrafieken over op het 

antwoordblad en schrijf erachter welke vakantiebestemming (P, Q, R 
of S) erbij hoort. 

 
bron 17 
Toeristische bestemmingen Turkije 
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2p 18 Naar aanleiding van de kaart in bron 17 worden drie uitspraken gedaan: 
Uitspraak 1: Antalya is aantrekkelijk vanwege de ligging aan de 
Middellandse Zee. 
Uitspraak 2: Naast cultuurbestemming is Turkije ook steeds meer een 
zonbestemming geworden. 
Uitspraak 3: Tussen 2005 en 2010 is het aantal toeristen in Antalya meer 
dan vijftig procent gestegen. 
 Neem de cijfers 1, 2 en 3 van de uitspraken over op het antwoordblad 

en zet erachter of de uitspraak juist of onjuist is. 
 

Pagina: 235Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 KB-0131-h-15-1-o 14 / 23 lees verder ►►►

bron 18 
De indrukwekkende stadswallen van Avila 
 

 
 

1p 19 De foto in bron 18 laat één van de vele toeristische aspecten van Spanje 
zien. 
Op welk aspect van Spanje wordt hier de nadruk gelegd? 
A op Spanje als bestemming voor duurzaam toerisme 
B op Spanje als culturele bestemming 
C op Spanje als natuurbestemming 
D op Spanje als zonbestemming 
 
bron 19 
Krantenartikel 
 
Hoeveel kan Aruba nog aan? 
Aruba is één van de welvarendste eilanden in de regio door de grote 
inkomsten uit het toerisme. De hele kustlijn vanaf de hoofdstad 
Oranjestad in westelijke richting is volgebouwd met hotels, restaurants en 
casino’s. Ruimte is inmiddels schaars geworden. Overbebouwing en 
verkeersopstoppingen vormen steeds grotere problemen. 
 
 

1p 20 De toeristische ontwikkeling van een gebied verloopt in het algemeen 
volgens een aantal stadia. 
In welk stadium van ontwikkeling zit Aruba volgens bron 19? 
A Aruba is bezig aan een herstel als toeristengebied. 
B Aruba is duidelijk in opkomst als toeristengebied. 
C Aruba maakt een grote bloei door als toeristengebied. 
D Aruba staat op het punt om in verval te raken als toeristengebied. 
 

1p 21 Aruba wil voorkomen dat het eiland te dicht bebouwd wordt. Daarom wil 
Aruba liever een toename van cruisepassagiers dan een toename van 
andere vakantiegangers. 
 Geef een argument voor dit standpunt. 
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Omgaan met natuurlijke hulpbronnen

 
1p 22 In de kringloop van het water wordt er verschil gemaakt tussen de lange 

en de korte kringloop. 
Welk begrip komt niet in de korte kringloop voor, maar wel in de lange 
kringloop? 
A condensatie 
B grondwaterafvoer 
C neerslag 
D verdamping 
 
bron 20 
De Rhône 
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1p 23 Op de kaart in bron 20 zie je de rivier de Rhône. 
Welk type rivier is de Rhône? 
A een gemengde rivier 
B een gletsjerrivier 
C een regenrivier 
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bron 21 
Stroomgebied van de Rijn en de Maas 
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1p 24 Het is erg belangrijk dat er internationale afspraken worden gemaakt over 
de Maas en de Rijn (zie bron 21). 
 Geef een reden waarom het voor Nederland erg belangrijk is dat deze 

afspraken worden gemaakt. 
 

1p 25 Bron 21 laat zien dat de gemiddelde neerslag in het stroomgebied van de 
Rijn en de Maas nogal verschilt van gebied tot gebied. 
Wat is daarvan de oorzaak? 
A Door de invloed van de westenwinden regent het in de kustgebieden 

minder dan in het binnenland. 
B Door de hogere temperaturen in het binnenland regent het daar mee. 
C Door de aanwezigheid van gebergte regent het verder landinwaarts 

meer. 
 

2p 26 Om het overstromingsgevaar van de Rijn te beperken wil men de rivier 
meer ruimte geven. 
 Noem drie maatregelen die zorgen dat de rivier meer ruimte krijgt. 
 

2p 27 Noem de twee oorzaken van de toename van zoetwatergebruik in de 
wereld. 
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bron 22 
Noord-Afrika 
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bron 23 
Krantenartikel 
 
General Electric lost waterprobleem Algiers op. 
Het aanhoudende gebrek aan drinkwater in de Algerijnse stad Algiers is 
grotendeels opgelost met de opening van de ontziltingsinstallatie voor 
zeewater. Per dag wordt er 200.000 kubieke meter zout zeewater ontzilt. 
Dit is voldoende om twee miljoen inwoners van Algiers van zoet water te 
voorzien. 
 
 

1p 28 Bekijk bron 22 en lees bron 23.  
Ook in Niger is er een groot watertekort. Eén probleem voor Niger is dat 
het ontzilten van water heel duur is. 
 Geef met behulp van bron 22 nog een reden waarom de oplossing van 

een ontziltingsinstallatie zoals in Algiers, geen oplossing is voor Niger.  
 

1p 29 Geef met behulp van de kaart in bron 22 aan op welke manier ze in 
Niamey (in het zuidwesten van Niger) wel aan voldoende water kunnen 
komen. 
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bron 24  
Hooverdam, een grote stuwdam in de Verenigde Staten 
 

 
 

2p 30 Bekijk bron 24. 
Stuwdammen worden onder andere gebruikt voor het opwekken van 
elektriciteit. Het stuwmeer achter de dam heeft nog andere functies. 
 Noem nog twee functies die een stuwmeer kan hebben. 
 

1p 31 Dammen zoals de Hooverdam (zie bron 24) ontbreken in Nederland. 
 Wat is daarvan de oorzaak? 
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bron 25 
Irrigatievormen 
 

   
 

2p 32 Bekijk bron 25. 
Druppelirrigatie is beter voor het milieu dan het beregenen van het land. 
 Geef twee redenen waarom druppelirrigatie beter is voor het milieu 

dan het beregenen van het land. 
 

2p 33 In Niger, een land in Noord-Afrika, wordt niet of nauwelijks 
gebruikgemaakt van druppelirrigatie. 
 Geef daarvoor de twee belangrijkste redenen. 
 
bron 26 
Grondwaterbeschermingsgebied 
 
Soms krijgt een waterwingebied extra bescherming door de ruimte 
eromheen te bestempelen als grondwaterbeschermingsgebied. Voor 
mensen die daar wonen of daar een bedrijf hebben, gelden vaak strenge 
regels.  
Het succes van een waterwingebied hangt zeker ook af van de 
hoeveelheid water die wordt weggepompt. Hoeveel water jaarlijks wordt 
weggepompt, hangt af van de hoeveelheid regenwater die er valt. Zo kan 
de kringloop van het water ongestoord doorgaan. 
 

1p 34 Lees bron 26. 
Duinen worden vaak gebruikt als waterwingebied. 
 Noem hiervoor een reden. 
 

2p 35 Noem twee problemen die kunnen ontstaan in de duinen als je meer water 
oppompt dan erin laat. 
 
 
 
 

Pagina: 241Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 KB-0131-h-15-1-o 20 / 23 lees verder ►►►

bron 27 
Deel van Azië 
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bron 28 
Klimaatgrafiek Kathmandu (Nepal) 
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2p 36 Het klimaat in Nepal is medeverantwoordelijk voor de overstromingen in 
Bangladesh. 
 Noem met behulp van de klimaatgrafiek in bron 28 en de kaart in 

bron 27 twee oorzaken voor de hoge waterstand in de rivier 
de Ganges in de periode juni tot en met september. 

 
1p 37 Tegenwoordig krijgen gekanaliseerde riviertjes en beken in Nederland 

weer vaak hun oorspronkelijke, kronkelende loop terug. 
 Geef een reden waarom men de kanalisering van deze riviertjes weer 

ongedaan maakt. 
 
bron 29 
Herkomst van het oppervlaktewater 
 

overige rivieren
2%

P
65%

R 8%

Q
25% 

 
 

1p 38 Het Nederlandse oppervlaktewater wordt aangevuld door onze rivieren en 
door neerslag. 
 Neem de letters P, Q en R uit bron 29 over op het antwoordblad en 

schrijf erachter wat de herkomstbron is van het oppervlaktewater. 
Kies uit: 
 de Maas 
 de neerslag 
 de Rijn 
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bron 30 
Drinkwatergebruik op Ameland in 2009 
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1p 39 Bekijk bron 30. 
Op Ameland bestaat een groot verschil in het gebruik van drinkwater 
tussen de zomer- en de winterperiode. 
Wat is daarvan de belangrijkste oorzaak? 
A De boeren moeten in de zomer irrigeren. 
B Het waterpeil is in de winter hoger. 
C In de wintermaanden valt er meer neerslag. 
D In de zomermaanden zijn er meer toeristen. 
 

2p 40 Zelfs in Nederland zijn er gebieden die te kampen hebben met verdroging.  
 Noem twee manieren waarop de overheid probeert het water langer 

vast te houden in een gebied. 
 

1p 41 Als het ijs op de Noordpool smelt, veroorzaakt dit geen stijging van de 
zeespiegel. Als het ijs op Groenland smelt, stijgt de zeespiegel wel.  
Andrea en Mehmet voeren hierover een discussie over de oorzaak van dit 
verschil. Ze doen allebei een bewering over dit onderwerp. 
Andrea zegt: "Het ijs op de Noordpool ligt al in het water, dus als het 
smelt wordt er geen extra water aan het zeewater toegevoegd." 
Mehmet zegt: "Het ijs op Groenland ligt op land, dus als dit ijs smelt wordt 
het aan het zeewater toegevoegd en stijgt de zeespiegel." 
Wat is juist? 
A Alleen de bewering van Andrea is juist. 
B Alleen de bewering van Mehmet is juist. 
C Beide beweringen zijn juist. 
D Beide beweringen zijn onjuist. 
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bron 31 
Systeem voor besparing van leidingwater 
 

 
 

2p 42 In het nieuwe huis van Martin en Joke is een systeem aangelegd om te 
bezuinigen op leidingwater. Dit systeem zie je in de afbeelding in bron 31. 
 Geef eerst aan op welke manier er bezuinigd wordt op leidingwater. 
 Geef vervolgens aan welk begrip we gebruiken voor het opgevangen 

regenwater in de ondergrondse tank. 
 
 

einde  

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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KB-0131-a-15-2-o

Examen VMBO-KB 

2015 
 
 
 

aardrijkskunde CSE KB

Dit examen bestaat uit 43 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 55 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 2
dinsdag 16 juni

13.30 - 15.30 uur

Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift 
opgenomen.
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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. 
 
 

Weer en klimaat 
 
bron 1 
Beachvolleybal 
 

 
 

1p 1 Het volleybalteam van Janny en Samira gaat in juli een week naar 
Barcelona in Spanje voor een beachvolleybaltoernooi. 
Met welke natuurlijke elementen moeten de volleybalsters, in vergelijking 
met Nederland, rekening houden als ze gaan sporten op het strand in 
Barcelona? 
A gelijke zonkracht en gelijke uv-straling als in Nederland 
B hogere zonkracht en hogere uv-straling dan in Nederland 
C hogere zonkracht en lagere uv-straling dan in Nederland  
D lagere zonkracht en lagere uv-straling dan in Nederland 
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bron 2 
Weerkaart, luchtdruk Europa, 1 januari 2014 
 

Legenda:
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1p 2 Bij welk cijfer in bron 2 is de windkracht het hoogst? 
A bij cijfer 1 
B bij cijfer 2 
C bij cijfer 3 
D bij cijfer 4 
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bron 3 
Europa  
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bron 4 
Vier klimaatgrafieken 
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2p 3 Op de kaart in bron 3 staan vier plaatsen in Europa aangegeven met de 
cijfers 1, 2, 3 en 4.  
De vier klimaatgrafieken in bron 4 horen bij die plaatsen. 
 Neem de cijfers 1, 2, 3 en 4 uit de kaart van bron 3 over op het 

antwoordblad en zet de letter (P, Q, R of S) van de bijbehorende 
klimaatgrafiek erachter. 

 
bron 5 
Weerkaart Spanje, 24 juli 2013 
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2p 4 Bron 5 laat een kaart zien met de weersverwachting voor Spanje op 
24 juli 2013. 
 Schrijf het bijbehorende weerbericht voor Noord-Spanje met daarin 

drie weerskenmerken die zijn af te lezen uit bron 5. 
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bron 6 
De invalshoek van de zonnestralen op aarde 
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2p 5 Spanje ligt op lagere breedte dan Nederland. 

 Geef met behulp van bron 6 nog twee oorzaken waardoor Spanje een 
warmer klimaat heeft dan Nederland. 

 
1p 6 Stel dat het in Spanje evenveel zou regenen als in Nederland, dan zou er 

in Spanje toch minder nuttige neerslag overblijven dan in Nederland. 
 Geef hiervan de natuurlijke oorzaak. 
 

1p 7 Delen van Spanje hebben een mediterraan klimaat. 
Welke kenmerken horen bij een mediterraan klimaat? 
A grote verschillen tussen zomer- en wintertemperatuur, neerslag in alle 

jaargetijden  
B koele zomers, zachte winters, neerslag in alle jaargetijden 
C koude zomers, zeer koude winters, neerslag vooral in de vorm van 

sneeuw 
D warme droge zomers, zachte winters, neerslag vooral in de winter 
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bron 7 
Weerkaart de Verenigde Staten, 3 januari 2014 
 

Legenda:
landsgrens windrichting
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1p 8 De weerkaart van bron 7 toont het verschil in temperatuur tussen  

plaatsen aan de oostkust en de westkust van de Verenigde Staten. 
 Geef met behulp van bron 7 de oorzaak van het verschil in 

temperatuur tussen de oostkust en de westkust bij plaatsen op 
dezelfde breedte. 

 
1p 9 Welk klimaat in de Verenigde Staten heeft het grootste verschil tussen  

zomertemperatuur en de wintertemperatuur? 
A het hooggebergteklimaat 
B het landklimaat 
C het mediterraan klimaat 
D het toendraklimaat 
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bron 8 
De Verenigde Staten 
 

Legenda:
landsgrens
grens tussen de staten

0 400 800 km

S

P

R

Q

 
 
bron 9 
Landschappen en vegetatie in de Verenigde Staten 
 
foto 1 foto 2 

  

foto 3 foto 4 

 
2p 10 Neem de letters P, Q, R en S uit de kaart van bron 8 over op het 

antwoordblad en zet het cijfer (1, 2, 3 of 4) van de bijbehorende foto van 
bron 9 erachter. 
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1p 11 Over weer en klimaat worden vier uitspraken gedaan. 
Uitspraak 1: In een hogedrukgebied daalt de lucht. 
Uitspraak 2: Wind verplaatst zich van een hogedrukgebied naar een 
lagedrukgebied. 
Uitspraak 3: Door de draaiing van de aarde heeft de wind op het 
noordelijk halfrond een afwijking naar rechts. 
Uitspraak 4: In een hogedrukgebied valt meer neerslag dan in een 
lagedrukgebied. 
Wat is juist? 
A Alleen uitspraak 1 en 2 zijn juist. 
B Alleen uitspraak 2 en 3 zijn juist. 
C Alleen uitspraak 1, 2 en 3 zijn juist. 
D Alle vier de uitspraken zijn juist.  
 

1p 12 In Alaska is het gemiddeld kouder dan in de rest van 
de Verenigde Staten. 
Welke klimaatfactor is hiervan de belangrijkste oorzaak? 
A de aanvoer van warmte en kou van elders door wind en water 
B de afstand tot de zee 
C de breedteligging 
D de hoogteligging 
 
bron 10 
Doorsnede van de Sierra Nevada  
 

vochtige luchtvochtige lucht
droge luchtdroge luchtdroge lucht

11

 
 

2p 13 De Sierra Nevada in het westen van de Verenigde Staten is een 
voorbeeld van een gebergte waar de situatie zoals in bron 10 voorkomt. 
 Hoe heet de zijde van de berg bij cijfer 1? 
 Welke vegetatiezone vinden we bij cijfer 1? 
 
 

Pagina: 254Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 KB-0131-a-15-2-o 10 / 26 lees verder ►►►

bron 11 
Zonnepanelen, Utah, Verenigde Staten 
 

 
 

1p 14 Geef een argument waarom het gebruik van zonne-energie (zie bron 11) 
goed past in het beleid van de Verenigde Staten om het versterkte 
broeikaseffect aan te pakken. 
 
 

Water 
 
bron 12 
Stroomgebieden van internationale rivieren 
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bron 13 
Gemiddelde maandafvoer van de Maas 
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bron 14 
Gemiddelde maandafvoer van de Rijn 
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1p 15 Zie bron 12, 13 en 14. 
Nederland maakt deel uit van de stroomgebieden van de Maas en de Rijn. 
Achter welke letter staan de juiste gegevens over de Maas en de Rijn? 
 

 de Maas de Rijn 
A   een gemengde rivier  

 Het debiet is lager dan dat van 
de Rijn. 

 een regenrivier 
 Het debiet is hoger dan dat 

van de Maas. 

B   een regenrivier 
 Het debiet is hoger dan dat van 

de Rijn. 

 een gemengde rivier 
 Het debiet is lager dan dat 

van de Maas. 

C   een gemengde rivier 
 De bron ligt lager dan 

500 meter. 

 een regenrivier 
 De bron ligt hoger dan  

1500 meter. 

D   een regenrivier 
 De bron ligt lager dan  

500 meter. 

 een gemengde rivier 
 De bron ligt hoger dan  

1500 meter. 
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bron 15 
Nederland, reliëf 
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1p 16 In bron 15 staan de landstreken de Alblasserwaard en de Betuwe 

aangegeven.  
Achter welke letter staan de juiste gegevens over de Alblasserwaard en 
de Betuwe? 
 
 de Alblasserwaard de Betuwe 
A   ligt boven NAP 

 ligt stroomopwaarts van de 
Betuwe 

 ligt onder NAP 
 ligt stroomafwaarts van de 

Alblasserwaard 
B   ligt boven NAP 

 ligt stroomafwaarts van de 
Betuwe 

 ligt onder NAP 
 ligt stroomopwaarts van de 

Alblasserwaard 
C   ligt onder NAP 

 ligt stroomopwaarts van de 
Betuwe 

 ligt boven NAP 
 ligt stroomafwaarts van de 

Alblasserwaard 
D   ligt onder NAP 

 ligt stroomafwaarts van de 
Betuwe 

 ligt boven NAP 
 ligt stroomopwaarts van de 

Alblasserwaard 
 

1p 17 Om het rivierengebied veilig te houden zijn dijken aangelegd. In de tijd 
vóór de bedijking van de rivieren werden ook al veiligheidsmaatregelen 
getroffen. 
 Welke maatregel uit die tijd is op de kaart van bron 15 af te lezen? 
 

1p 18 Oeverwallen worden vaak gebruikt voor bewoning. 
Waar komen oeverwallen voor? 
A in de droogmakerijen 
B in het duingebied 
C in het rivierengebied 
D in het zeekleigebied 
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bron 16 
Invloed van de waterstand op natuurgebieden 
 

0 30 60 km

niet beïnvloed
Legenda

in geringe mate beïnvloed
matig beïnvloed
sterk beïnvloed
grens tussen hoog-Nederland
en laag-Nederland

 
 

1p 19 Bekijk bron 16. 
Oost-Nederland heeft in een gemiddelde zomer last van  
een … P … . Dit leidt tot … Q … van natuurgebieden. 
Achter welke letter staan de juiste woorden ingevuld bij P en Q? 
 
 P Q 
A  hoge grondwaterstand vernatting 

B  hoge stand van het oppervlaktewater verzuring 

C  lage grondwaterstand verdroging 

D  lage stand van het oppervlaktewater verzilting 
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bron 17 
De Waal tussen Varik en Brakel: mogelijke maatregelen 
 

water
verlaging van het maaiveld
ooibos
vergraving van de uiterwaarden
ophoging
aanleg van (neven)geulen

buitendijks gebied
Legenda

verlaging van kribben
verlaging van bestaande kade
aanleg nieuwe zomerkade
verwijdering kade
verwijdering voormalige steenfabriek
baggerdepot

dijken

0 1,5 3 km

0 50 100 km

ligging kaartfragment

 
 

2p 20 In de legenda van bron 17 staan maatregelen om de rivier meer ruimte te 
geven. Daan, Emma en Bram doen ieder een bewering over ingrepen in 
het rivierengebied. 
Daan beweert dat het verlagen van de uiterwaarden niet meer ruimte 
biedt voor de rivier. 
Emma beweert dat de rivier meer ruimte krijgt doordat winterdijken verder 
van de rivier aangelegd worden. 
Bram beweert dat het verlagen van de kribben geen invloed heeft op de 
stroomsnelheid van de rivier. 
 Neem de namen Daan, Emma en Bram over op het antwoordblad en 

geef bij elke bewering aan of deze juist is of onjuist. 
 

1p 21 Een groot deel van West-Nederland bestaat uit polders. 
 Noem de oorzaak waardoor polders in West-Nederland niet natuurlijk 

kunnen afwateren. 
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bron 18 
Samenhang Rijnkanalisatie, Maaskanalisatie en de (Zuiderzee- en) 
Deltawerken 
kaart 1: gevolgen van de Rijnkanalisatie zonder de effecten van de 
Deltawerken 

Nieuwe
Waterweg Lek

Rijn

Maas

Waal

Neder-Rijn

IJssel

Haringvliet

IJsselmeer

VolkerakVoorraad zoet water
voor Rijnmondgebied

Beschikbaar zoet water
voor Midden-Nederland

Voorraad zoet
water voor
Noord-Nederland

Noord

Amsterdam-Rijnkanaal
Nieuwe Maas

Oude Maas

Spui

Zoet water van o.a. Waal
dringt zout water terug

Driel

 
 
kaart 2: waterverdeling na Rijnkanalisatie en uitvoering Deltawerken 

IJsselmeer

Opdringend
zout zeewater

Beschikbaar zoet water
voor Midden-Nederland

Amsterdam-RijnkanaalNieuwe
Waterweg Lek

Rijn

Maas

Waal

Neder-Rijn

IJssel

Haringvliet

Zeeuwse wateren

Extra zoet water
naar Noord-
Nederland

Zoet water stroomt naar zee

Driel

 
Water afkomstig uit de Rijn
Water afkomstig uit de Maas

Opdringend (zout) zeewater
Water afkomstig uit Maas en Rijn

Stuw of dam, voorzien van sluizen

De verschillen in breedte van de waterbanen geven de 
verhouding weer tussen de hoeveelheden waterafvoer van 
de verschillende rivieren.Opgestuwd water door Rijnkanalisatie

Stromingsrichting van het water

 
2p 22 Zie bron 18. 

 Noem voor Noord- en Midden-Nederland twee voordelen van de extra 
hoeveelheid water die via de IJssel wordt afgevoerd. 
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2p 23 Het watergebruik in Beijing en omgeving is de laatste jaren toegenomen. 
 Geef hiervan twee oorzaken. 
 

1p 24 In de monding van de rivieren in China is vaak sprake van een 
watertekort. Er vindt ook vaak verzilting plaats. 
 Noem, naast het watertekort en de verzilting in de monding van de 

rivieren, nog een probleem dat zich daar voordoet in de rivieren. 
 

1p 25 Het Grote Kanaal in China en het Suezkanaal in Egypte zijn zeer 
belangrijke waterwegen. 
Welke bewering over deze waterwegen is juist? 
A Het Grote Kanaal is aangelegd voor de productie van drinkwater. 
B Het Grote Kanaal is bestemd voor internationaal scheepvaartverkeer. 
C Het Suezkanaal is aangelegd voor de productie van drinkwater. 
D Het Suezkanaal is voornamelijk bestemd voor internationaal 

scheepvaartverkeer. 
 
bron 19 
Watergebruik en beschikbare watervoorraden in landen in het  
Midden-Oosten 
 
Zes olie-exporterende landen in het Midden-Oosten 
 

Irak Oman Bahrein Saudi-
Arabië

Qatar Verenigde
Arabische
Emiraten

80% 181% 270% 951% 624% 1600%

xx% percentage watergebruik van alle waterbronnen
Legenda

beschikbare watervoorraden per persoon per dag
totale watergebruik per persoon per dag

 
 
Zes landen in het Midden-Oosten die geen olie exporteren 
 

Syrië Libanon Egypte Jemen Jordanië Palestina

55%

xx% percentage watergebruik van alle waterbronnen
Legenda

beschikbare watervoorraden per persoon per dag
totale watergebruik per persoon per dag

33% 127% 124% 151% 93%
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1p 26 Welke bewering over bron 19 is juist? 
A De beschikbare watervoorraden per persoon zijn in alle  

olie-exporterende landen groter dan die van de landen in het  
Midden-Oosten die geen olie exporteren. 

B Het percentage watergebruik in de olie-exporterende landen is bijna 
altijd hoger dan die in de landen in het Midden-Oosten die geen olie 
exporteren. 

C In de meeste landen in het Midden-Oosten is het totale watergebruik 
per persoon lager dan de beschikbare watervoorraden. 

 
2p 27 Zie bron 19. 

Landen in het Midden-Oosten gebruiken onder andere rivierwater om 
drinkwater van te maken. 
 Noem nog twee manieren waarop deze landen hun waterprobleem 

oplossen. 
 

2p 28 Delen van China hebben te maken met waterschaarste. 
 Noem twee maatregelen die in de landbouw in de droge delen van 

China genomen kunnen worden om duurzamer met water om te gaan. 
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Bevolking en ruimte 
 
bron 20 
Levensverwachting van pasgeborenen in Duitsland, 2012 
 
kaart 1 

0 100 200 km

Legenda:
levensverwachting in jaren

lager dan 74
74 - 76
76 - 78
78 - 80
80 - 82
82 - 84
grens voormalig
West-Duitsland en
Oost-Duitsland
landsgrens

 
 
kaart 2 

0 100 200 km

74 - 76
76 - 78
78 - 80
80 - 82
82 - 84
grens voormalig
West-Duitsland en
Oost-Duitsland
landsgrens

Legenda:
levensverwachting in jaren

lager dan 74
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1p 29 Tijdens de aardrijkskundeles krijgen Esra en Hero een discussie over 
bron 20. Ze zien dat er verschillen in levensverwachting zijn binnen 
Duitsland. Ze zien ook dat bij de kaarten niet is aangegeven welke kaart 
de levensverwachting van jongens en welke kaart de levensverwachting 
van meisjes weergeeft.  
Esra zegt: “Kaart 1 gaat over de levensverwachting van jongens in 
Duitsland.” 
Hero zegt: “De levensverwachting is in héél voormalig Oost-Duitsland 
lager dan in voormalig West-Duitsland.” 
Wat is juist?  
A Alleen de uitspraak van Esra is juist. 
B Alleen de uitspraak van Hero is juist. 
C Beide uitspraken zijn juist. 
D Beide uitspraken zijn onjuist. 
 
bron 21 
Aantal migranten (x1000) in Duitsland, 2007 
 

Italië

Belangrijkste landen van herkomst

...1...

Polen

Rusland

Servië

Griekenland

Kroatië

Bosnië en Herzegovina

Roemenië

Kazachstan

Oekraïne

2527

761

638

561

391

384

373

283

240

215

215  
 

1p 30 Bron 21 laat het aantal migranten in Duitsland in 2007 zien. 
Welk land moet worden ingevuld bij cijfer 1? 
A Frankrijk 
B Marokko 
C Nederland 
D Turkije 
 

1p 31 De lijst van belangrijkste herkomstlanden van migranten ziet er voor 
Nederland anders uit dan die van Duitsland in bron 21. Nederland heeft 
ook migrantengroepen uit bepaalde landen die zich niet of nauwelijks in 
Duitsland hebben gevestigd.  
 Geef hiervan de oorzaak. 
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bron 22 
Ruimtelijk model van de bevolkingsdichtheid van Duitsland, 1997 
 

minder dan 100

Legenda
inwoners per km2

100 tot 200
200 tot 300
300 tot 500
500 of meer

1

2

3

 
 

1p 32 Bron 22 laat een ruimtelijk model van de bevolkingsdichtheid in Duitsland 
zien. In het model zijn cijfers geplaatst bij steden die in dichtbevolkte 
delen van Duitsland liggen. 
Achter welke letter staan de juiste cijfers bij de steden? 
 
 Düsseldorf, Essen Frankfurt, Stuttgart Leipzig, Dresden 
A 1 2 3 

B 1 3 2 

C 2 1 3 

D 2 3 1 

E 3 1 2 

F 3 2 1 
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bron 23 
Geboorte en sterfte in Duitsland van 1940  ̶  2050 
 

1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050

1400

1200

1000

800
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200

0

Q

P

bevolking
(x1000)

 
 

1p 33 Bron 23 laat het verloop van geboorte en sterfte zien in Duitsland tussen 
1940 en 2050. 
Achter welke letter staat juist weergegeven welke lijn de geboorte 
weergeeft en in welk jaar Duitsland een sterfteoverschot heeft? 
 
 geboorte sterfteoverschot 
A  P in 1960 

B  P in 2010 

C  Q in 1960 

D  Q in 2010 
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bron 24 
Vier bevolkingsdiagrammen van Duitsland 
 
bevolkingsdiagram 1 bevolkingsdiagram 2 

100+
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90-94
85-89
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x1.000.000
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bevolkingsdiagram 3 bevolkingsdiagram 4 
100+
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85-89
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x1.000.000
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1p 34 In bron 24 staan, in willekeurige volgorde, de bevolkingsdiagrammen van 

Duitsland in 1910, 1950, 2000 en 2050. 
Welk bevolkingsdiagram is van het jaar 2000? 

A bevolkingsdiagram 1 
B bevolkingsdiagram 2 
C bevolkingsdiagram 3 
D bevolkingsdiagram 4 
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bron 25 
Illustratie 
 

De Duitsers worden 
gemiddeld ouder, leven 
steeds langer en krijgen 

minder kinderen.

 
 

1p 35 Welk begrip past het best bij bron 25? 
A geboorteoverschot 
B integratie 
C levensverwachting 
D vergrijzing 
 
bron 26 
Tekst 
 
In het Ruhrgebied in Duitsland stonden veel overbodig geworden 
gebouwen op de lijst om gesloopt te worden. 
Een deel bleef behouden door ze aan te wijzen als industrieel erfgoed. 
Voor deze waardevolle gebouwen zijn nieuwe functies gezocht.   
Zo is een voormalige machinehal omgebouwd tot concertzaal, een 
afvalberg voor steenkool is nu een helling in een skihal, een voormalige 
lift van een steenkoolmijn is nu een interactieve ontdekkingsruimte, een 
gashouder is omgebouwd tot een duikbassin en een andere gashouder tot 
tentoonstellingshal. 
 
 

1p 36 Lees bron 26. 
 Geef een voordeel van herinrichting voor de leefbaarheid in dit gebied. 
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bron 27 
Herinrichting Gelsenkirchen 
 

 
 

 
 

1p 37 In bron 27 zie je dat het schakelhuis van een energiecentrale een 
bedrijfsverzamelgebouw voor creatieve diensten is geworden. 
Welk begrip past bij bron 27? 
A functieverandering 
B restaureren 
C segregatie 
D verpauperen 
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bron 28 
VINEX-wijken 
 
Aan de rand van grote steden ontstaan grote moderne nieuwbouwwijken. 
Die worden ook wel VINEX-wijken genoemd. 
Om de bewoners van de VINEX-wijken toch het voordeel van de grote 
stad te bieden, is het openbaar vervoer daar vaak goed geregeld. 
 

 
 
 

1p 38 Lees bron 28. 
VINEX-wijken worden ook wel slaapwijken genoemd. Natuurlijk slapen 
mensen waar ze wonen. 
 Maar waarom worden deze wijken ook wel slaapwijken genoemd? 
 
bron 29 
Tekst 
 
In het …1… (oosten / westen) van China is de absolute bevolkingsgroei 
het hoogst. Deze bevolkingsgroei wordt vooral veroorzaakt door  
…2… (natuurlijke bevolkingsgroei / migratie). 
 
 

1p 39 In de tekst van bron 29 staan steeds twee keuzemogelijkheden. 
 Neem de cijfers 1 en 2 uit de tekst over op het antwoordblad en zet de 

juiste keuze erachter. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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1p 40 In China is van iedere inwoner vastgelegd of hij een stadsbewoner is of 
een plattelandsbewoner. In dit document, dat het best te vergelijken is 
met een binnenlands paspoort, is vastgelegd uit welke plaats iemand 
afkomstig is en welke sociale rechten daaraan ontleend kunnen worden. 
 Noem de naam van het systeem waarin is vastgelegd dat 

plattelandsbewoners geen gebruik mogen maken van de 
voorzieningen in de stad. 

 
bron 30 
Tekst 
 
De verstedelijking van Shanghai is niet zonder problemen verlopen. Elk 
jaar zoeken vijftien miljoen plattelandsbewoners hun geluk in de steden. 
Gemiddeld trekken er 300.000 per jaar naar Shanghai, al 30 jaar lang. De 
overheden hebben het proces niet volledig in de hand kunnen houden. 
Door de toestroom van deze miljoenen economische migranten is 
Shanghai een overbevolkte stad geworden: sommige centrale stadswijken 
hebben een bevolkingsdichtheid van 50.000 inwoners per km², dus ruim 
tien keer zoveel als Amsterdam. 
 
 

1p 41 Welk begrip past het best bij bron 30? 
A hutongs 
B remigratie 
C suburbanisatie 
D urbanisatie 

 
2p 42 De razendsnelle groei van Shanghai en andere Chinese steden is volgens 

bron 30 niet zonder problemen verlopen. 
 Geef twee problemen waarmee deze overbevolkte Chinese steden te 

maken hebben. 
 

2p 43 In bron 30 wordt gesproken over miljoenen migranten die naar de steden 
zijn getrokken. 
 Geef twee aantrekkingsfactoren van deze steden die deze 

migratiestroom veroorzaken. 
 
 
 

einde  

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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KB-0131-a-14-1-o 

Examen VMBO-KB 

2014 
 
 
 

 aardrijkskunde CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 45 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 56 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 1
woensdag 21 mei

9.00 - 11.00 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 vakanties van Nederlanders in binnenland en buitenland,  
2004-2012 
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Legenda:

 
 

1p 1 Welke bewering over bron 1 is juist? 
A Tussen 2004 en 2012 worden er elk jaar meer dan 18 miljoen 

binnenlandse vakanties gehouden. 
B In 2007 gingen Nederlanders het minst op vakantie. 
C Na 2007 worden er meer buitenlandse vakanties gehouden dan 

binnenlandse vakanties. 
D Vanaf 2009 daalt het aantal buitenlandse vakanties. 
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2p 2 In de volgende uitspraken is een aantal begrippen uit het onderwerp de 
Nederlanders en hun vakantiebestemmingen gebruikt. Deze begrippen 
zijn vetgedrukt. 
1 Isa is net in Tilburg komen wonen en heeft als recreant een 

dagexcursie gemaakt om de stad beter te leren kennen. 
2 Sam en Teun brengen een midweek, van maandag tot en met vrijdag, 

in Amsterdam in een hotel door. Volgens Teun is hier sprake van een 
korte vakantie. 

3 Tineke bespreekt een weekend in het Eftelinghotel in Kaatsheuvel met 
toegang tot het attractiepark. Dit noemen we een 
weekendarrangement. 

 Neem de cijfers 1, 2 en 3 van de uitspraken over op het antwoordblad 
en geef bij elke uitspraak aan of het vetgedrukte begrip juist of onjuist 
gebruikt is. 

 
bron 2 
Reisbureau 
 

 
 
bron 3 
Toekomst reisbureaus 2015 
 
De komende jaren zullen er veel reisbureaus uit het straatbeeld 
verdwijnen. In 2008 waren er nog ongeveer 2900 reisbureaus in 
Nederland, in 2015 zullen dat er naar verwachting nog maar 
ongeveer 1300 zijn. 
 
 

1p 3 Bekijk bron 2 en lees bron 3. 
 Geef de voornaamste reden waarom veel reisbureaus uit het 

straatbeeld verdwijnen. 
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bron 4 
Trend bij vakantiereizen 
 
Er zijn steeds meer toeristen die een voorkeur hebben voor een  
all inclusive-vakantie. In 2010 zijn er 1,3 miljoen all inclusive-vakanties 
naar het buitenland geboekt door Nederlanders. Dit is bijna 7% van alle 
vakanties naar het buitenland. Vooral naar Turkije worden veel  
all inclusive-vakanties geboekt. 
 
 

1p 4 Lees bron 4. 
Onder welke vorm van toerisme valt een all inclusive-strandvakantie 
meestal? 
A ecotoerisme 
B elitetoerisme 
C massatoerisme 
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bron 5 
Plaatsen in Nederland die met toerisme te maken hebben 
 

0 40 80 km
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1p 5 Op de kaart in bron 5 zijn vijf plaatsen aangegeven met de letters P, Q, R, 
S en T. Deze plaatsen spelen binnen het toerisme elk een eigen rol. 
Achter welke letter staat een juiste combinatie van ligging van de plaats 
en rol binnen het toerisme? 
 

A  P = Harlingen, 
historische stad 

Q = Emmen, 
luchthaven 

T = Renesse, 
veerdienst 

B  P = Harlingen, 
veerdienst 

S = Eindhoven, 
badplaats 

R = Apeldoorn, 
historische stad 

C  Q = Emmen, 
historische stad  

R = Maastricht, 
badplaats  

S = Eindhoven, 
luchthaven  

D  Q = Emmen, 
dierenpark 

S = Eindhoven, 
luchthaven  

T = Renesse, 
badplaats 

E  R = Eindhoven, 
luchthaven  

S = Kaatsheuvel, 
attractiepark 

T = Scheveningen, 
badplaats 

F  R = Maastricht, 
veerdienst  

S = Eindhoven, 
attractiepark 

T = Zandvoort, 
badplaats 
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bron 6 
Spreiding hotels in Amsterdam en omgeving 
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hotels juli 2011
Legenda:

4-5 sterren en meer dan 50 bedden
4-5 sterren en 50 of minder bedden

3 sterren en meer dan 50 bedden
3 sterren en 50 of minder bedden

0-2 sterren en meer dan 50 bedden
0-2 sterren en 50 of minder bedden

 

Subregio’s binnen de Metropool (excl. Amsterdam) 
1 IJmond 
2 Zaanstreek 
3 Waterland 
4 Flevoland 
5 Het Gooi en Vechtstreek 
6 Amstel-Meerlanden 
7 agglomeratie Haarlem 

Centraal
Station

0 5 10 km

 
 

1p 6 Zie bron 6. 
In Amsterdam vinden we de grootste concentratie hotels in het centrum. 
 Geef een reden waarom in het centrum de grootste concentratie hotels 

is. 
 

1p 7 In gebied 6 uit bron 6 is de verblijfsduur in hotels gemiddeld korter dan in 
het centrum van Amsterdam. 
 Geef hiervan de oorzaak. Ga in de beantwoording uit van gebied 6. 
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bron 7 
Duitsland 
 

DUITSLAND

Sauerland

Zwarte Woud

0 75 150 km 
 

1p 8 Er gaan steeds meer Nederlandse wintersporters naar Duitsland.  
Het Sauerland en het Zwarte Woud zijn belangrijke wintersportgebieden in 
Duitsland. Als wintersportgebied bieden ze nagenoeg hetzelfde. 
Toch trekt het Sauerland meer Nederlandse toeristen dan het  
Zwarte Woud. 
 Geef met behulp van de kaart uit bron 7 de oorzaak van het verschil in 

het aantal Nederlandse bezoekers tussen het Sauerland en het Zwarte 
Woud. 

 
2p 9 De meeste Nederlanders gaan met de auto naar hun 

wintersportbestemming. Er wordt ook wel gereisd per pendelbus. Met de 
trein gaat men nog minder en het vliegtuig wordt voor de 
wintersportvakanties het minst gebruikt. 
 Noem twee redenen waarom weinig mensen voor het vliegtuig zullen 

kiezen als vervoermiddel voor een wintersportvakantie. 
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bron 8 
Sneeuwhoogte Berwang in Tirol  
 

 
 

1p 10 Een echtpaar is een aantal jaren met kerst op skivakantie naar Berwang 
in Tirol geweest. Omdat ze ook wel eens met Kerstmis in Nederland willen 
zijn, hebben ze het plan om dit jaar begin november in Berwang te gaan 
skiën. 
 Is het op basis van de gegevens in bron 8 aan te raden om in 

november in Berwang op skivakantie te gaan? Geef een argument 
voor je keuze. 

 
1p 11 Je ziet in bron 8 dat in Berwang (Tirol) het verschil in sneeuwhoogte 

tussen het dal en de bergen, waar de pistes liggen, niet groot is. In veel 
andere wintersportplaatsen is dat verschil veel groter.  
 Noem de oorzaak van het relatief kleine verschil in sneeuwhoogte 

tussen het dal en de bergen rondom Berwang. 
 

1p 12 Noem een maatregel die in skigebieden kan worden genomen om het 
skiseizoen te verlengen. 
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bron 9 
Gevolgen van de skisport in berggebieden 
 

 
 

1p 13 Op de foto’s in bron 9 zie je twee negatieve gevolgen van het 
wintertoerisme voor natuur en milieu in berggebieden. 
 Noem hiervan een menselijke oorzaak. 
 
bron 10 
Twee klimaatgrafieken 
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2p 14 Er gaan in de winter meer Nederlandse toeristen naar de 
Canarische Eilanden dan naar de Costa Brava. 
 Geef hiervoor twee redenen met behulp van de klimaatgrafieken in 

bron 10. 
 

1p 15 Het verschil in ligging tussen de Canarische Eilanden en de Costa Brava 
heeft gevolgen voor de bereikbaarheid van deze gebieden. 
 Welk voordeel heeft de Costa Brava ten opzichte van de Canarische 

Eilanden als je kijkt naar de bereikbaarheid? 
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bron 11 
Drie klimaatgrafieken 
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2p 16 De familie Vermeulen maakt vanuit Amsterdam een wereldreis met als 

eerste vakantiebestemming Bali (Indonesië). Van daaruit vliegen ze naar 
het binnenland van Australië. Ze sluiten hun wereldreis af met een bezoek 
aan Beijing (China).  
 Neem de cijfers 1, 2 en 3 van de klimaatgrafieken uit bron 11 over op 

het antwoordblad en geef aan welke bestemming erbij hoort.  
 Kies uit: Bali (Indonesië), Australië, Beijing (China). 
 

1p 17 De familie Vermeulen wil in januari Australië bezoeken.  
In welk seizoen en op welk halfrond komen zij aan? 
A tijdens de winter op het noordelijk halfrond 
B tijdens de winter op het oostelijk halfrond 
C tijdens de zomer op het westelijk halfrond 
D tijdens de zomer op het zuidelijk halfrond 
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bron 12 
Tijdzones  
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1p 18 Hoe groot is het tijdsverschil tussen Amsterdam en Cairns (Australië) 
volgens bron 12? 
A 8 uur 
B 9 uur 
C 10 uur 
D 11 uur 
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bron 13 
Foto’s van Ubud op Bali 
 

 
 

1p 19 De familie Vermeulen heeft de foto’s uit bron 13 gemaakt tijdens het 
verblijf in de plaats Ubud op Bali. 
Wat voor soort bestemming is Ubud vooral volgens de foto’s? 
A een avontuurlijke bestemming 
B een culturele bestemming 
C een duurzame bestemming 
D een zonbestemming 
 
 

Pagina: 283Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 KB-0131-a-14-1-o 13 / 27 lees verder ►►►

bron 14 
Port Zélande 
 
Port Zélande: alles voor een geweldige strandvakantie! 
De Nederlandse kust is een heerlijke vakantiebestemming voor jong en 
oud. In Port Zélande vind je alles wat je zoekt voor een fantastische 
strandvakantie. In dit vakantiepark aan het Grevelingenmeer dicht bij het 
strand heb je de keuze uit veel strandactiviteiten. Leer surfen of duiken, 
ga kitesurfen of blokarten (zie foto). Lekker op het strand zonnebaden kan 
ook. Geen zin in het strand, maar wel zin om te zwemmen? Het 
subtropisch zwemparadijs van Port Zélande zorgt voor uren zwemplezier. 
En er zijn nog veel meer activiteiten, zoals paardrijden, inlineskaten, 
bowlen of mountainbiken. Verder zijn binnen bereik: leuke oude stadjes, 
zoals Renesse, Brouwershaven, Ouddorp, Goedereede en Zierikzee. Ze 
liggen allemaal op maximaal 20 kilometer van Port Zélande. 
 

 
 
 

1p 20 Vakanties zijn in te delen naar de activiteiten die in de vakantie 
ondernomen wordt. In bron 14 is te lezen dat Port Zélande inspeelt op 
verschillende activiteiten van Nederlanders op vakantie. 
Achter welke letter staat bij elke soort vakantie een juist voorbeeld? 
 
 culturele vakantie passieve 

vakantie 
sportieve vakantie 

A duiken oud stadje 
bezoeken 

zwemmen 

B subtropisch  
zwemparadijs bezoeken 

paardrijden duiken 

C oud stadje bezoeken zonnebaden surfen 

D stadswandeling Zierikzee duiken paardrijden 
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bron 15 
Zeeland vakantieland 
 
Veel Nederlanders brachten vorig jaar hun vakantie in het 
Zeeuwse deltagebied door. Het gebied is geliefd bij mensen die van 
strandvakanties houden, maar ook bij watersporters en bij dagtoeristen 
die van leuke oude steden houden. 
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1p 21 Achter welke letter staan de juiste namen van de wateren 1, 2, 3 en 4 uit 
bron 15? 
 
 1 2 3 4 
A  Noordzee Westerschelde Waddenzee Grevelingen 

B  Oosterschelde Veerse Meer Noordzee Grevelingen 

C  Oosterschelde Westerschelde Noordzee Veerse Meer 

D  Westerschelde Oosterschelde Waddenzee Veerse Meer 
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bron 16 
Top tien buitenlandse vakantiebestemmingen van Nederlanders, 2009 
 

Bestemming Vakanties 
(x 1000) 

Aantal vakanties (x 1 miljoen) 
naar accommodatievorm 

1 … 
2 … 
3 … 
4 Spanje 
5 Oostenrijk 
6 Italië 
7 Turkije 
8 Groot-Brittannië 
9 Griekenland 
10 de Verenigde Staten 

3.330
2.950
1.970
1.770
1.180

990
820
800
590
370

hotel, motel 
bungalow 
camping 
appartement 
overig 
 

7,3 
3,1 
3,0 
2,0 
3,1 

 
1p 22 In bron 16 zijn de drie populairste vakantielanden van Nederlanders niet 

ingevuld. 
Achter welke letter staan de juiste landen onder het juiste cijfer? 
 
 1 2 3 
A België Frankrijk Duitsland 

B Duitsland Frankrijk België 

C Duitsland Frankrijk Kroatië 

D Frankrijk Duitsland Egypte 

E Frankrijk Duitsland Zwitserland 

F Noorwegen Frankrijk Duitsland 

 
1p 23 Vanaf 2008 groeit het aantal buitenlandse vakanties van Nederlanders 

minder dan daarvoor. 
 Waardoor wordt de groei in het aantal buitenlandse vakanties 

afgeremd? 
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Omgaan met natuurlijke hulpbronnen 

 
bron 17 
Verschijningsvormen van water in de kringloop 
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1p 24 Water bevindt zich in drie verschillende vormen op aarde. 

De vorm waarin het zich bevindt is niet constant, maar verandert steeds. 
In bron 17 zijn de overgangen in verschijningsvorm met de cijfers 1, 2, 3 
en 4 weergegeven. 
Achter welke letter staan de juiste cijfers bij de overgangen? 
 
 bevriezen condenseren smelten verdampen 
A 1 3 2 4 

B 2 3 1 4 

C 2 3 4 1 

D 3 1 4 2 

E 3 2 4 1 

F 4 1 3 2 

 
1p 25 De begrippen condensatie, infiltratie, neerslag en verdamping hebben te 

maken met de waterkringloop.  
Eén begrip heeft alleen te maken met de lange waterkringloop. 
Welk begrip is dat? 
A condensatie 
B infiltratie 
C neerslag 
D verdamping 
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bron 18 
Neerslag 
 
Nederland heeft een klimaat met in alle jaargetijden neerslag. Gemiddeld 
valt er in Nederland 775 millimeter neerslag per jaar. Het grootste deel 
daarvan, zo’n 450 millimeter, verdampt en komt als waterdamp weer terug 
in de kringloop. Over het hele jaar genomen is de hoeveelheid neerslag 
groter dan de verdamping. 
 
 

1p 26 Lees bron 18. 
 Welk begrip gebruiken we voor neerslag min verdamping? 
 
bron 19 
De grondwaterspiegel 
 
Sinds 1960 is de grondwaterspiegel ongeveer 75 centimeter gedaald. 
Vooral menselijke ingrepen in het landschap zijn daarvan de oorzaak. 
 
 

2p 27 Lees bron 19. 
 Noem, naast het oppompen van water voor irrigatie, nog twee 

menselijke oorzaken waardoor de grondwaterspiegel is gedaald. 
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bron 20 
Een zoutmeer 
 
Er valt daar minder dan 250 millimeter neerslag per jaar. (Ter vergelijking: 
in Nederland valt ongeveer 775 millimeter neerslag per jaar.) Als het er 
regent, zijn het korte, hevige buien. Er valt dan zo veel water ineens dat 
de grond het niet kan opnemen. Het water stroomt langs de oppervlakte 
weg naar lagergelegen gebieden. Een deel ervan verdampt onderweg. De 
rest mondt uit in een meer. Daar gaat de verdamping gewoon door, maar 
de opgeloste zouten verdampen niet, die blijven op de bodem van het 
meer achter. Zo ontstaat een zoutmeer. 
 
 
bron 21 
De aarde 
 

Noordpool

Zuidpool

Evenaar S

P

Q

R

 
 

1p 28 In bron 20 wordt beschreven hoe een zoutmeer ontstaat. 
Bij welke letter op de aardbol in bron 21 is de kans om een zoutmeer te 
vinden het grootst? 
A bij P 
B bij Q 
C bij R 
D bij S 
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bron 22 
 
Niet alleen in het zoutmeer, maar ook in de woestijnbodem neemt het 
zoutgehalte toe. Door de hoge temperaturen verdampt er veel 
bodemwater en grondwater. De zouten die in het water waren opgelost, 
blijven tussen de grondkorreltjes achter. Zo ontstaat er een zoutbodem. 
Een zoutbodem is een bodem met in de bovenste laag veel zout. 
 
 

1p 29 Hoe wordt het in bron 22 beschreven proces genoemd? 
A condensatie 
B drainage 
C ontzilting 
D verzilting 
 
bron 23 
Herkomst van drinkwater 
 

0 30 60 km

oevergrondwaterwinning
P
Q
R

Legenda:

 
 

1p 30 Een deel van de legenda in bron 23 is vervangen door de 
letters P, Q en R.  
 Neem de letters P, Q en R over op het antwoordblad en zet het juiste 

begrip erachter. Kies uit: grondwater, oppervlaktewater en 
oppervlaktewater met duininfiltratie. 
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bron 24 
De verdeling van water op aarde 
 

97,5% 70%

1%
29%

2,5%

 
 

2p 31 In de verdeling van water op de aarde (bron 24) staan percentages. 
 Neem de percentages 97,5%, 2,5%, 70% en 29% uit bron 24 over op 

het antwoordblad en zet de juiste letter erachter.  
 Kies uit:  
 P   ijs opgeslagen in sneeuw en gletsjers 
 Q   grondwater en oppervlaktewater 
 R   zout water 
 S   zoet water 
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bron 25 
Vierde Bergboezem 
 

 
Een bergboezem is een graslandgebied, dat zo is ingericht dat het bij 
extreme neerslag onder water gezet kan worden. 
 
 

1p 32 Bestudeer bron 25. Tussen Breda en Terheijden hebben de gemeente 
Breda en Staatsbosbeheer de Vierde Bergboezem aangewezen die bij 
extreem hoogwater van de rivier de Mark mag overstromen. 
Hoe noemen we zo’n gebied? 
A een infiltratiegebied 
B een opvanggebied 
C een overloopgebied 
D een spaarbekken 
 
bron 26 
Taken van de Vierde Bergboezem tussen Breda en Terheijden 
 
“De Vierde Bergboezem heeft als eerste taak om drie miljoen kubieke 
meter water tijdelijk te kunnen bergen”, verklaart Petra Souwerbren van 
Staatsbosbeheer. “Daarnaast vervult de Vierde Bergboezem nog andere 
functies.” 
 
 

2p 33 Lees bron 26. Naast de taak waterberging vervult de Vierde Bergboezem 
nog andere functies. 
 Geef twee andere functies die een gebied als de Vierde Bergboezem 

heeft. 
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bron 27 
Wateroverlast na een regenbui 
 

 
 

2p 34 In Nederland hebben we steeds vaker last van hevige regenbuien. Het 
gevolg hiervan is dat wegen en woningen onder water komen te staan. 
 Geef twee maatregelen die een gemeente kan nemen om 

wateroverlast te voorkomen. 
 

2p 35 Leg uit dat de kans op wateroverlast tijdens hevige regenval in stedelijk 
gebied groter is dan op het platteland. 
Doe het zo: 
 Geef eerst een oorzaak. 
 Geef daarna een gevolg. 
 
bron 28 
Möhneseedam 
 

  
 

1p 36 Bron 28 laat een foto zien van de Möhneseedam in Duitsland. 
Op de foto staan vier pijlen die de stroomrichting weergeven van het 
water. 
Welke pijl laat de juiste stroomrichting van het water zien? 
A pijl P 
B pijl Q 
C pijl R 
D pijl S  
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1p 37 Elektriciteitsopwekking en het aanleggen van een watervoorraad voor de 
inwoners en de staalindustrie in het Ruhrgebied waren de voornaamste 
redenen voor de aanleg van het stuwmeer achter de Möhneseedam in 
1913. De oorspronkelijke functies (elektriciteitsopwekking en 
watervoorraad) zijn nog steeds belangrijk. Daarnaast kan het stuwmeer 
nog een andere functie hebben. 
 Welke functie? 
 
bron 29 
Möhnesee 
 

 
 

1p 38 Vergelijk bron 28 en bron 29 met elkaar. 
Bij welk cijfer ligt de Möhneseedam op de satellietopname in bron 29? 
A bij 1 
B bij 2 
C bij 3 
D bij 4 
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bron 30 
Processen in de waterkringloop  
 

 
 

1p 39 Bekijk bron 30.  
Binnen de kringloop van het water vindt een aantal processen plaats.  
Bij welke letter vindt er condensatie plaats? 
A bij letter P  
B bij letter Q  
C bij letter R  
D bij letter S  
 

1p 40 Twee leerlingen hebben een discussie over de waterkringloop en het 
beschikbare drinkwater. 
Hanneke zegt: “Door opwarming van de aarde vindt er meer verdamping 
plaats. Er zal dus meer waterdamp in de atmosfeer opgeslagen worden.” 
Wilbert zegt: “Door de opwarming van de aarde zullen de poolkappen 
smelten. Hierdoor zal de beschikbare hoeveelheid drinkwater toenemen.” 
Wat is juist?  
A Alleen de uitspraak van Hanneke is juist. 
B Alleen de uitspraak van Wilbert is juist. 
C Beide uitspraken zijn juist. 
D Beide uitspraken zijn onjuist. 
 

2p 41 In het stroomgebied van de Rijn regent het regelmatig. Niet alle neerslag 
die in het stroomgebied van de Rijn valt, wordt via de rivier afgevoerd 
naar de zee. 
 Geef hiervoor twee oorzaken. 
 

Pagina: 295Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 KB-0131-a-14-1-o 25 / 27 lees verder ►►►

bron 31 
Diverse wortelstelsels van landbouwgewassen 
 

 
 
bron 32 
Grondwaterstand in een gebied 
 

grondwaterpeil

1 meter
Q

P

R

 
 

2p 42 Bekijk bron 31 en bron 32. De vijf boeren uit bron 31 zijn op zoek naar 
een ideale plaats voor hun bedrijf. Daarbij zijn twee overwegingen van 
belang. 
1 Het gewas moet bij het grondwater kunnen. 
2 Het grondwaterpeil moet zo laag mogelijk zijn zodat het land goed 

bewerkt kan worden. 
 Neem de plaatsen P, Q en R uit bron 32 over op het antwoordblad en 

zet de achternamen erachter van de boer(en) uit bron 31, die op die 
plaats hun bedrijf willen hebben. Gebruik alle namen. 
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bron 33 
Een rivier in de Alpen 
 

 
 

1p 43 Melissa en Frank hebben een gesprek over de foto in bron 33. 
Frank zegt: “Op deze foto zien we de bovenloop van een regenrivier.” 
Melissa zegt: “Op deze foto zien we de bovenloop van een rivier. De 
toppen van het gebergte vormen de waterscheiding.” 
Wat is juist? 
A Alleen de uitspraak van Frank is juist. 
B Alleen de uitspraak van Melissa is juist. 
C Beide uitspraken zijn juist. 
D Beide uitspraken zijn onjuist.  
 

1p 44 In Nederland wordt veel water door elektriciteitscentrales gebruikt. 
Hoe wordt dit water gebruikt? 
A als irrigatiewater 
B als koelwater 
C als productiewater 
D als spoelwater 
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bron 34 
Drinkwaterproductie in Nederland in miljoenen kubieke meter (m3) 
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1p 45 Uit bron 34 blijkt duidelijk dat het grootste gedeelte van het 
geproduceerde drinkwater afkomstig is uit het grondwater.  
Wat is hiervoor de juiste verklaring? 
A Duinwater en oppervlaktewater zijn vaak zout water en daarom 

ongeschikt voor drinkwater; grondwater is nooit zout. 
B Grondwater is meestal schoner dan oppervlaktewater het is dus 

goedkoper om te zuiveren tot drinkwater. 
C Het gebruik van grondwater tast het landschap niet aan en het gebruik 

van duinwater of oppervlaktewater wel. 
D Oppervlaktewater wordt gebruikt voor recreatie. Waterbedrijven 

mogen daarom dit water niet zomaar gebruiken als drinkwater. 
 
 

einde  

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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 KB-0131-a-14-2-o 

Examen VMBO-KB 

2014 
 
 
 

 aardrijkskunde CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 45 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 55 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 2
maandag 16 juni
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 
Kaart van Nederland 
 

0 40 80 km

1

2

4

3

Assen

 
 
Karline, José en Petra hebben voor de zomervakantie een camper 
gehuurd. Hiermee willen ze vier dagen door Nederland reizen. Tijdens de 
vier dagen willen ze veel verschillende dingen doen.  
Ze willen starten vanuit hun woonplaats Assen. 
Hun reisprogramma ziet er als volgt uit:  
Dag 1: wadlopen bij Lauwersoog 
Dag 2: bezoeken van de kaasmarkt in Alkmaar 
Dag 3: windsurfen aan het strand bij Hoek van Holland 
Dag 4: wandelen in Nationaal Park de Hoge Veluwe en daarna naar huis 
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1p 1 Welke route hebben Karline, José en Petra gevolgd? 
 
 dag 1 dag 2 dag 3 dag 4 
A naar 1 naar 2 naar 3 naar 4 

B naar 1 naar 2 naar 4 naar 3 

C naar 1 naar 3 naar 4 naar 2 

D naar 2 naar 1 naar 4 naar 3 

E naar 4 naar 2 naar 1 naar 3 

F naar 4 naar 3 naar 2 naar 1 

 
2p 2 Karline, José en Petra doen ieder een uitspraak over bron 1. 

Karline zegt: “De afstand van plaats 2 naar plaats 4 is minstens 
70 kilometer.” 
José zegt: “De afstand die Karline noemt is de relatieve afstand.” 
Petra zegt: “Eén centimeter op de kaart is in werkelijkheid 2,5 kilometer.” 
 Neem de namen Karline, José en Petra over op het antwoordblad en 

zet erachter of hun uitspraak juist of onjuist is. 
 

1p 3 Wat voor soort vakantie is de vierdaagse rondreis van Karline, José en 
Petra als je kijkt naar de duur? 
A een korte vakantie 
B een lange vakantie 
C een serie dagtrips 
D een weekendarrangement 
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bron 2 
Foto van Petra 
 

 
 
bron 3 
Wadlooproute nabij Lauwersoog 
 

kijkrichting 

 
1p 4 Tijdens het wadlopen maakt Petra de foto die in bron 2 staat. 

Vanaf welke plek op bron 3 is de foto van bron 2 genomen? 
A vanaf plek P 
B vanaf plek Q 
C vanaf plek R 
D vanaf plek S 
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bron 4 
Alkmaar, binnenstad 
 

 
 
bron 5 
De kaasmarkt in Alkmaar 
 

 
 

1p 5 Tijdens hun vakantievoorbereidingen bestuderen Karline, José en Petra 
een kaart van de binnenstad van Alkmaar (zie bron 4). Tijdens hun 
bezoek aan Alkmaar willen ze graag de kaasmarkt zien. Hun camper is te 
groot voor een overdekte parkeergarage. Ze besluiten hun camper buiten 
het centrum van Alkmaar te parkeren. 
 Geef vanuit de kaart in bron 4 een reden waarom het verstandig is om 

de camper buiten het centrum van Alkmaar te parkeren. 
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bron 6 
Advertentie 
 
 

 
Er even heerlijk tussenuit en genieten 
van alles wat 
DroomPark Hooge Veluwe u te 
bieden heeft. 
Boek dan nu ons fantastische  
all-inclusive arrangement. 

DroomPark Hooge Veluwe ligt pal 
tegenover de ingang van het 
Nationaal Park de Hoge Veluwe en 
op een steenworp afstand van 
Burgers’ Zoo, het Nederlands 
Openluchtmuseum en het centrum 
van Arnhem. Of u nu houdt van 
natuur, cultuur, lekker een dagje 
winkelen of even helemaal niets 
doen, het kan allemaal. 
Het all-inclusive arrangement is 
geldig in alle accommodaties. 

 
 

1p 6 Tijdens hun rit naar Nationaal Park de Hoge Veluwe zien Karline, José en 
Petra een advertentie. Hierin wordt het all-inclusive arrangement van 
bron 6 aangeboden. Ze vragen zich af wat het voordeel is van een  
all-inclusive arrangement boven het verblijf in hun camper. 
 Noem een reden waarom veel mensen kiezen voor een all-inclusive 

arrangement. 
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bron 7 
Skipiste België open 
 
LUIK - 3 DECEMBER 2012  
In België zijn maandag negen 
skigebieden opengegaan.  
In het weekeinde is er tien tot twintig 
centimeter sneeuw gevallen. 
Volgens het toeristische agentschap 
van België is de kwaliteit van de 
sneeuw goed. 
 
 
bron 8 
Reliëfkaart België 
 

>500 m
200-500 m
0-200 m

Legenda:

landsgrens
rivier

0 30 60 km
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1p 7 Bij welke letter liggen de skigebieden genoemd in bron 7 op de kaart van 
bron 8? 
A bij W 
B bij X 
C bij Y 
D bij Z 
 

1p 8 In ons buurland België worden wintersportvakanties gehouden. Toch blijkt 
het niet een favoriet wintersportland voor Nederlanders te zijn. 
 Geef een natuurlijke oorzaak waardoor er minder Nederlanders naar 

België gaan voor een wintersportvakantie dan bijvoorbeeld naar 
Oostenrijk. 
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bron 9 
Off-piste skiën 
 

 
 

1p 9 De laatste jaren zie je dat steeds meer ervaren skiërs en waaghalzen 
buiten de officiële pistes gaan skiën. Dit kan gevaarlijk zijn en ook 
nadelige gevolgen voor natuur en milieu hebben. 
 Noem een nadelig gevolg voor natuur en milieu van off-piste skiën. 
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bron 10 
Alpen, toerisme  
 

Wintersport, alpinisme
Historisch en cultureel

Toeristencentrum met
aanduiding van de 
belangrijkste recreatiefunctie 

Water- en strandrecreatie

Legenda:
60 120 km0

1500 m en hoger
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ADRIATISCHE
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Z W I T S E R L A N D

K
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O O S T E N R I J K

 
 

1p 10 Bruno en Justin willen een skivakantie boeken. 
In de atlas zien ze de kaart over toerisme in de Alpen. Over deze kaart 
doen ze ieder een uitspraak. 
Bruno zegt: “Noord-Italië trekt zowel in de zomer als in de winter veel 
toeristen. Dit noem je seizoensverruiming.” 
Justin zegt: “Het noordelijkste deel van Italië ligt in de Alpen.” 
Wat is juist? 
A Alleen de uitspraak van Bruno is juist. 
B Alleen de uitspraak van Justin is juist. 
C Beide uitspraken zijn juist. 
D Beide uitspraken zijn onjuist. 
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bron 11 
Kaart van Spanje 
 

250 km1250

P
Q

R

S

 
 

1p 11 Anoek, Luuk en Tafik hebben voor de kerstvakantie een reis naar 
Granada geboekt. Ze vliegen naar Málaga. 
Bij welke letter op de kaart in bron 11 ligt Málaga? 
A bij P 
B bij Q 
C bij R 
D bij S 
 
bron 12 
Kustlijn bij Málaga 
 

 
 

2p 12 Bij aankomst hebben Anoek, Luuk en Tafik nog tijd om langs het strand 
van Málaga te lopen. Ze zien dat er langs de kust veel hoogbouw staat. 
Landinwaarts staat veel minder hoogbouw. 
 Geef eerst de naam van een kust met veel hoogbouw. 
 Geef vervolgens aan waarom juist langs de kust veel hoogbouw is. 
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bron 13 
Wandelroute rond Granada  
 

 
 

1p 13 Anoek, Luuk en Tafik gaan vanuit Granada de wandeling van bron 13 
maken. De wandeling heeft weinig hoogteverschil, maar op één plek 
moeten ze wel veel hoogteverschil overwinnen. 
Waar op de wandelroute van bron 13 is het hoogteverschil het grootst? 
A bij P 
B bij Q 
C bij R 
D bij S 
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bron 14 
Cruise naar Antarctica 
 

 
 

Grote OceaanGrote OceaanGrote Oceaan

Atlantische OceaanAtlantische OceaanAtlantische Oceaan

WeddellzeeWeddellzeeWeddellzee

Straat DrakeStraat DrakeStraat Drake

ArgentiniëArgentiniëArgentinië

AntarcticaAntarctica

Falkland-
eilanden
Falkland-
eilanden
Falkland-
eilanden

ChiliChiliChili

300 600 km0  
 

1p 14 In een reisbrochure over Zuid-Amerika van een grote touroperator is ook 
een cruise naar Antarctica opgenomen (zie bron 14). 
 Geef vanuit de kaart een argument om een cruise naar Antarctica in 

de reisbrochure van Zuid-Amerika op te nemen. 
 

1p 15 Barbara, Karin en Marc vinden een cruise naar Antarctica een ideale 
vakantie. Ze bellen met de reisorganisatie en krijgen te horen dat deze 
reis alleen in de maanden december, januari en februari mogelijk is.  
 Geef de reden waarom deze reis naar Antarctica alleen in december, 

januari en februari mogelijk is. 
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bron 15 
Kaart van Nederland 
 

0 40 80 km

P

R

S
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1p 16 Bekijk bron 15.  
De Efteling in Kaatsheuvel is al jarenlang een populaire bestemming voor 
dagrecreatie. Sinds er ook een hotel en bungalowpark zijn aangelegd, is 
het ook een populaire bestemming voor weekendjes weg.  
Bij welke letter op de kaart in bron 15 ligt de Efteling? 
A bij P 
B bij Q 
C bij R 
D bij S 
E bij T 
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bron 16 
Tarieven Eftelinghotel in twee weekenden 
 
Weekendarrangement 1 Weekendarrangement 2 

Uw arrangement Uw arrangement 

Hotel - Fifties Suite Hotel - Fifties Suite 

inclusief ontbijt & onbeperkt entree 
tot het Efteling Park gedurende het 
verblijf 
 

inclusief ontbijt & onbeperkt entree tot 
het Efteling Park gedurende het 
verblijf 
 

5 juni tot en met 6 juni 2013 1 augustus tot en met 2 augustus 
2013  

2 volwassenen 
2 kinderen 4-12 jaar 

2 volwassenen 
2 kinderen 4-12 jaar 

Totaalprijs arrangement: € 348 Totaalprijs arrangement: € 395 
 

1p 17 Bekijk bron 16. 
Er is een prijsverschil tussen de weekendarrangementen 1 en 2.  
 Geef een reden voor de hogere prijs van weekendarrangement 2. 
 
bron 17 
Toeristische attracties in Turkije 
 
Romeinse ruïnes bij Efeze Hagia Sofia moskee 

 
 
Grotwoningen in 
Cappadocië 

Reusachtige beelden op  
de berg Nemrut Dağı 

 
 

1p 18 Turkije wordt steeds populairder als vakantiebestemming. 
Wat is Turkije voor soort bestemming volgens bron 17? 
A een avontuurlijke bestemming 
B een culturele bestemming 
C een natuurbestemming 
D een zonbestemming 
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bron 18 
Kaart van Turkije met toeristische attracties 
 

200 400 km0

Istanbul

Efeze Cappadocië 
Nemrut Dağı

 
 
bron 19 
Advertentie culturele rondreis per bus door Turkije 
 

 
 

1p 19 Bekijk bron 17, 18 en 19.  
Nemrut Dağı is bijzonder vanwege de enorme beelden die op de berg 
geplaatst zijn. Een bezoek aan de berg zou dan ook perfect passen in een 
rondreis door Turkije. 
 Geef met behulp van bron 18 een argument waarom veel 

touroperators dit indrukwekkende monument toch niet opnemen in het 
programma van hun rondreis door Turkije. 
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bron 20 
Reisadvies voor Egypte door Ministerie van Buitenlandse Zaken 
 
 
Reisadvies Egypte 
Reizen naar bepaalde gebieden wordt afgeraden. 
 
Laatst gewijzigd op: 10-01-2013. Nog steeds geldig op: 15-01-2013. 
 
 

2p 20 In bron 20 zie je dat het Ministerie van Buitenlandse Zaken mensen 
afraadt om naar bepaalde gebieden in Egypte te gaan. Het komt wel 
vaker voor dat het ministerie voor een bepaald land of gebied een 
negatief reisadvies geeft. 
 Noem twee redenen voor het afgeven van een negatief reisadvies. 
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bron 21 
Vakantiefoto’s van Dick en Linda 
 
foto 1 foto 2 

 
foto 3 

 
foto 4 

 
1p 21 Bekijk bron 21. 

Dick is afgelopen jaar naar Thailand op vakantie geweest en Linda is naar 
Egypte geweest. 
 Welke twee foto’s heeft Linda in Egypte genomen? 
 

1p 22 Nederlandse toeristen in Thailand en Egypte kiezen vaak voor hetzelfde 
type accommodatie. 
Welk type accommodatie is voor Nederlandse toeristen in beide landen 
veruit het populairst? 
A bed & breakfast 
B camping 
C hotel 
D vakantiehuisje 
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bron 22 
Advertentie voor een skivakantie 
 
Wintersport in Canada 

 
Het vooroordeel dat skiën in Canada duur is, kunnen wij snel wegnemen. 
Zoals u zult ontdekken is de gemiddelde skivakantie, inclusief vlucht, 
transfer en accommodatie goedkoper dan veel skivakanties in Europa. 
Gecombineerd met de meters sneeuw die er vallen is dit het perfecte 
alternatief voor de drukke skivakantie in Oostenrijk of Frankrijk. Waarom 
tien uur in de auto zitten als je na tien uur vliegen ook in de 
Rocky Mountains kunt zitten? Canada is zeer sneeuwzeker en er staan 
geen rijen voor de lift. 
 
 

1p 23 Lees bron 22.  
Sneeuwzekerheid is voor mensen die op wintersport gaan erg belangrijk.  
 Geef een argument waarom een milieubewuste Nederlandse 

wintersporter toch niet naar Canada op wintersport zal gaan.  
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Omgaan met natuurlijke hulpbronnen

 
bron 23 
Verdeling van water op aarde 
 

grondwaterstroming

infiltratie

neerslag

verdamping

waterdamp
en wolken

ondergrond
en bodem

ijs en
sneeuw

oceaan
meren en
rivieren

meren en
rivieren

meren en
rivieren

 
 

1p 24 Bekijk bron 23. 
Welke bewering over het water op aarde is juist? 
A De totale hoeveelheid water op aarde verandert. 
B De totale hoeveelheid zoet water op aarde kan veranderen. 
C De totale hoeveelheid zoet water op aarde is vloeibaar. 
 

1p 25 Elk deel van de rivier heeft zijn eigen kenmerken. 
Achter welke letter staan de juiste begrippen bij elkaar? 
 

 gedeelte rivier ligging doorstroomsnelheid rivier 

A  benedenloop monding hoogst 

B  benedenloop oorsprong laagst 

C  bovenloop monding hoogst 

D  bovenloop oorsprong hoogst 

E  middenloop monding toenemend 

F  middenloop oorsprong afnemend 

 
1p 26 Om welke waterkringloop gaat het in bron 23 en wat voor soort rivier 

stroomt er? 
A Het gaat om de korte waterkringloop en er stroomt een gemengde 

rivier. 
B Het gaat om de korte waterkringloop en er stroomt een gletsjerrivier. 
C Het gaat om de lange waterkringloop en er stroomt een gemengde 

rivier. 
D Het gaat om de lange waterkringloop en er stroomt een gletsjerrivier. 
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bron 24 
Wateroverlast in een stad 
 

 
 

1p 27 Bekijk bron 24. 
Neerslag in de stad veroorzaakt soms wateroverlast. 
 Waardoor hebben steden vaker wateroverlast dan het platteland? 
 

2p 28 Bekijk bron 24. Steden nemen steeds meer maatregelen tegen de 
(toenemende) wateroverlast. 
 Noem twee maatregelen die steden kunnen nemen om wateroverlast 

te beperken. 
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bron 25 
Hoogtekaart van een deel van West-Afrika 
 

0 200 400 km

Nioro

0 - 100 meter

100 - 200 meter

200 - 500 meter

500 - 1000 meter 

1000 - 2000 meter

dam

rivier

grens

Legenda:

MAURITANIË

MALI
SENEGAL

ManantalidamManantalidamManantalidam

Saint-Louis
Diamadam

Sénégal

 
 

1p 29 Bekijk bron 25. 
Stel dat er bij de Manantalidam geen rivierwater meer wordt doorgelaten.    
 Betekent dit dan dat er bij de monding van de rivier de Sénégal geen 

water meer wordt aangevoerd? Geef een argument voor je keuze. 
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bron 26  
Water op aarde 
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2p 30 In bron 26 zie je twee cirkeldiagrammen met de letters P, Q, R, S en T. 
Bij de letters horen de omschrijvingen: grondwater, oppervlaktewater, ijs, 
zoet water en zout water. 
 Neem de letters P, Q, R, S en T uit bron 26 over op het antwoordblad 

en zet de juiste omschrijving erachter. 
 
bron 27 
Het aantal inwoners, het gemiddelde waterverbruik per persoon en het 
totale waterverbruik per werelddeel 
 

werelddeel aantal inwoners 
per werelddeel 

gemiddeld 
waterverbruik per 
persoon (m3) 

totaal  
waterverbruik (m3) 

Noord-
Amerika 

501.500.000 1280 641.920.000.000

Europa 727.000.000 694 504.538.000.000

Oceanië 32.000.000 6394 204.608.000.000

Azië 3.879.000.000 535 2.075.265.000.000

Zuid-Amerika 379.500.000 311 118.024.500.000

Afrika 877.500.000 186 163.215.000.000

 
1p 31 Bekijk bron 27.  

Het gemiddelde waterverbruik in Azië valt in de middengroep. Het totale 
waterverbruik van Azië is echter veel hoger dan van andere werelddelen. 
 Geef hiervan de oorzaak. 
 

1p 32 We worden ons er steeds meer van bewust dat we in het huishouden 
zuinig moeten omgaan met (drink)water. Ook de industrie gaat duurzamer 
om met water. In de industrie verbruikt men steeds minder water in de 
productieprocessen.  
 Noem, naast minder water verbruiken, nog een manier waarop de 

industrie duurzaam kan omgaan met water. 
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bron 28 
Waterverbruik wereldwijd 
 

70% landbouw

22% industrie

8% huishoudens

 
 

1p 33 Bekijk bron 28. Ook in de landbouw probeert men duurzamer om te gaan 
met water. Toch zal op wereldniveau de landbouw wel altijd de grootste 
verbruiker van water blijven. 
 Geef hiervan een oorzaak. 
 
bron 29 
Verdroging 
 

Mate van verdroging van
de bodem, per ecodistrict

niet verdroogd

plaatselijk

matig

matig tot sterk 

sterk

geen gegevens

Legenda:

30 60 km0  
 

1p 34 Bekijk bron 29. 
Natuurgebieden in Nederland hebben steeds meer last van verdroging. 
De landbouw is een van de veroorzakers van die verdroging. 
 Op welke manier veroorzaakt de landbouw verdroging in 

natuurgebieden? 
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bron 30 
Natuurgebieden omgeving Breda 
 

 
 

1p 35 Het natuurgebied Rooskensdonk ligt bij Breda (zie bron 30). Het 
natuurgebied wordt ook gebruikt als overloopgebied. 
 Noem een voordeel van het gebruik van een natuurgebied als 

overloopgebied. 
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bron 31 
Aanpak na 1995: Ruimte voor de rivier op nationaal niveau  
 

1 = versmalling van zomerbed
2 = kribverlaging
3 = baggeren
4 = verwijderen zomerkade 

5 = uiterwaardverlaging
6 = dijkversterking
7 = dijkverplaatsing
8 = overloopgebied 

1

2

3

4

5

6
8

7

laag waterpijl

 
 

1p 36 In bron 31 zie je voorbeelden van maatregelen om in de toekomst 
wateroverlast te voorkomen. 
De meeste maatregelen bieden (extra) ruimte voor de rivieren in ons land. 
Welke maatregelen uit bron 31 hebben voor bewoners en bedrijven langs 
de rivier de meest ingrijpende gevolgen? 
A dijkverplaatsing (7) en overloopgebied vastleggen (8) 
B dijkversterking (6) en kribverlaging (2) 
C versmalling van het zomerbed (1) en baggeren (3) 
D verwijderen van de zomerkade (4) en uiterwaardverlaging (5) 
Let op: de cijfers tussen haakjes verwijzen naar bron 31. 
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bron 32 
Klimaatdiagram  
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2p 37 Je ziet in bron 32 drie temperatuurlijnen bij dezelfde hoeveelheid 
neerslag.  
 Noem eerst de temperatuurlijn (X, Y of Z) waarbij de nuttige neerslag 

het hoogst is. 
 Geef vervolgens aan waardoor de nuttige neerslag bij die 

temperatuurlijn het hoogst is. 
 
bron 33 
Tekst 
 
Bangladesh heeft een … S ... (landklimaat / moessonklimaat) en 
Nederland heeft een gematigd klimaat. 
Dat zijn allebei … T … (droge / natte) klimaten. Beide landen liggen in 
een deltagebied aan de … U … (monding / oorsprong) van rivieren. Deze 
deltagebieden zijn beide dichtbevolkt. In … V … (Bangladesh / Nederland) 
werken de meeste mensen in de landbouw. 
Bangladesh heeft … W ... (meer / minder) overstromingen dan Nederland. 
 
 

2p 38 In de tekst van bron 33 worden verschillen en overeenkomsten tussen 
Bangladesh en Nederland besproken. In de tekst staan steeds twee 
woorden waaruit je kunt kiezen tussen haakjes. 
 Neem de letters S, T, U, V en W over op het antwoordblad en zet er 

het juiste woord achter.  
 

1p 39 Er zijn verschillen en overeenkomsten tussen de gebieden  
Midden-Australië en het Sahelgebied in Afrika.  
Eén van de overeenkomsten is het klimaat. 
Welk klimaat hebben beide gebieden? 
A een landklimaat 
B een subtropisch klimaat 
C een tropisch klimaat 
D een woestijnklimaat  
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1p 40 Door verwoestijning zijn veel bodems van het Sahelgebied onbruikbaar 
geworden voor de landbouw. 
 Noem een oorzaak van verwoestijning. 
 
bron 34 
De kringloop van het water 
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2p 41 In bron 34 zijn bij de cijfers 1, 2 en 3 de begrippen bij de processen 
weggelaten. 
 Neem de cijfers 1, 2 en 3 over op het antwoordblad en zet de juiste 

begrippen erachter. 
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bron 35 
De Rijn 
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1p 42 Nederland ligt aan de monding van de Rijn (zie bron 35). De Rijn voert 
water aan uit het gebied dat is omgeven door de (dikke) zwarte lijn. 
Welk begrip gebruiken we voor het gebied dat afwatert op de Rijn en wat 
voor soort rivier is de Rijn? 
 
 begrip soort rivier 
A  delta gemengde rivier 

B  delta regenrivier 

C  delta gletsjerrivier 

D  stroomgebied gemengde rivier 

E  stroomgebied regenrivier 

F  stroomgebied gletsjerrivier 

 
 

1p 43 Door het versterkte broeikaseffect zullen de rivieren in Nederland in de 
toekomst meer water moeten afvoeren. 
 Noem een gevolg van het broeikaseffect waardoor de rivieren in 

Nederland meer water moeten afvoeren.  
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2p 44 Klimaatverandering zal gevolgen met zich meebrengen, waartegen we 
maatregelen moeten nemen.  
Hieronder een schema: 

oorzaak gevolg maatregel 

 5  

  9 

3   

 
 Neem dit schema over op het antwoordblad en plaats de 

onderstaande cijfers zo, dat oorzaak, gevolg en maatregel bij elkaar 
passen. 

 Kies uit: 
1 Minder infiltratie, meer overstromingen straten en pleinen 
2 Toename CO2-uitstoot door menselijk handelen 

3 (Grotere verdamping) 
4 Uitbreiding windmolenpark 
5 (Opwarming atmosfeer) 
6 Verstedelijking 
7 Aanleg overloopgebieden 
8 Meer neerslag 
9 (Aanleggen waterpleinen, wadi’s en verbeteren rioolcapaciteit) 
Let op: de cijfers 3, 5 en 9 zijn al ingevuld. 

 
 
 
 
 
Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina. 
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bron 36 
Huishoudelijk waterverbruik per persoon per dag in liters 
 

 1995 1998 2001 2004 2007 2010 

bad 9,0 6,7 3,7 2,8 2,5 2,8 

douche 38,3 39,7 42,0 43,7 49,8 48,6 

wastafel 4,2 5,1 5,2 5,1 5,3 5,0 

toiletspoeling 42,0 40,2 39,3 25,8 37,1 33,7 

wassen, hand 2,1 2,1 1,8 1,5 1,7 1,1 

wasmachine 25,5 23,2 22,8 18,0 15,5 14,3 

afwassen, hand 4,9 3,8 3,6 3,9 3,8 3,1 

afwasmachine 0,9 1,9 2,4 3,0 3,0 3,0 

voedselbereiding 2,0 1,7 1,6 1,8 1,7 1,4 

koffie/thee 1,5 1,1 1,0 1,0 1,2 1,2 

water drinken  0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 

overig 
keukenkraan 

6,7 6,1 6,7 6,4 5,3 5,3 

totaal 137,1 131,9 130,7 123,8 127,5 120,1 

 
bron 37 
Waterverbruik sinds 2005 afgenomen 
 
In 2010 is het totale waterverbruik door huishoudens met … 1 … 
afgenomen ten opzichte van 1995. De grootste daling is een fors lager 
waterverbruik door … 2 … . Op de tweede plaats bij de besparingen staat 
… 3 … . 
Mensen gebruiken steeds meer water tijdens het douchen. Deze toename 
in het waterverbruik wordt mede veroorzaakt door … 4 … . Die verbruikt 
twee keer meer water dan … 5 … (14,4 liter en 7,4 liter). 
 
 

2p 45 Bron 36 en 37 gaan over waterverbruik thuis. 
 Neem de cijfers 1, 2, 3, 4 en 5 uit bron 37 over op het antwoordblad 

en zet de juiste woorden of getallen erachter.  
Kies uit: de wasmachine, de afwasmachine, de waterbesparende 
douchekop, het bad, 17%, de toiletspoeling, 17 liter, de regendouche. 
Let op: drie keuzemogelijkheden blijven over. 

 
 

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. 

einde  
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Examen VMBO-KB 

2013 
 
 
 

 aardrijkskunde CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 48 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 61 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 1
donderdag 23 mei

9.00 - 11.00 uur

Pagina: 329Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 KB-0131-a-13-1-o  2 / 30 lees verder ►►►

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 vakanties van Nederlanders  
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1p 1 Waar staan de cijfers 1, 2 en 3 in bron 1 voor?  
 
 1 2 3 
A de buitenlandse 

lange vakanties  
de binnenlandse 
lange vakanties  

het totaal aantal 
lange vakanties  

B de buitenlandse 
lange vakanties  

het totaal aantal 
lange vakanties 

de binnenlandse 
lange vakanties 

C het totaal aantal 
lange vakanties 

de binnenlandse 
lange vakanties  

de buitenlandse 
lange vakanties  

D het totaal aantal 
lange vakanties 

de buitenlandse 
lange vakanties 

de binnenlandse 
lange vakanties 

 
 

2p 2 Sinds de jaren ’70 van de vorige eeuw gaan veel Nederlanders naar het 
buitenland voor lange vakanties. 
 Geef twee oorzaken waardoor deze ontwikkeling mogelijk is 

geworden. 
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bron 2 
Top 5 van het aantal buitenlandse vakanties door Nederlanders (x1000) 
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1p 3 Bestudeer bron 2. 
Welke uitspraak over het aantal buitenlandse vakanties door 
Nederlanders van 2008 tot en met 2010 is juist? 
A Duitsland heeft de meest gelijkmatige groei. 
B In Frankrijk worden elk jaar meer dan drie miljoen vakanties door 

Nederlanders doorgebracht. 
C In Oostenrijk worden elk jaar meer vakanties doorgebracht door 

Nederlanders. 
D In Spanje was er een duidelijke afname in vakanties doorgebracht 

door Nederlanders.  
 

2p 4 Vakantiegebieden doorlopen een aantal ontwikkelingsfasen. Na een 
bloeiperiode kan er een fase van verval optreden. 
 Noem twee negatieve gevolgen voor een vakantiegebied als er veel 

toeristen wegblijven. 
 

1p 5 Welke uitspraak over de ligging van Spaanse steden is juist? 
A Barcelona en Málaga liggen aan de Costa Brava. 
B Lloret de Mar en Torremolinos liggen aan de Costa del Sol. 
C Málaga en Lloret de Mar liggen aan de Costa Brava. 
D Torremolinos en Málaga liggen aan de Costa del Sol.  
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bron 3 
Twee klimaatdiagrammen 
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2p 6 In bron 3 zie je klimaatdiagrammen van de plaatsen De Bilt (Nederland) 
en Málaga.  
 Welk van de twee klimaatdiagrammen hoort bij Málaga: 1 of 2?  
 Geef met behulp van de klimaatdiagrammen twee argumenten voor je 

keuze. 
 
bron 4  
Benidorm: een grote Spaanse badplaats 
 

 
 

1p 7 Welke vorm van vervuiling is te zien op de foto in bron 4? 
 

1p 8 In het zuidoosten van Spanje vormt de driehoek Torremolinos, Granada 
en het hooggebergte Sierra Nevada een afwisselend vakantiegebied. 
Elk van deze drie bestemmingen heeft haar eigen kenmerk. 
bestemming  kenmerk 
1 Granada  a cultuur 
2 Sierra Nevada  b strand 
3 Torremolinos  c wintersport 
 Neem de cijfers 1, 2 en 3 van de bestemmingen over op het 

antwoordblad en zet de juiste letter (a, b of c) van het bijbehorende 
kenmerk erachter.  
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bron 5  
Cruiseschip 
 

 
 

2p 9 De laatste jaren is een duidelijke groei te zien in het aantal toeristen dat 
een cruise maakt. Het aantal Nederlanders dat een cruise maakt, groeide 
in 2010 met 33 procent.  
 Noem twee redenen voor de groeiende populariteit van cruises. 
 
bron 6 
Toeristengebieden en overnachtingen 
 

Legenda:
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1p 10 Welke bewering over bron 6 is juist? 
A Toeristengebied 1 is beter bereikbaar dan toeristengebied 4. 
B Toeristengebied 2 heeft het hoogste aantal overnachtingen in 

Nederland. 
C Toeristengebied 13 komt landschappelijk overeen met 

toeristengebied 15. 
D Toeristengebied 16 heeft de meeste overnachtingen door 

Nederlanders.  
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1p 11 Welke bewering over bron 6 is juist? 
A De toeristen die gebied 2 bezoeken, kiezen vooral voor het strand. 
B De toeristen die gebied 4 bezoeken, kiezen vooral voor het bos.  
C De toeristen die gebied 12 bezoeken, kiezen vooral voor cultuur. 
D De toeristen die gebied 16 bezoeken, kiezen vooral voor natuur. 
 

2p 12 De toeristen komen aan de kust voor ontspanning, maar hun massale 
komst zorgt ook voor problemen. De overheid, toeristenorganisaties en 
ondernemers hebben hiervoor oplossingen bedacht. 
Probleem: 
1 files op de weg naar de kustplaatsen 
2 massaal op vakantie 
3 verschillende wensen van strandbezoekers  
4 vuile stranden 
Oplossing: 
a aanpak van het strandmilieu (Blauwe Vlag-beleid) 
b strandvoorzieningen specifiek voor gezinnen, jongeren of 

watersporters 
c treinen naar strandplaatsen en aansluitende busdiensten 
d vakantiespreiding 
 Koppel de juiste oplossing aan het genoemde probleem.  

Schrijf de cijfers 1, 2, 3 en 4 van de problemen op het antwoordblad 
en zet de letter a, b, c of d van de juiste oplossing erachter. 
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bron 7 
Toeristencentra 
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1p 13 Uit bron 7 blijkt dat miljoenen mensen de attractiepunten bezoeken in 
Nederland. 
In de tabel staan twee vragen met mogelijke antwoorden. 
Achter welke letter staan de juiste antwoorden op de twee vragen? 
 
 In welke twee provincies is de 

recreatiedruk1) het hoogst? 
Bezoekers van attractiepunten 
in Nederland zijn meestal: 

A Gelderland en Fryslân (= Friesland) verblijfstoeristen 

B Gelderland en Utrecht verblijfstoeristen 

C Noord-Holland en Utrecht dagtoeristen 

D Noord-Holland en Zuid-Holland dagtoeristen 

 
 
 

noot 1 recreatiedruk = het negatieve effect van recreatie en toerisme op een gebied. 
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bron 8 
De Efteling en Walibi Holland 
 

  
 
bron 9 
Informatietabel 
 
gegevens De Efteling Walibi Holland 
ligging Kaatsheuvel (Noord-Brabant) Biddinghuizen (Flevoland) 
bezoekers ongeveer 4 miljoen  

(16% uit het buitenland) 
ongeveer 800.000 

werknemers 2200  
(meeste uit de omgeving) 

980  
(meeste uit de omgeving) 

accommodatie hotel en appartementen bungalows 
programma zomer- en winterprogramma zomerprogramma 
 

1p 14 De Efteling en Walibi Holland behoren tot de grotere attractieparken in 
Nederland. Uit de informatietabel in bron 9 kun je afleiden dat de 
attractieparken niet alleen afhankelijk zijn van dagtoeristen. 
 Welk gegeven uit de tabel laat dit zien? 
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bron 10 
Luchthavens in Nederland 
 

0 40 80 km

Legenda:
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Groningen Airport
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Lelystad Airport

Eindhoven Airport

Maastricht Aachen Airport

Rotterdam
The Hague Airport

Schiphol Amsterdam Airport

 
 

1p 15 Gebruik bron 10.  
Welke uitspraak over regionale luchthavens is juist? 
A De meeste regionale luchthavens liggen in het westen van Nederland. 
B De regionale luchthavens zijn hoofdzakelijk voor het binnenlands 

vliegverkeer. 
C De regionale luchthavens zijn hoofdzakelijk voor het buitenlands 

vliegverkeer. 
D Eindhoven Airport, Rotterdam The Hague Airport en Schiphol 

Amsterdam Airport zijn regionale luchthavens. 
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bron 11 
Aardverschuiving in de provincie Salzburg (Oostenrijk) 
 

 
 

1p 16 De skigebieden in Oostenrijk zijn erg kwetsbaar voor natuurrampen.  
 Noem een menselijke oorzaak van de natuurramp op de foto in 

bron 11.  
 
bron 12 
Deelname bevolking in de landen van de Europese Unie aan vakanties, 
2008 
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Legenda:

kort en lang alleen lang (>4 dagen) alleen kort  
 

1p 17 In bron 12 zie je dat er tussen de landen van de Europese Unie een groot 
verschil bestaat in deelname van de bevolking aan vakanties. In Finland, 
Zweden en Nederland was de deelname aan vakanties in 2008 hoger dan 
in bijvoorbeeld Roemenië en Hongarije.  
 Geef een economisch argument voor dit verschil. 
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bron 13 
Krantenartikel 
 
Gotthard-basistunnel nu officieel langste tunnel 
15 oktober 2010 - De Gotthard-basistunnel is na vijftien jaar boren 
eindelijk de langste tunnel ter wereld. De tunnel is 57 kilometer lang. 
Vandaag ontmoeten de tunnelbouwers elkaar in het midden van de 
tunnel. Met deze nieuwe tunnel kunnen treinen de passagiers en 
goederen tussen Italië en Zwitserland sneller vervoeren. De opening staat 
gepland voor december 2017. Dan kunnen treinen in één keer van Zürich 
naar Milaan rijden. Verwachte reistijd: ongeveer twee uur. Als de tunnel 
klaar is zullen ook vrachtauto’s en personenauto’s op de trein worden 
vervoerd. 
 

F R A N K R I J K
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Freiburg

Bern

Zürich

Altdorf

Erstfeld

Sedrun

Bodio

Faido

Milaan

De langste tunnel
van de wereld, diep
onder de Alpen, is
57 kilometer lang.

0 32,5 65 km
Legenda:

de Alpen

landsgrenzen  
 

1p 18 Gebruik bron 13. 
 Hoe groot is de absolute afstand tussen Zürich en Milaan? 
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bron 14 
Buitenlandse lange vakanties van Nederlanders per seizoen naar 
bestemming, 2009 
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1p 19 Rianne is benieuwd naar buitenlandse lange vakanties van Nederlanders. 
Ze gebruikt bron 14. Ze vergelijkt vakanties naar Spanje en Egypte. Het 
valt haar op dat Spanje meer in de zomer dan in de winter bezocht wordt, 
terwijl Egypte meer in de winter dan in de zomer bezocht wordt.  
 Geef een natuurlijke oorzaak voor dit verschil. Betrek beide landen in 

je antwoord. 
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bron 15 
Aantal buitenlandse vakanties (x1000) van Nederlanders naar 
vervoermiddel 
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1p 20 Nederlanders gaan met verschillende vervoermiddelen naar het 
buitenland. De meest gebruikte vervoermiddelen zijn de trein, het 
vliegtuig, de touringcar en de auto. In bron 15 ontbreekt een deel van de 
legenda. 
Achter welke letter staan de juiste legendawoorden? 
 
 legendanummer 1 legendanummer 2 legendanummer 3 
A auto trein en touringcar vliegtuig 

B auto vliegtuig trein en touringcar 

C vliegtuig auto trein en touringcar 

D vliegtuig trein en touringcar auto 
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bron 16 
Vakanties van Nederlanders in Oostenrijk naar seizoen van 2002 tot en 
met 2010 
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bron 17 
Vakanties van Nederlanders in Spanje naar seizoen van 2002 tot en met 
2010 
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1p 21 In bron 16 en bron 17 zie je gegevens van vakanties van Nederlanders 
die naar Oostenrijk en Spanje gingen. 
In welk land en in welke periode werden de meeste vakanties door 
Nederlanders in 2009 doorgebracht volgens bron 16 en 17? 
A in Oostenrijk, in de winterperiode  
B in Oostenrijk, in de zomerperiode 
C in Spanje, in de winterperiode 
D in Spanje, in de zomerperiode 
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bron 18  
Buitenlandse vakanties (x1000) van Nederlanders naar bestemmingsland  
 

  

Duitsland 2.600 2.571 2.951 2.996 3.517

2005 2006 2007 2008 2009

 
Frankrijk 2.759 2.724 2.645 2.904 2.824 
België en Luxemburg 2.330 2.157 2.281 2.120 2.179 
Spanje en Portugal 1.921 1.788 1.880 2.157 1.889 
Oostenrijk 1.024 1.160 1.150 1.098 1.202 
Andere landen in Europa 3.937 4.018 4.319 4.490 4.302 
Intercontinentaal  2.515 2.334 2.330 2.693 2.495 

 
 

1p 22 In bron 18 zie je wat de buitenlandse vakantiebestemmingen van 
Nederlanders waren in de jaren 2005 tot en met 2009. Het aantal 
vakanties van Nederlanders per land / gebied wisselt per jaar.  
 
Vergelijk het jaar 2008 met het jaar 2009 in de tabel van bron 18. Een 
toename tussen 2008 en 2009 is hieronder weergegeven met een + en 
een afname is weergegeven met een - . 
 
 a b c d
Duitsland - + + - 
Frankrijk + - - +
België en Luxemburg - + + - 
Spanje en Portugal - + - +
Oostenrijk + - + - 
Andere landen in Europa + - - +
Intercontinentaal - + - - 
 
In welke kolom staat een juiste combinatie van land / gebied en toename 
of afname? 
A in kolom a 
B in kolom b 
C in kolom c 
D in kolom d 
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bron 19 
Overnachtingen van Nederlanders tijdens buitenlandse vakanties per 
seizoen naar bestemming, 2010 
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2p 23 Josje doet drie beweringen over bron 19. 
Bewering 1: “In de winter van 2010 hebben Nederlandse toeristen het 
meest overnacht in Spanje.” 
Bewering 2: “In de zomer van 2010 hebben Nederlandse toeristen het 
meest overnacht in Duitsland.”  
Bewering 3: “Nederlandse toeristen hebben het meest overnacht in 
Duitsland, als je de winter- en zomerperiode bij elkaar optelt.”  
 Noteer de nummers 1, 2 en 3 van de beweringen op het antwoordblad 

en geef bij elke bewering aan of deze juist of onjuist is. 
 

1p 24 In bron 19 zie je alle landen / gebieden waar Nederlanders naartoe gingen 
in 2010. Veel vakanties worden door de vakantiegangers zelf 
georganiseerd. Je kunt ook een ‘all-inclusive’-reis boeken. Inbegrepen in 
die reizen zijn dan bijvoorbeeld: vervoer, hotel, maaltijden en service.  
Naar welke van de onderstaande landen worden de meeste  
‘all-inclusive’-reizen georganiseerd? 
A Duitsland en Spanje 
B Duitsland en Turkije 
C Egypte en Turkije 
D Oostenrijk en Zwitserland 
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bron 20  
Middellandse Zee zwaar vervuild 
 
De landen rond de Middellandse Zee tellen 435 miljoen inwoners, 
waaronder 250 miljoen kustbewoners. Jaarlijks bezoeken 200 miljoen 
toeristen de kuststreek.  
Kustbewoners en toeristen produceren jaarlijks veel afvalwater. Naar 
schatting 80 procent van het afvalwater wordt ongezuiverd in zee 
geloosd.  
Uit onderzoek blijkt dat kustbewoners jaarlijks 254 kilo afval per persoon 
in zee dumpen. Dit afval, vooral plastic verpakkingen, zorgt voor 
vervuiling van de stranden, het zeeoppervlak en de zeebodem.  
 

2p 25 Landen rond de Middellandse Zee kunnen maatregelen nemen om 
verdere vervuiling van de Middellandse Zee tegen te gaan.  
 Noem twee maatregelen die deze landen kunnen nemen. 
 
 

Omgaan met natuurlijke hulpbronnen 
 
bron 21  
Delen van de waterkringloop  
 

3

2
1

 
 

1p 26 In bron 21 staan onderdelen van de waterkringloop afgebeeld. 
 Vormt de serie afbeeldingen de korte of de lange waterkringloop? 
 Geef met behulp van bron 21 een argument voor je keuze. 
 

1p 27 Welke begrippen horen bij de cijfers 1, 2 en 3 uit bron 21 te staan? 
 
 1 2 3 
A condensatie verdamping neerslag 

B irrigatie condensatie neerslag 

C neerslag verdamping condensatie 

D verdamping condensatie neerslag 

E verdamping condensatie  irrigatie 
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bron 22  
De rivier de Po in Noord-Italië 
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1p 28 In bron 22 zie je de rivier de Po en haar zijrivieren. 
Hoe wordt het gebied genoemd dat afwatert op een rivier? 
A overloopgebied  
B spaarbekken 
C stroomgebied 
D wadi  
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bron 23 
Klimaatgrafiek van Milaan (Povlakte, Italië) 
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2p 29 In bron 22 zie je de rivier de Po en haar zijrivieren. 
 Is de rivier de Po een regenrivier, een smeltwaterrivier of een 

gemengde rivier?  
 Geef een argument voor je keuze. Gebruik hierbij bron 22 en 23. 
 

1p 30 Waar is de stroomsnelheid van de rivier de Po het grootst? 
A in de benedenloop 
B in de bovenloop 
C in de middenloop 
 
bron 24  
Kerst in Venetië 
 
Normaal gesproken klinkt kerst in Venetië als een geweldig plan, maar 
deze kerst even niet: de stad van de gondels kampt op het moment met 
de zwaarste overstroming die ze dit jaar gekend heeft. De stad in het 
noorden van Italië ligt ten noorden van het deltagebied van de Po, waar 
het water 1,43 meter hoger dan normaal staat. Ruim de helft van de stad 
staat blank. 
 

1p 31 Met behulp van de informatie in bron 24 is af te leiden waar Venetië 
ongeveer ligt op de kaart van bron 22. 
Waar ligt Venetië op de kaart?  
A bij letter A 
B bij letter B 
C bij letter C 
D bij letter D 
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bron 25 
Zoute aardappels op Texel 
 
Op Texel vindt een experiment plaats dat grote gevolgen kan hebben voor 
de wereldwijde aardappelindustrie. 
Het Zilt Proefbedrijf heeft zo'n dertig verschillende aardappelrassen 
geplant in zilte1) grond. Vandaag werden de aardappels geoogst en getest 
op smaak. 
Volgens dr. Arjen de Vos is het experiment nodig, omdat verzilting een 
groot probleem dreigt te worden. “Wereldwijd is inmiddels meer dan 
1 miljard hectare landbouwgrond door verzilting onbruikbaar geworden en 
daar moet de landbouwsector mee om zien te gaan.”  

 
bron 26 
Waterbeheersing: verzilting en doorspoeling 
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1p 32 Het Zilt Proefbedrijf doet een experiment om zoute aardappels op Texel te 
verbouwen. 
 Maak met behulp van bron 26 duidelijk dat Texel geschikt is voor dit 

experiment. 
 

noot 1 zilt = zoutig / brak 
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bron 27 
Drinkwater 
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1p 33 Drinkwater wordt gewonnen uit grondwater en oppervlaktewater. 
Oppervlaktewater kan op twee manieren worden verwerkt. Ten eerste 
door directe zuivering tot drinkwater. Ten tweede door infiltratie in de 
bodem waarna het wordt opgepompt en gezuiverd.  
Op de kaart in bron 27 staan drie wingebieden van water aangegeven. 
Achter welke letter staat de juiste combinatie van wijze van 
drinkwaterwinning en wingebied? 
 
 grondwater-

winning 
directe oppervlaktewater- 
winning 

infiltratiewater- 
winning 

A 1 2 3 

B 2 3 1 

C 3 1 2 

D 3 2 1 
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bron 28 
Gescheiden rioolstelsel 
 
Het Drentse dorp Anderen krijgt een gescheiden rioolstelsel. 
Regenwater dat valt op de daken van huizen en wegen wordt nu niet meer 
per riool afgevoerd, maar infiltreert via een speciaal buizensysteem in de 
bodem. 
 
 
bron 29 
Oude situatie  
 

oppervlaktewater/bodem

zuiverings-
installatie

woning/bedrijf

regenwater
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Nieuwe situatie 
 

oppervlaktewater/bodem

zuiverings-
installatie

woning/bedrijf

regenwaterafvalwater

 
 
* overstort = Bij extreme regenval, als het riool overbelast raakt, wordt het 
teveel aan water direct naar het oppervlaktewater of naar de bodem toe 
geleid. 
 

2p 34 Tijdens een voorlichtingsbijeenkomst over de aanleg van het nieuwe 
rioolsysteem in het dorp Anderen ontstaat een discussie over het 
gescheiden rioolsysteem. 
Geesje zegt: “Het gescheiden rioolsysteem leidt alleen maar tot hogere 
zuiveringskosten, omdat de zuiveringsinstallatie nu meer afvalwater te 
verwerken krijgt.” 
Klaas zegt: “De zuiveringskosten zullen afnemen, omdat er nu minder 
regenwater gezuiverd moet worden.” 
Jacob zegt: “Dit gescheiden rioolsysteem heeft ook nadelen. Olie die op 
de weg wordt gemorst, wordt meegevoerd met het regenwater en wordt 
niet meer gezuiverd.” 
 Neem de namen Geesje, Klaas en Jacob over op het antwoordblad en 

zet achter elke naam of de gedane uitspraak juist of onjuist is. 
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bron 30  
Regenwateropvang 
 
Een aantal inwoners in Anderen kiest ervoor om een 
regenwateropvangsysteem in hun woning aan te laten leggen. 
Regenwater dat op hun daken valt, wordt opgeslagen in een ondergronds 
reservoir. Het water in het reservoir wordt gebruikt in het huishouden.  
 

1p 35 Noem twee voorbeelden waarvoor het regenwater in het reservoir gebruikt 
kan worden in het huishouden. 
 
bron 31  
Een Spaanse waterruzie 
 
De wijngaarden in de provincie Alicante zijn groen, ondanks de extreme 
droogte. De landbouw in Zuidoost-Spanje is afhankelijk van irrigatie, want 
het betreft hier een droog gebied van Spanje. De droogte heeft ook een 
voordeel. Toeristen komen hier graag vakantie vieren, omdat het altijd 
mooi weer is. De toeristen merken niets van de droogte in het achterland.  
 
 
bron 32 
Spaanse badplaats 
 

 
 

2p 36 In de Spaanse provincie Alicante is een belangenconflict ontstaan over 
het watergebruik. Volgens Spaanse boeren zorgt het toerisme in Alicante 
voor een watertekort in deze streek. 
 Geef met behulp van bron 32 twee voorbeelden van oorzaken 

waardoor het waterverbruik in Alicante door het toerisme is 
toegenomen. 
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bron 33 
Waterhuishouding in Spanje  
 

Geïrrigeerd gebied

Rivier met stuwdam

Kanaal

minder dan 500 mm

500 - 1000 mm

1000 mm of meer

Jaarlijkse neerslag

Legenda:

Alicante

Madrid

300 km1500

 
 

1p 37 De toeristensector in de provincie Alicante vindt dat niet alleen deze 
sector verantwoordelijk is voor het watertekort. Volgens de toeristensector 
is de agrarische sector zelf ook verantwoordelijk voor een groot 
waterverbruik. 
 Welk gegeven in de kaart van bron 33 wijst op een groot waterverbruik 

door de landbouw? 
 
bron 34 
Waterplan 
 
De Spaanse regering heeft een omvangrijk Nationaal Waterplan 
opgesteld. De kern van dit plan is om water af te tappen van rivieren in 
het binnenland en dit water via een uitgebreid stelsel van kanalen en 
dammen vanuit het binnenland te transporteren naar de te droge 
gebieden in de provincie Alicante. 
 

1p 38 Niet iedereen in Spanje is blij met het Nationaal Waterplan van de 
Spaanse regering. 
 Geef met behulp van de kaart in bron 33 een argument waarom 

landbouwers in het binnenland van Spanje tegen dit plan zijn. 
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bron 35 
Waterkringloop 
 

ZEE

A

B

C

D

 
 

2p 39 Bekijk de waterkringloop in bron 35. 
 Geef eerst aan bij welke letter, A, B, C of D, de doorstroomsnelheid 

het laagst is. 
 Geef daarna een argument voor je keuze. 
 

1p 40 Over water worden drie uitspraken gedaan: 
1 Brak water is een vermenging van zout en zoet water. 
2 Neerslag is altijd zoet water. 
3 Zoet water raakt op. 
Eén van de uitspraken is onjuist. 
 Welke uitspraak is onjuist? Geef een argument voor je keuze. 
 
bron 36 
Drinkwaterproductie 
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2p 41 Bekijk bron 36. 
 Geef twee redenen voor de toegenomen vraag naar drinkwater (en 

dus ook de toegenomen waterproductie) tussen 1950 en 1990.  
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1p 42 Bekijk bron 36. 
 Geef een reden waarom de vraag naar water (en dus ook de 

drinkwaterproductie) vanaf 1990 niet meer is toegenomen en zelfs iets 
is afgenomen in Nederland.  

 
bron 37 
Stroomgebied grote rivieren 
 

Legenda:  
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bron 38 
Drie foto’s 
 
foto1 foto 2 foto 3 

 
 

2p 43 Bekijk de bronnen 37 en 38. 
 Noteer de letters A, B en C van de kaart op het antwoordblad en zet 

het nummer van de bijbehorende foto (1, 2 of 3) erachter. 
 
bron 39 
Ontwikkeling Tsjaadmeer, Afrika 
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1p 44 Bron 39 laat de ontwikkeling zien bij het Tsjaadmeer in de Sahelzone in 
Afrika. De verdroging van het Tsjaadmeer heeft meerdere oorzaken.  
 Geef een belangrijke menselijke oorzaak voor de verdroging van het 

Tsjaadmeer.  
 

1p 45 Bekijk nogmaals bron 39. 
 Welke twee landen zijn het meest benadeeld doordat het Tsjaadmeer 

steeds kleiner wordt? Geef een argument voor je keuze. 
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bron 40 
Overstroming in een stad in Bangladesh 
 

 
 

1p 46 Bekijk bron 40. 
Overstromingen zijn een jaarlijks terugkerend probleem in Bangladesh. Ze 
worden veroorzaakt door extreme regenval.  
 Welk begrip gebruiken we voor deze periode met extreme regenval in 

Azië? 
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bron 41  
Zuiderzeewerken 
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1p 47 Bekijk bron 41.  
In 1932 werd de Afsluitdijk voltooid. Hierdoor ontstond het IJsselmeer. De 
samenstelling van het water in het IJsselmeer veranderde na deze 
afsluiting. 
 Welk gevolg had de aanleg van de Afsluitdijk voor de samenstelling 

van het water in het IJsselmeer? 
 
 
 
Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina. 
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bron 42 
Herkomst prei  
 

 
 

1p 48 In de supermarkt vinden wij groenten en fruit uit de hele wereld.  
 Geef een argument waarom de Nederlandse consument bijdraagt aan 

verdroging in bijvoorbeeld Spanje wanneer hij Spaanse prei koopt. 
 
 
 

einde  

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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 KB-0131-a-13-2-o 

Examen VMBO-KB 

2013 
 
 
 

 aardrijkskunde CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 48 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 63 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 2
maandag 17 juni
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 
Krantenartikel 
 
Eerste 'ruimtehaven' geopend in VS 
LOS ANGELES 18 oktober 2011 - De Britse miljardair Richard Branson 
heeft maandag om 13.00 uur (lokale tijd) de eerste commerciële 
'ruimtehaven' ter wereld feestelijk geopend in de woestijn van de 
Amerikaanse staat New Mexico. De afgelegen raketbasis is Spaceport 
America gedoopt. Het is de nieuwe thuisbasis van zijn bedrijf Virgin 
Galactic. 
Het bedrijf heeft al zo'n 430 kaartjes aan toekomstige ruimtetoeristen 
verkocht. Voor € 130.000 ga je twee uur de ruimte in. Het bedrijf wil op 
den duur ook razendsnelle intercontinentale vluchten gaan verzorgen. 
Branson verwacht dat de reistijd tussen Los Angeles en Amsterdam over 
een paar jaar ongeveer 1 uur gaat bedragen. 
 
 

1p 1 In bron 1 biedt het bedrijf Virgin Galactic ruimtereizen aan. 
Tot welke vorm van toerisme rekenen we de vlucht van Virgin Galactic? 
A duurzaam toerisme 
B elitetoerisme 
C grootschalig toerisme 
D massatoerisme 
 

2p 2 De reistijd van de intercontinentale vlucht in bron 1 zal langer zijn dan het 
ene uur dat de vlucht van Los Angeles naar Amsterdam duurt. 
 Geef twee redenen waarom de reistijd langer zal zijn dan de reistijd 

van de vlucht alleen. 
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bron 2 
Vier foto’s uit een reisfolder 
 
foto a foto b 

 
foto c 

 
foto d 

 
bron 3 
De wereld 

0 2700 5400 km

1
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2

 
 

1p 3 Bron 2 laat vier foto’s uit een reisfolder zien.  
 Neem de cijfers 1, 2, 3 en 4 van de bestemmingen uit bron 3 over op 

het antwoordblad en zet achter elk cijfer de juiste letter van de foto uit 
bron 2.  
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bron 4 
Vier fragmenten uit reisbeschrijvingen 
 
1: Costa Rica staat wereldwijd bekend om de Nationale Parken. Alle 
Nationale Parken samen beslaan ongeveer elf procent van het 
landoppervlak van Costa Rica. In deze parken worden de meest 
kwetsbare ecosystemen beschermd. Alle Nationale Parken zijn 
toegankelijk voor het publiek. Om de natuur zoveel mogelijk met rust te 
laten worden de bezoekers slechts in een beperkt gebied toegelaten. Er 
zijn sfeervolle, kleinschalige hotels, die door de lokale bevolking gedreven 
worden. 
 
2: Deze rondreis, met verblijf in luxe hotels, laat u het beste van twee 
geweldige landen zien. U bezoekt het wildreservaat Masai Mara. Daar 
bent u verzekerd van heel veel wild waaronder nijlpaarden, neushoorns, 
olifanten, leeuwen en flamingo's. 
 
3: Wil je in Alaska serieus de wildernis intrekken, dan moet je goed weten 
waar je aan begint. Maar ben je goed voorbereid, dan heb je de tijd van je 
leven op deze survivaltocht. 
 
4: Reis mee en ontdek het platteland van Indonesië. U vindt er 
eeuwenoude ambachten zoals zilversmeden, pottenbakken en 
zijdeweven. 
 
 

2p 4 De vier gedeelten uit reisbeschrijvingen in bron 4 behoren tot vier 
verschillende buiten-Europese bestemmingen. 
 Neem de cijfers 1, 2, 3 en 4 uit bron 4 over op het antwoordblad en zet 

erachter tot welk soort bestemming deze reis gerekend wordt.  
Kies uit: avontuurlijke bestemming, bestemming met duurzaam 
toerisme, culturele bestemming en natuurbestemming. 
Let op: je mag elk begrip maar één keer gebruiken. 
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bron 5 
Vliegtuigdrukte 
 

 
 

1p 5 Bron 5 laat op een bijzondere wijze zien dat het druk is in de lucht. 
 Geef een oorzaak waardoor het aandeel Nederlanders dat het 

vliegtuig kiest de laatste twintig jaar sterk is toegenomen. 
 
bron 6 
Vliegtaks 
 
De vliegbelasting, ook wel vliegtaks genoemd, was een belasting die in 
Nederland van 1 juli 2008 tot 30 juni 2009 werd geheven op vliegtickets. 
De belastingmaatregel gold voor passagiers die vertrokken vanaf 
Nederlandse vliegvelden. Er was veel verzet tegen de vliegtaks, onder 
andere van Nederlandse luchthavens en reisorganisaties. 
 
 

1p 6 In bron 6 wordt beschreven dat de vliegtaks op veel verzet stuitte van de 
Nederlandse luchthavens en reisorganisaties. 
 Geef een argument waarom de Nederlandse luchthavens en 

reisorganisaties tegen de vliegtaks waren.  
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bron 7 
Twee toeristische trekpleisters 
 
Efteling Loonse en Drunense Duinen 

 

 
bron 8 
Kaart van Nederland 
 

B
C

D

A

 
 

1p 7 Bron 7 laat twee toeristische trekpleisters uit dezelfde provincie zien. 
Bij welke letter op de kaart van Nederland in bron 8 zijn beide toeristische 
trekpleisters te vinden? 
A bij letter A 
B bij letter B 
C bij letter C 
D bij letter D 
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1p 8 Enkele jaren geleden was de Efteling alleen maar van 1 april tot en met 
de herfstvakantie geopend. Nu blijft de Efteling het gehele jaar open. 
Welk begrip past het best bij het openhouden van de Efteling gedurende 
het hele jaar?  
A actieve vakantie  
B dubbelseizoen 
C seizoensverruiming 
D vakantiespreiding 
 
bron 9 
krantenartikel 
 
Verkeersdrukte bij Efteling blijft hot item 
KAATSHEUVEL 15 september 2010 - De verkeersproblemen op drukke 
dagen bij de Efteling blijven om extra maatregelen vragen. De gemeente 
voert intensief overleg met het park. Corry Dijkstra (Gemeentebelangen) 
zwengelde dinsdagavond het verkeersprobleem maar weer eens aan in 
de gemeenteraad. "Het verkeer van en naar Kaatsheuvel loopt op 
topdagen van de Efteling helemaal vast", stelde ze. "Ik heb zelfs gehoord 
dat hier onlangs een ambulance vast stond."  
 
 

2p 9 Rond de Efteling is volgens bron 9 regelmatig een enorme 
verkeersdrukte.  
 Noem twee maatregelen die de Efteling of de gemeente kan nemen 

om deze verkeersopstoppingen te verminderen. 
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bron 10 
Toeristische folder  
 

 
 

1p 10 Vier vakantieparken in de provincie Drenthe proberen met de folder uit 
bron 10 toeristen aan te trekken. 
Welk soort toerisme proberen ze met deze folder aan te trekken als we 
kijken naar duur, seizoen en activiteit? 
 
 duur seizoen activiteit 
A  dagrecreatie zomertoerisme culturele vakantie 

B  dagrecreatie wintertoerisme natuurvakantie 

C  weekend- of weekarrangement zomertoerisme natuurvakantie 

D  weekend- of weekarrangement wintertoerisme culturele vakantie 
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bron 11 
krantenartikel 
 
Bijna 100.000 bezoekers TT 
ASSEN 26 juni 2010 - Afgelopen weekend hebben 
bijna 140.000 motorfans de wedstrijden van de 
tachtigste TT van Assen bezocht. Onder de 
bezoekers waren opmerkelijk veel vrouwen. 

 
 
 

1p 11 Lees bron 11. Jantien en Merel uit Geleen kwamen op vrijdagavond al 
voor de “TT-nacht van Assen” en zondag vertrokken ze weer. 
Welk vormen van recreatie of toerisme zijn van toepassing op het bezoek 
van Jantien en Merel aan de TT als we kijken naar duur en schaal. 
 
 naar duur naar schaal 
A  dagtrip massatoerisme 

B  dagtrip elitetoerisme 

C  korte vakantie kleinschalig toerisme 

D  korte vakantie massatoerisme 

E  lange vakantie elitetoerisme 

F  lange vakantie grootschalig toerisme 

 
bron 12 
Krantenartikel 
 
Geluidsoverlast TT Circuit moet minder  
ASSEN - Meer races en minder lawaai. Dat wordt de kern van de 
toekomstvisie voor het TT Circuit Assen, die eind oktober 2010 wordt 
gepresenteerd. Door middel van vernieuwende oplossingen als 
elektrische motoren en opblaasbare geluidswallen moet de 
geluidsoverlast rond het circuit flink worden teruggebracht.  
 
 

1p 12 De TT-races van Assen bezorgen de bewoners rond het racecircuit, 
volgens bron 12, veel geluidsoverlast. Maar dat is niet alles. De komst 
van bijna 140.000 motorsportfans zorgt ook voor veel andere overlast. 
 Geef, naast de geluidsoverlast, twee andere vormen van overlast 

waarmee men in Assen en omstreken door de races te maken kan 
krijgen. 
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bron 13 
Gedeelte uit de tabel van buitenlandse vakanties van Nederlanders naar 
duur en land van bestemming in 2010 (x 1000) 
 

Land 2-4 dagen 5-8 dagen 9 dagen of meer Totaal 
… P … 1130 1320 780 3230
… Q … 530 650 1670 2860
België 1170 600 230 2000
Spanje 70 510 990 1570
… R … 40 440 690 1170
Turkije 0 300 500 800

 
2p 13 In bron 13 zijn de landen Oostenrijk, Duitsland en Frankrijk vervangen 

door de letters P, Q en R. 
 Neem de letters P, Q en R uit bron 13 over op het antwoordblad en zet 

het juiste land erachter. 
 

1p 14 In bron 13 staat achter twee- tot vierdaagse vakanties naar Turkije het 
getal nul. Deze nul kan een afronding zijn, maar in ieder geval zijn er 
weinig twee- tot vierdaagse vakanties van Nederlanders naar Turkije. 
 Geef aan waarom Nederlanders niet of nauwelijks twee- tot 

vierdaagse vakanties naar Turkije boeken. 
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bron 14 
Vijf attractiepunten  
 
foto 1 foto 2 foto 3 

 
 
foto 4 

 
foto 5 

 

 

 

 
1p 15 Bron 14 laat vijf foto’s van attractiepunten zien in vakantiebestemmingen 

van Nederlanders. 
Welke letter geeft de juiste combinatie van attractiepunt en land? 
 
 België Duitsland Frankrijk Spanje Turkije 
A  1 2 3 4 5 

B  1 5 2 4 3 

C  1 5 3 2 4 

D  2 5 4 1 3 

E  4 1 2 5 3 

F  5 1 3 4 2 
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bron 15 
Ski-Trein 
 

 
 

1p 16 Eén van de manieren om van Nederland naar Zell am See te reizen is met 
de Ski-Trein (zie bron 15). De meeste Nederlanders kiezen voor een 
ander vervoermiddel. 
Welk vervoermiddel is dit? 
A de auto 
B de camper  
C de touringcar 
D het vliegtuig 
 

2p 17 Bron 15 wil duidelijk maken dat reizen met de trein voordelen heeft ten 
opzichte van het reizen met het vliegtuig naar Oostenrijk. 
 Geef twee voordelen. 
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bron 16 
Advertentie 
 
U overweegt te gaan overwinteren in Spanje. Een wijze keuze om een 
groot aantal redenen. U geniet van een aangenaam klimaat in een 
prachtige omgeving, waar u relaxen aan het strand kunt combineren met 
het ondernemen van culturele activiteiten. Overwinteren in Spanje is veilig 
en u zult zich op uw gemak voelen. Al jarenlang zijn vele overwinteraars u 
voorgegaan. 
 

1p 18 Welke groep Nederlanders zal het meest gebruikmaken van de 
reismogelijkheid uit bron 16? 
A gezinnen met kleine kinderen 
B jongeren 
C ouderen 
D werkende echtparen zonder kinderen 
 
bron 17 
Noordzeebadplaatsen 
 

0 10 20 km

AmsterdamAmsterdam

Den Haag

Amsterdam

LeidenLeidenLeiden

Noordwijk aan Zee

Zandvoort

Katwijk

HaarlemHaarlemHaarlem

Legenda:
snelwegen
spoorwegen

 
 

2p 19 Bekijk bron 17. Veel toeristen bezoeken de Noordzeebadplaatsen. 
Er worden drie uitspraken gedaan over de Noordzeebadplaatsen. 
 Uitspraak 1: “Mensen die in Den Haag op vakantie zijn, gaan meestal 

naar Noordwijk aan Zee als ze naar het strand willen.” 
 Uitspraak 2: “Zandvoort heeft een treinverbinding, mede hierdoor 

zullen daar meer dagtoeristen komen dan in Katwijk.” 
 Uitspraak 3: “Vanaf station Leiden is het maar een kwartiertje 

wandelen naar het strand in Noordwijk aan Zee.” 
 Neem de cijfers 1, 2 en 3 van de uitspraken over op het antwoordblad 

en zet erachter of de uitspraak juist of onjuist is. 
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bron 18 
Vakantiebestemmingen in Nederland 
 
foto 1 foto 2 

 
foto 3 

 

 

 
bron 19 
Kaart van Nederland 
 

P

R

Q

S  
 

2p 20 De foto’s in bron 18 zijn gemaakt op verschillende plaatsen in Nederland. 
 Neem de cijfers 1, 2 en 3 van de foto’s uit bron 18 over op het 

antwoordblad en geef erachter aan bij welke letter (P, Q, R of S) op de 
kaart in bron 19 de foto is gemaakt. Let op: er blijft één plaats over. 
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bron 20 
Pieterpad 
 

0 40 80 km

Sint Pietersberg

Pieterburen

 
 
bron 21 
Foto’s Pieterpad 
 
foto 1 foto 2 

 
foto 3 

 
foto 4 

 
1p 21 Bekijk bron 20 en 21. Het Pieterpad loopt van Pieterburen naar de 

Sint Pietersberg. Jos en Wilma lopen het Pieterpad in de vakantie van 
noord naar zuid. Ze hebben onderweg foto’s gemaakt.  
 Zet de cijfers 1, 2, 3 en 4 van de foto’s uit bron 21 in de juiste volgorde 

van noord naar zuid.  
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1p 22 Voor veel gemeenten is het aantrekkelijk als een 
langeafstandswandelroute, zoals het Pieterpad, door hun gemeente gaat.  
 Geef een reden waarom gemeenten graag een 

langeafstandswandelroute door hun plaats willen. 
 

1p 23 Costa Rica is een bestemming die bekend staat om duurzaam toerisme.  
Welk van de volgende voorbeelden hoort bij duurzaam toerisme?  
A Er wordt vooral geïnvesteerd in elitetoerisme; rijke toeristen geven 

veel uit waardoor er meer winst wordt gemaakt.  
B Langs de kust bouwen buitenlandse investeerders grote hotels. In het 

hoogseizoen is er daardoor werk voor de lokale bevolking.  
C Souvenirwinkels verkopen alleen producten die in het gebied zelf zijn 

geproduceerd. Op deze manier profiteert een groter deel van de 
bevolking.  

D Veel toeristen komen voor de zeldzame kolonies quetzalvogels. Er 
worden dagelijks meerdere excursies naar hun broedgebied 
georganiseerd. 

 
bron 22 
Advertentie  
 
Ontdek de extreme schoonheid van het Antarctisch gebied  
26-daagse vlieg- / bootreis van 
7 december 2011 tot en met 
1 januari 2012. 
Reissom vanaf € 9.350,- p.p. op basis 
van een tweepersoonshut en 
volpension aan boord van het 
motorschip Plancius.  
 
 

1p 24 Lees bron 22 en lees de vakantiewensen van Bart, Carmen en Dirk. 
 
Bart is getrouwd en heeft twee kinderen van 6 en 8 jaar. Hij heeft 
drie weken vakantie per jaar en wil dan vooral lekker actief met zijn gezin 
op vakantie. 
 
Carmen woont samen met haar vriend en heeft geen kinderen. Zij hebben 
vier weken vakantie per jaar en willen vooral bijzondere plekken op de 
wereld zien. 
 
Dirk is alleenstaand en leraar. Hij heeft veel vakantie maar is wel 
gebonden aan de schoolvakanties. Zijn voorkeur gaat uit naar culturele 
vakanties in bijzondere plaatsen. 
 
 Noteer eerst de naam van de persoon die de reis uit bron 22 geboekt 

zal hebben. 
 Geef vervolgens een argument voor je keuze. 
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Omgaan met natuurlijke hulpbronnen 

 
bron 23 
Verdeling van het water op aarde  
 

zoet
water (3%) overig (0,9%)

oppervlakte
water (0,3%)

rivieren (2%)

zoet oppervlaktewaterwater op aarde zoet water

zout water
(oceanen)

(97%)

grond-
water

(30,1%)

moerassen
(11%)

meren
(87%)

ijskappen
en 

gletsjers
(68,7%)

ijskappen
en 

gletsjers
(68,7%)

ijskappen
en 

gletsjers
(68,7%)

 
 

1p 25 Bron 23 laat de verdeling van het water zien op de aarde.  
De kolom zoet water is onderverdeeld in vier delen. 
 Noem een voorbeeld van “Overig” (0,9%) bij zoet water uit bron 23. 
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bron 24 
Stroomgebied van de Rijn 
 

 
 

1p 26 Zie bron 24. Onder normale omstandigheden bevat de Rijn het hele jaar 
door voldoende water.  
 Geef aan waardoor de Rijn het hele jaar door voldoende water bevat. 
 

1p 27 Zie bron 24. Welke bewering over het stroomgebied van de Rijn is juist? 
A De rivieren Main en Moezel behoren niet tot het stroomgebied van de 

Rijn. 
B De rivieren Main en Moezel voeren het Rijnwater af. 
C Nederland ligt in de benedenloop van de Rijn. 
D Vanaf Basel neemt de stroomsnelheid van het water van de Rijn flink 

toe. 
 

1p 28 Nederland is voor de kwaliteit van het Rijnwater mede afhankelijk van 
landen stroomopwaarts.  
 Geef een argument waardoor Duitsland de kwaliteit van het Rijnwater 

meer beïnvloedt dan Zwitserland. 
 

2p 29 Een deel van ons drinkwater wordt uit de duinen gehaald. Dit kan leiden 
tot verdroging. 
 Noem twee maatregelen om verdroging in de duinen tegen te gaan. 
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bron 25 
Zoetwaterverbruik per persoon 
 
Ieder mens heeft eigenlijk 25 liter zoet water per dag nodig als drinkwater 
en om zichzelf schoon te houden. Op veel plekken op de wereld is dat 
maar 12 liter of zelfs minder per persoon.  
Bovendien heeft een vijfde deel van de wereldbevolking geen 
betrouwbaar drinkwater en moeten mensen vaak lang lopen naar een 
drinkwaterplaats. 
 
 

1p 30 Bestudeer bron 25.  
Ook in minder droge gebieden heeft de bevolking vaak te weinig 
drinkwater per persoon. 
 Welke kleinschalige maatregel kan men in ontwikkelingslanden treffen 

om dicht bij de woonplaats aan meer drinkwater te komen? 
 

1p 31 In ontwikkelingslanden heeft men vaak geen wateraansluiting in huis. 
Veel mensen zijn daarom gedwongen om (drink)water uit rivieren te 
gebruiken. Dit brengt gezondheidsrisico’s met zich mee. 
 Waarvoor worden rivieren in ontwikkelingslanden gebruikt waardoor 

mensen ziek kunnen worden als ze rivierwater drinken?  
 

1p 32 Zoet water wordt door de landbouw, de industrie en de huishoudens 
verbruikt.  
Waarvoor wordt zoet water gebruikt door de industrie? 
A beregening 
B drainage 
C irrigatie 
D koeling  
 
 

Pagina: 377Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 KB-131-a-13-2-o 20 / 27 lees verder ►►►

bron 26 
Infiltratievoorziening in Arnhem 
 

 
 

1p 33 Bekijk bron 26. In Arnhem vindt men het jammer dat er zomaar 
regenwater verdwijnt in de stadsriolering. De stad heeft een infiltratieplek 
aangelegd die tijdelijk gevuld kan worden met regenwater. 
 Met welk begrip duiden we zo’n infiltratieplek aan? 
 
bron 27 
De Kleine Beerze 
 

 
 

1p 34 Waterschap De Dommel werkt aan een nieuw inrichtingsplan van de beek 
de Kleine Beerze. Doel van dit plan is verdroging van twee natte 
natuurgebieden tegen te gaan. Dat wil men doen door de 
grondwaterstand te verhogen. 
 Noem een reden waarom veel boeren tegen hogere 

grondwaterstanden zijn. 
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1p 35 Het inrichtingsplan van de beek de Kleine Beerze moet ook een oplossing 
bieden voor het overtollige water van de beek. Dit wil men doen door 
overloopgebieden aan te leggen. 
 Noem een reden waarom veel boeren geen ruimte willen bieden aan 

tijdelijke overloopgebieden om het overtollige water van de beek op te 
vangen. 

 
bron 28 
Overstromingen Bangladesh 
 

 
 

1p 36 Je ziet in bron 28 dat overstromingen door rivieren grote nadelen hebben. 
Overstromingen in Bangladesh hebben ook een voordeel.  
 Noem een belangrijk voordeel voor de akkerbouw in het 

overstromingsgebied van Bangladesh. 
 

2p 37 Op het gebied van kwaliteit en kwantiteit van water zijn er 
overeenkomsten en verschillen tussen Bangladesh en Nederland.  
Er worden vijf beweringen over Nederland en Bangladesh gedaan. 
a Bangladesh ligt in een deltagebied. 
b Bangladesh en Nederland hebben beide last van cyclonen. 
c Bangladesh en Nederland zijn beide ontwikkelingslanden. 
d Bangladesh en Nederland zijn beide natte landen. 
e Nederland ligt aan de monding van grote rivieren. 
 Neem de letters a, b, c, d en e over op het antwoordblad en zet 

erachter of de bewering juist of onjuist is. 
 
 

Pagina: 379Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 KB-131-a-13-2-o 22 / 27 lees verder ►►►

bron 29 
Klimaatgrafieken 
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1p 38 In bron 29 zie je drie klimaatgrafieken.  

Ze behoren, bij plaatsen in Bangladesh, Nederland en Noorwegen. 
Achter welke letter staan de juiste klimaatgrafieken bij de landen? 
 
 Bangladesh Nederland Noorwegen 
A  klimaatgrafiek 2 klimaatgrafiek 1 klimaatgrafiek 3 

B  klimaatgrafiek 2 klimaatgrafiek 3 klimaatgrafiek 1 

C  klimaatgrafiek 3 klimaatgrafiek 1 klimaatgrafiek 2 

D  klimaatgrafiek 3 klimaatgrafiek 2 klimaatgrafiek 1 

 
2p 39 Bangladesh heeft jaarlijks met overstromingen te maken. 

 Geef eerst een natuurlijke oorzaak voor deze overstromingen. 
 Geef vervolgens een menselijke oorzaak voor deze overstromingen. 
 

2p 40 Het binnenland van Australië en de Sahelzone hebben allebei een 
woestijnklimaat met nauwelijks vegetatie. Het verdwijnen van de 
natuurlijke vegetatie is ook ontstaan door het ingrijpen van de inwoners. 
 Noem twee menselijke oorzaken voor het verdwijnen van de vegetatie. 
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bron 30 
Het stroomgebied van de Nijl 
 

 
 

1p 41 Zie bron 30. De rivier de Nijl is de levensader voor de mensen die in het 
stroomgebied wonen. Het grootste gedeelte van dit gebied is afhankelijk 
van rivierwater en enkele meren in deze droge, hete klimaatzone. 
 Welk land ligt in de benedenloop van de Nijl? 
 

2p 42 In de benedenloop van een rivier ben je wat kwaliteit en kwantiteit van het 
rivierwater betreft afhankelijk van het handelen van de landen in de 
bovenloop. 
 Geef eerst een voorbeeld van menselijk handelen in landen in de 

bovenloop, waardoor de kwaliteit in de benedenloop beïnvloed wordt. 
 Geef vervolgens een voorbeeld van menselijk handelen in landen in 

de bovenloop waardoor de kwantiteit in de benedenloop beïnvloed 
wordt. 
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2p 43 Opgevangen regenwater is slechts licht verontreinigd. 
 Geef eerst aan met welk begrip dit water aangeduid wordt.  
 Geef vervolgens met twee voorbeelden aan waarvoor dit water binnen 

het huishouden veilig gebruikt kan worden. 
 
bron 31 
Krantenartikel 
 
Overstromingen België en Nederland 
14 november 2010 - Het water van de rivier de Maas staat heel hoog. 
Hele dorpen in België staan onder water. Het land heeft te maken met de 
ergste overstromingen in vijftig jaar. Ook in het zuiden van Nederland 
hebben veel mensen last van het water. In België viel er in een paar uur 
tijd net zo veel regen als normaal in een maand.  
Het water kwam zo hoog te staan dat mensen uit hun huizen gered 
moesten worden. Ze worden opgevangen in scholen.  
 
 

1p 44 Lees bron 31. De regen die in België viel, gaf ook in Nederland veel 
problemen. 
 Geef aan waarom de regen die in België viel ook in Nederland veel 

problemen gaf. 
 

2p 45 Drie inwoners van Maastricht doen een uitspraak over de waterproblemen 
die genoemd worden in bron 31. 
 
Sjeng zegt: “Zo veel regen is goed voor de kwaliteit van het Maaswater.” 
 
Cloos zegt: “Ze zouden in België de dijken moeten verhogen, dan hebben 
we hier geen last van al dat Belgische water.” 
 
Babs zegt: “In België zouden ze extra overloopgebieden langs de rivier 
moeten aanleggen, dan hebben we hier minder overlast.” 
 
 Neem de namen Sjeng, Cloos en Babs over op het antwoordblad en 

zet erachter of de uitspraak juist of onjuist is. 
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bron 32 
Waterhuishouding IJsselmeergebied 
 

 
 

1p 46 In het IJsselmeergebied (zie bron 32) wordt dag en nacht de waterstand 
van het IJsselmeer en de polders geregeld. Dit gebeurt op plaatsen waar 
op de kaart een zwart driehoekje staat. In de legenda wordt niet uitgelegd 
wat dit symbool betekent. 
 Wat moet in de legenda worden ingevuld achter het zwarte 

driehoekje? 
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bron 33 
Krantenartikel 
 
Zout water rukt op door droogte 
Door de aanhoudende droogte kan verzilting optreden. Zout water vanuit 
de Noordzee dringt vanwege de lage waterstanden van rivieren en 
kanalen steeds verder op.  
Volgens weerdeskundigen kunnen er grote problemen ontstaan, als 
neerslag voorlopig nog uitblijft. Volgens een woordvoerder is dat in juni 
het geval. Door gebrek aan water kunnen energiecentrales problemen 
krijgen met de koeling en kan de groei van gewassen ernstig in de knel 
komen. Uit de maandanalyse van Weeronline.nl over mei blijkt dat de 
afgelopen lente de droogste ooit was. Dat komt echter niet door een 
laagterecord wat betreft neerslag, maar door een grote verdamping door 
de hoge temperaturen, aldus de weerwebsite. 
 
 

2p 47 In bron 33 wordt gesproken over verzilting.  
Er worden drie beweringen over verzilting gedaan: 
 Bewering 1: “Als zoet water zouter wordt door binnendringend 

zeewater noemen we dat verzilting.” 
 Bewering 2: “De drinkwatervoorziening in Nederland komt bij 

langdurige droogte altijd in gevaar, omdat dan een deel van het 
oppervlaktewater zouter wordt en niet meer gebruikt kan worden voor 
drinkwaterproductie.” 

 Bewering 3: “Voor de landbouw maakt zilter water niet uit; de 
gewassen groeien er even goed op.” 

 Neem de cijfers 1, 2 en 3 van de beweringen over op het 
antwoordblad en zet erachter of de bewering juist of onjuist is. 
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bron 34 
Twee teksten 
 
Tekst 1 
De zon verwarmt het water in de oceanen en zeeën. Een deel van het 
water wordt gasvormig: waterdamp. Hoog in de atmosfeer koelt de 
waterdamp af en vormt kleine waterdruppeltjes in de lucht. De 
waterdruppeltjes samen vormen wolken. Uit deze wolken valt neerslag 
boven zee. 
 
 
Tekst 2 
Een langere reis van de wolken is ook mogelijk. De wolken drijven op 
luchtstromen en komen boven land. Er valt neerslag uit de wolken. Die 
valt op het land of in een meer of rivier. Water dat op het land valt, kan 
daar lang blijven in de vorm van sneeuw of ijs. Het kan ook infiltreren in 
de bodem. Uiteindelijk komt het water weer terug in zee. 
 
 

1p 48 Tekst 1 en tekst 2 in bron 34 zijn elk een omschrijving van een begrip. 
 Neem de cijfers 1 en 2 van de teksten uit bron 34 over op het 

antwoordblad en zet achter elk cijfer het juiste begrip. 
 
 
 

einde  

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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 KB-0131-a-12-1-o 

Examen VMBO-KB 

2012 
 
 
 

 aardrijkskunde CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dit examen bestaat uit 50 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 59 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 1
woensdag 23 mei

9.00 - 11.00 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 
Curaçao de ruimte in 
 
WILLEMSTAD - Na de Amerikanen en de Russen stort nu ook het kleine 
Curaçao zich vol op de ruimtevaart. Vrijdagavond is daar een uniek akkoord 
ondertekend voor de aanleg van een spectaculaire Antilliaanse versie van Cape 
Kennedy. Doel is begin 2014 vanaf vliegveld Hato de eerste commerciële 
vluchten in de ruimte te maken met een supersonisch raketvliegtuig, dat in 
enkele minuten honderd kilometer de lucht in schiet. 
 

 
 

Binnen vier jaar moet het raketvliegtuig vier keer per dag een ruimtetoerist 
veertig minuten de ruimte inbrengen en tien minuten gewichtsloosheid laten 
ervaren. Wie zich straks ‘astronaut’ wil noemen, zal wel zo'n 70.000 euro 
moeten betalen. 
 

1p 1 In bron 1 wordt gezegd dat vanaf 2014 een ruimtereis vanaf Curaçao mogelijk 
is. 
Welke van onderstaande begrippen hebben betrekking op deze ruimtereis? 
A elitetoerisme - grootschalig toerisme  
B elitetoerisme - kleinschalig toerisme  
C massatoerisme - grootschalig toerisme  
D massatoerisme - kleinschalig toerisme  
 

1p 2 De in bron 1 genoemde toekomstige ruimtereis behoort niet tot een vorm van 
duurzaam toerisme. 
 Geef een argument waarom er geen sprake is van duurzaam toerisme. 
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bron 2 
Toeristen ontdekken Amerika steeds meer 
 
Veel vakantiegangers trekken naar Canada om daar de sneeuw in 
de Rocky Mountains op te zoeken. Of ze gaan fietsen door Costa Rica om van 
de schitterende natuur te genieten: regenwouden, palmenstranden en vulkanen. 
Reizen naar bezienswaardigheden van de oude Azteken in het binnenland van 
Mexico komen ook steeds meer in trek. 
 
bron 3 
Kaart Noord- en Midden-Amerika 
 

0 750 1500 km
Legenda:

landsgrens

P

R

Q

 
 

1p 3 In bron 3 staan de vakantiebestemmingen uit bron 2 aangegeven met de 
letters P, Q en R. 
Welke letter hoort bij welke bestemming? 
 
 P Q R 
A Canada Costa Rica Mexico 

B Canada Mexico Costa Rica 

C Costa Rica Canada Mexico 

D Mexico Costa Rica Canada 
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bron 4 
De Verenigde Staten: verrassend veelzijdig 
 
Veel vakantiegangers trekken naar Amerika om daar de sneeuw op te zoeken 
van de staat Washington (A in bron 5). De zonstranden in Florida (B in bron 5), 
gelegen aan de Atlantische Oceaan, zijn erg populair. Ook raken de zonnige 
woestijngebieden steeds meer in trek. 
In de staat Arizona (C in bron 5) wonen veel indianen in reservaten. Sinds kort 
worden rondreizen langs deze indianenstammen georganiseerd. 
 
bron 5 
De Verenigde Staten 
 

0 500 1000 km

A

C

BB

C

A

Legenda:

landsgrens  
 

1p 4 Na een half jaar stage in de Verenigde Staten willen Willemien en Petra wat 
meer van het land zien. Ze plannen een driedaagse autovakantie. In de krant 
lezen ze de tekst van bron 4. Petra stelt voor om tijdens hun autovakantie 
alle drie de bestemmingen te gaan bezoeken:  
één dag naar de zon in Florida, één dag naar een indianenreservaat in Arizona 
en één dag skiën in de staat Washington.  
Dit lijkt Willemien niet mogelijk. 
 Welk bezwaar zal Willemien met informatie uit bron 5 noemen? 
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bron 6 
Toeristen bezoeken indianenreservaat 
 

 
 

2p 5 Voor de indianen die in de reservaten wonen, heeft de komst van toeristen 
economische voordelen. 
 Noem twee voorbeelden van economische voordelen voor deze indianen. 
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bron 7 
Drenthe in trek bij binnenlandse toeristen 
 
ASSEN/GRONINGEN - Drenthe trok in 2009 een hoog percentage binnenlandse 
toeristen. Slechts 9 procent van de gasten kwam uit het buitenland. Er kwamen 
in 2009 1,5 miljoen bezoekers naar Drenthe; daarvan kwamen er ruim 1,3 
miljoen uit eigen land. De best bezochte provincie is Noord-Holland (8,3 miljoen 
toeristen). 
 
bron 8 
Gemiddelde vakantieduur in dagen per provincie 
 

Provincie Lange vakantie (dagen) Korte vakantie (dagen) 
Friesland 9,5 3,2 

Drenthe 9,4 3,4 

Overijssel 10,1 3,2 

Gelderland 9,7 3,2 

Noord-Holland 8,9 3,1 

Zuid-Holland 10,5 3,0 

Zeeland 10,0 3,3 

Noord-Brabant 9,7 3,1 

Limburg 8,3 3,3 

overige provincies 9,1 3,1 

 
2p 6 Bron 7 geeft informatie over aantallen toeristen en bron 8 over de vakantieduur. 

Hieronder staan drie uitspraken naar aanleiding van bron 7 en de tabel van 
bron 8: 
1 Noord-Holland is de best bezochte provincie. Dit is vooral te danken aan 

de Noordzeebadplaatsen en Amsterdam. 
2 Een korte vakantie duurt maximaal 4 dagen. 
3 De gemiddelde vakantieduur van korte vakanties in Drenthe ligt hoger dan in 

andere provincies. 
 Neem de cijfers 1 tot en met 3 van de uitspraken over op het antwoordblad 

en zet erachter of deze uitspraak juist is of onjuist. 
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bron 9 
foto 1 

 

foto 2 

 
 

foto 3 

 
 

1p 7 In bron 9 zie je drie foto’s. 
Bij welke letter staan de juiste begrippen bij de juiste foto? 
 

 foto 1 foto 2 foto 3 
A  accommodatie natuurvakantie attractie 

B  attractie massatoerisme accommodatie 

C  natuurvakantie cultuurvakantie attractie 

D  natuurvakantie massatoerisme accommodatie 
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bron 10 
Ontwikkeling in het aantal verre vakanties van Nederlanders 
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2p 8 De grafiek van bron 10 toont de ontwikkeling in het aantal verre vakanties van 
Nederlanders vanaf 2002 tot en met 2007. 
Hieronder staan drie uitspraken naar aanleiding van bron 10: 
1 Tot verre vakanties worden alle vakanties over zee gerekend. 
2 Het aantal verre vakanties is toegenomen, omdat de mobiliteit van 

Nederlanders is toegenomen. 
3 Het aantal verre vakanties is toegenomen, omdat Nederlanders meer geld 

besteden aan vakanties. 
 Neem de cijfers 1, 2 en 3 van de uitspraken over op het antwoordblad en zet 

erachter of deze uitspraken juist of onjuist zijn. 
 
bron 11 
Lawinegevaar 
 

 
 

1p 9 Het aantal lawines in het Alpengebied is door het toerisme sterk gestegen. 
 Geef hiervoor een oorzaak. 
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bron 12 
Vakantiespreiding Nederland 
 

noord

middenmiddenmidden

zuid

 
 

1p 10 Nederland kent een systeem van vakantiespreiding. Om vakanties te spreiden is 
Nederland verdeeld in drie regio's. 
 Geef één voordeel van deze vakantiespreiding voor de Nederlandse 

vakantieganger. 
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bron 13 
Krantenbericht 
 
Rijkswaterstaat voert op donderdag 29 april tot en met vrijdag 30 april 2010 
reparatiewerkzaamheden uit aan de A27 ter hoogte van Houten.  
Het verkeer op de A27 ondervindt hierdoor zowel in noordelijke als in zuidelijke 
rijrichting ernstige hinder en moet rekening houden met files en een langere 
reistijd. Rijkswaterstaat combineert de reparatiewerkzaamheden aan de 
Hagesteinsebrug en de Houtensebrug met werkzaamheden aan nabijgelegen 
wegdelen. 
 
bron 14 
Routekaart 
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1p 11 Laura, Linda en Michelle willen vrijdag 30 april een dagje uit in Gorinchem. Ze 
vertrekken met de auto van Hilversum naar Gorinchem. ’s Ochtends lezen ze 
het bericht van bron 13 in de krant. 
Laura, Linda en Michelle spreken af om een zo kort mogelijke andere route te 
vinden, maar wel over de snelwegen. 
 Laura denkt dat de kortste route van Hilversum naar Gorinchem is:  

de A27 op bij oprit 33. Doorrijden tot knooppunt Lunetten. Hier de A12 op tot 
knooppunt Oudenrijn. Hier de A2 op richting Vianen. Doorrijden tot 
knooppunt Everdingen. Hier de A27 op richting Gorinchem. 

 Linda denkt dat de kortste route van Hilversum naar Gorinchem is: 
de A27 op bij oprit 33. Dan afslaan bij afrit 31 richting Maarsen. Bij afrit 
nummer 6 (Maarssen) de A2 op richting Vianen. Doorrijden tot knooppunt 
Everdingen. Hier de A27 op richting Gorinchem. 

 Michelle denkt dat de kortste route van Hilversum naar Gorinchem is: 
de A27 op bij oprit 33. Doorrijden tot knooppunt Lunetten. Hier de A12 op tot 
knooppunt Oudenrijn. Hier de A2 op en doorrijden tot knooppunt Deil. Hier 
de A15 op richting Gorinchem. 

Wie heeft de kortste route in kilometers gevonden? Gebruik hierbij bron 14. 
A Laura 
B Linda 
C Michelle 
 
bron 15 
Zomers vertier in de Franse Alpen 
 
AMSTERDAM - Veel populaire skioorden zijn in de zomermaanden vrijwel 
verlaten. Skiliefhebbers zullen hun geliefde wintersportplaats ’s zomers meestal 
niet bezoeken. Zonde! Gelukkig zijn er ook uitzonderingen: zo behoort het Meer 
van Annecy al jaren tot de favorieten van de Nederlandse kampeerders. Voor 
deze, regelmatig terugkerende vakantiegangers zal de omgeving nauwelijks 
geheimen kennen.  
De Franse Alpen zijn zeer geschikt voor een verrassende zomervakantie voor 
jong en oud. 
 

1p 12 Volgens bron 15 zijn de Franse Alpen zowel ’s zomers als ’s winters geschikt 
voor toerisme. 
 Welk begrip wordt gebruikt als een gebied zowel in de zomer als in de winter 

wordt bezocht door toeristen? 
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bron 16 
Een aantal krantenkoppen 
 
1 Genoeg te beleven aan de Costa Blanca 
2 Golfspot Valencia voor échte golffanaten 
3 Kwallen bedreigen costa's 
4 Lloret de Mar heeft enkele fantastische plekken om te duiken 
5 Paniek door haai aan Spaanse Costa 
6 Spaanse Costa broedplaats voor griep 
7 Spaanse verkeersleiders in staking 

 
2p 13 In bron 16 staat een aantal krantenkoppen over de Spaanse costa’s. 

 Welke krantenkoppen gaan over aantrekkingsfactoren van het Spaanse 
kustgebied? Neem de cijfers van die krantenkoppen over op je 
antwoordblad. 

 
bron 17 
Spaanse costa’s 
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1p 14 In bron 17 wordt een aantal Spaanse costa’s weergegeven. 
Welk cijfer in bron 17 geeft de Costa Brava aan? 
A cijfer 1 
B cijfer 2 
C cijfer 3 
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bron 18 
Klimaatgrafieken 
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klimaatgrafiek C 
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Legenda:

neerslag

temperatuur

 
1p 15 In bron 18 staan de klimaatgrafieken A, B en C. 

Welke grafiek geeft het Spaanse mediterrane klimaat weer? 
A klimaatgrafiek A 
B klimaatgrafiek B 
C klimaatgrafiek C 
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bron 19 
Vakanties van Nederlanders in Duitsland naar toeristengebied, 2009 
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bron 20 
Duitsland: vakantiegebieden 
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2p 16 In bron 20 zie je Duitse vakantiegebieden die ook populair zijn bij Nederlanders. 
Hieronder staan drie uitspraken naar aanleiding van bron 19: 
1 Beieren heeft meer lange vakanties dan andere toeristengebieden in 

Duitsland, omdat het dicht bij Nederland ligt. 
2 Berlijn heeft meer korte dan lange vakanties, omdat de meeste toeristen 

kiezen voor een korte stedentrip. 
3 Sauerland is voor zowel lange als korte vakanties het populairst. 
 Neem de cijfers 1 tot en met 3 van de uitspraken over op het antwoordblad 

en zet erachter of de uitspraak juist is of onjuist. 
 
bron 21 
Vervoermiddelen van Nederlandse toeristen naar Duitsland 
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1p 17 In bron 21 staat een diagram over vervoermiddelen die de Nederlanders 
gebruiken voor zowel lange als voor korte vakanties om naar Duitsland te 
reizen. 
 Welk vervoermiddel hoort bij letter A? 
 
 

Pagina: 400Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 KB-0131-a-12-1-o 16 lees verder ►►►

bron 22 
Aantal overnachtingen van Nederlanders tijdens buitenlandse lange vakanties 
per land naar verblijfsfunctie, 2009 
 

 
 

1p 18 Bron 22 laat het aantal overnachtingen van Nederlanders tijdens buitenlandse 
lange vakanties per land zien. 
Wat wordt verstaan onder een lange vakantie? 
A een vakantie met minimaal twee overnachtingen 
B een vakantie met minimaal drie overnachtingen 
C een vakantie met minimaal vier overnachtingen 
D een vakantie met minimaal vijf overnachtingen 
 

1p 19 Naast de in de tabel genoemde lange vakanties gaan Nederlanders ook vaak 
naar het buitenland voor een korte vakantie. 
 Welke twee landen zijn dan het populairst? 
 

1p 20 Veel toeristen reizen niet in één dag naar hun vakantiebestemming. Zij 
overnachten onderweg een nachtje in een hotel in één van de doorgangslanden 
naar hun bestemming. De vakantielanden Griekenland en Turkije hebben weinig 
overnachtingen als doorgangsland. 
 Waarom zijn beide landen nauwelijks doorgangslanden voor Nederlandse 

vakantiegangers? 
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bron 23 
Lezersreis Loonse en Drunense Duinen 
 

 
 
bron 24 

Nederland 
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1p 21 In de advertentie van bron 23 wordt reclame gemaakt voor een lezersreis naar 
de Loonse en Drunense Duinen. 
Met welk cijfer op de kaart van bron 24 worden de Loonse en Drunense Duinen 
aangegeven? 
A cijfer 1 
B cijfer 2 
C cijfer 3 
D cijfer 4 
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2p 22 Als je let op de duur van vakanties en de activiteiten die daarin worden 
ondernomen, dan kun je onder andere de volgende vormen van vakantie 
onderscheiden: 

- korte vakantie 
- lange vakantie 
- actieve vakantie 
- passieve vakantie 
- culturele vakantie 
- natuurvakantie 

 Welke drie van bovenstaande vormen van vakantie zijn van toepassing op 
de lezersreis van bron 23? 

 
bron 25 
De Abruzzen 
 
Ongerept bergdorp krijgt nieuw leven 
Santo Stefano di Sessanio, 9 juni 2010. Daniel Kihlgren (41) heeft één grote 
missie. Hij wil ongerepte Italiaanse bergdorpen redden. Veertien jaar geleden 
bezocht hij, als net afgestudeerd filosoof, Santo Stefano di Sessanio in de 
Abruzzen op anderhalf uur van Rome. Hij werd verliefd op het bergdorp en 
begon er een hotel. Dit hotel was het eerste hotel in de regio.  
 
 
bron 26 
Kaart van de Abruzzen 
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1p 23 De tekst van bron 25 gaat over een toeristische trekpleister in de Italiaanse 
streek de Abruzzen. 
In welke fase van toeristische ontwikkeling heeft Daniel Kihlgren het dorpje 
Santo Stefano di Sessanio gebracht? 
A toerisme in herstel 
B toerisme in opkomst 
C toerisme in verval 
D toerisme in volle bloei 
 
bron 27 
Zugspitze en omgeving  
 

 
 

1p 24 De kaart van bron 27 laat een gedeelte van het gebied rond de Zugspitze zien. 
De Zugspitze ligt op de grens van Duitsland en Oostenrijk (Tirol) en trekt veel 
toeristen, die dan ook voor de nodige werkgelegenheid zorgen. 
 Noem met behulp van bron 27 twee voorzieningen die op de Zugspitze 

werkgelegenheid opleveren. 
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Omgaan met natuurlijke hulpbronnen
 
bron 28 
Kringloop van het water 
 

 
 

2p 25 Op welke twee manieren kan water dat als neerslag op het land valt, 
terugstromen naar zee? 
 

1p 26 Neerslag kan in verschillende vormen voorkomen. 
Welke van de onderstaande begrippen is géén vorm van neerslag? 
A hagel 
B regen 
C sneeuw  
D waterdamp 
 

1p 27 In de lange geschiedenis van de aarde hebben warme en koude perioden elkaar 
afgewisseld. 
Welke invloed heeft een warmere periode op de totale hoeveelheid water op 
aarde? 
A de hoeveelheid water blijft gelijk  
B de hoeveelheid water neemt af 
C de hoeveelheid water neemt toe 
 

1p 28 Waar op aarde is het meeste zoete water opgeslagen? 
A in de atmosfeer 
B in gletsjers en ijs 
C in meren 
D in rivieren 
 

1p 29 In Nederland is goed beheer van water erg belangrijk. Verschillende 
organisaties houden zich bezig met waterbeheer, zoals Rijkswaterstaat en de 
provincies. 
 Welke andere organisatie houdt zich bezig met de kwaliteit en de kwantiteit 

van het water in Nederland? 
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bron 29 
Maatregelen langs de grote rivieren 
 
1 2 3

4 5

7 8

6

 
 

1p 30 In bron 29 zie je acht maatregelen om waterproblemen langs de grote rivieren 
op te lossen. 
Bij welke letter zijn de juiste omschrijvingen van de getekende maatregelen 
weergegeven? 
 

A  1: rivierbedding 
   verdiepen 

2: dijk landinwaarts 
    verleggen 

5: uitdiepen 
    uiterwaarden 

B  1: uitdiepen 
    uiterwaarden 

4: dijk landinwaarts 
    verleggen 

5: rivierbedding 
    verruimen 

C  3: rivierbedding 
    verdiepen 

4: uitdiepen 
    uiterwaarden 

7: dijk landinwaarts 
    verleggen 

D  1: uitdiepen 
    uiterwaarden 

6: rivierbedding 
    verdiepen 

8: dijk landinwaarts 
    verleggen 

 
bron 30 
 
… P … is de belangrijkste bron van drinkwater in Nederland. Het is schoner dan 
… Q … en hoeft dus minder gezuiverd te worden om goed drinkwater te 
verkrijgen. Grootschalige onttrekking van … P … leidt echter tot … R … en 
verzilting. Daarom zijn de drinkwaterbedrijven op zoek naar alternatieve 
bronnen. 
 

2p 31 In bron 30 zijn woorden vervangen door de letters P, Q en R. 
 Noteer de letters P, Q en R op het antwoordblad en zet de juiste begrippen 

erachter. Kies uit de volgende begrippen: oppervlaktewater, grondwater, 
verdroging. 
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bron 31 
Dwarsdoorsnede van West-Nederland 
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1p 32 In bron 31 is een dwarsdoorsnede van West-Nederland afgebeeld. 
 Hoe noemen we het water dat tussen zout en zoet water in zit? 
 

1p 33 Door drinkwaterwinning neemt in West-Nederland de kans op verzilting toe. 
Wat is hiervan een oorzaak? Gebruik bron 31 bij de beantwoording van deze 
vraag. 
A De nuttige neerslag vermindert. 
B Het zoute grondwater stijgt. 
C Rivieren krijgen minder watertoevoer. 
 
bron 32 
Waterbeheer in de stad 
 
Stedelijke gebieden hebben veel beton en asfalt waardoor het regenwater direct 
in het riool verdwijnt. Ook al is de grond duur in stedelijke gebieden, er moeten 
meer vijvers komen om het water in op te vangen. 
 

1p 34 Noem een reden waarom de overheid water in stedelijke gebieden langer wil 
vasthouden. 
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bron 33 
 
Voor het doorspoelen van de toiletten maakt het Instituut voor Beeld en Geluid 
gebruik van regenwater. Dit zogenaamde ‘… X … water’ wordt opgevangen op 
het dak en komt in twee ondergrondse tanks terecht. Daarom ziet het er troebel 
uit. In beide tanks kan 21.000 liter, dus in totaal 42.000 liter. Dat is 4200 keer 
doorspoelen! 
 

1p 35 In tekst van bron 33 staat een voorbeeld waarvoor we het regenwater kunnen 
gebruiken dat in tanks wordt opgevangen. In de tekst is echter een woord 
weggelaten en vervangen door de letter X. 
 Welk woord moet er op de plaats van letter X staan? 
 

1p 36 In de tekst van bron 33 heeft het Instituut voor Beeld en Geluid maatregelen 
genomen om zuiniger om te gaan met drinkwater. Ook thuis kun je zuinig 
omgaan met drinkwater. 
 Noem twee “kleinschalige maatregelen” van drinkwaterbesparing die je thuis 

kunt toepassen. 
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bron 34 
 
Bangladesh is het afvoerputje voor enkele grote rivieren zoals de Ganges en 
de Brahmaputra. Deze rivieren voeren het smeltwater af uit het Himalaya-
gebergte. Dit leidt regelmatig tot overstromingen. Ontbossing in de bergen 
verergert de overstromingen.  
De delta die door deze rivieren is ontstaan, is met een oppervlakte van 
72.000 km2 de grootste ter wereld. 
 
bron 35 
Overstroming Bangladesh 
 

 
 

1p 37 In de tekst van bron 34 staat dat de ontbossing in de bergen in Bangladesh 
zorgt voor een verhoogde kans op overstromingen. 
 Noem een oorzaak waardoor ontbossing de kans op overstromingen 

vergroot.  
 

1p 38 De overstromingen hebben naast nadelen ook voordelen.  
 Welk gunstig effect kunnen de overstromingen hebben voor de boeren in 

Bangladesh? 
 

1p 39 Ligt de delta van Bangladesh in de bovenloop, middenloop of benedenloop van 
de verschillende rivieren? 
A bovenloop 
B middenloop 
C benedenloop 
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bron 36 
Water wordt gedesinfecteerd 
 

 
 
bron 37 
 
Om veilig drinkwater te krijgen, moet je water koken. In bron 36 zien we een 
voorbeeld van de SODIS-methode. Hier wordt gebruikgemaakt van de zon om 
niet al te smerig water te desinfecteren. 
De methode werkt als volgt: neem een lege PET-fles zonder krassen en trek het 
etiket eraf. Vul de fles met water. Leg de fles vervolgens op een metalen plaat 
en laat deze zes uur in de volle zon liggen. Op deze manier is er altijd veilig 
drinkwater. 
Vooral de vrouwen zijn erg geïnteresseerd in de SODIS-methode. Ze hoeven het 
water nu niet meer te koken. Ze hebben veel minder brandhout nodig dan 
vroeger. Dat scheelt ook weer tijd. 
 

1p 40 In de Sahelzone wordt door steeds meer bewoners gebruikgemaakt van de 
SODIS-methode.  
Het is voor de bewoners belangrijk dat het water gezuiverd wordt. 
 Geef hiervoor de reden. 
 

1p 41 Noem een reden waarom door de SODIS-methode de kans op verwoestijning in 
bijvoorbeeld de Sahelzone zou kunnen afnemen. Gebruik bron 37 bij de 
beantwoording van deze vraag. 
 

1p 42 Noem één reden waarom kleinschalige projecten zoals de SODIS-methode juist 
voor ontwikkelingslanden ideaal zijn. 
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bron 38 
Europa  
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1p 43 Welke twee gebieden in bron 38 zullen het meest geschikt zijn voor het 
opwekken van elektriciteit met behulp van een stuwdam? 
A 1 en 2 
B 1 en 3 
C 2 en 4 
D 3 en 4 
 

2p 44 Het water in een stuwmeer wordt gebruikt om drinkwater te produceren en om 
elektriciteit op te wekken. 
 Noem nog twee functies waarvoor het water in een stuwmeer gebruikt wordt. 
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bron 39 
Protestacties 
 
In 1991 kwam de Indiase regering met 
plannen om tweeduizend dammen aan 
te leggen in de rivier de Narmada en 
haar zijrivieren. Hierdoor zouden hele 
dorpen en steden onder water 
verdwijnen. De grootste dam was 
gepland bij Sardar Sarovar. Inwoners 
richtten een actiegroep op. Ze zeiden 
dat ze liever verdronken dan 
verhuisden. De rechter stelde hen in 
het gelijk. Na soortgelijke protesten 
werd de aanleg van andere dammen 
ook stilgelegd. 

 
 

1p 45 Als je de tekst van bron 39 leest, zie je dat niet iedereen even blij is met de 
komst van een stuwdam. Eén reden tegen de aanleg van een stuwdam voor het 
gebied stroomopwaarts wordt al in de tekst genoemd. 
 Geef een voorbeeld van een nadelig gevolg stroomafwaarts van de dam. 
 
bron 40 
Druppelirrigatie 
 

 
 

1p 46 Op de afbeelding van bron 40 zien we een kleinschalige toepassing van 
druppelirrigatie in een droog gebied. 
 Geef een reden waarom je door druppelirrigatie verzilting kunt voorkomen. 
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bron 41 
Waterpiramide 
 

 
 
bron 42 
Schema van een waterpiramide 
 

 
 
Op bron 41 en 42 zien we een waterpiramide, een Nederlandse uitvinding. De 
waterpiramide is een grote witte tent, die door verdamping en condensatie 
vervuild water zuivert. Deze waterpiramide kan in de tropen dagelijks duizend 
liter schoon drinkwater leveren. Dat is voldoende voor 300 tot 400 mensen. 
 

1p 47 Geef met behulp van bron 42 een reden waarom een waterpiramide in de tropen 
beter werkt dan in Nederland. 
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bron 43 
IJskap Noordpool 1980 
 

IJskap Noordpool 2010 

 
1p 48 Smeltende ijskappen op aarde kunnen eventueel een gevaar voor Nederland 

vormen. Het smelten van de ijskappen op Antarctica vormt wel een gevaar voor 
Nederland, maar het smelten van het Noordpoolijs niet. 
 Geef een argument waarom het smelten van het ijs op Antarctica wel een 

gevaar vormt voor Nederland en het smelten van het Noordpoolijs niet. 
 
bron 44 
De verdeling van het water op aarde 
 
A ……………. B ……………. 

Legenda:

1

2

97,5%

Legenda:

3

4

69,4%

30,6%

 
 

1p 49 Bron 44 laat twee cirkeldiagrammen zien over de verdeling van het water op 
aarde. Bij beide diagrammen is de titel achter de letters A en B weggelaten en 
hieronder weergegeven. 
Titel: 
 verdeling van al het aanwezige water op aarde 
 verdeling van het zoete water op aarde 
 Neem de letters A en B over op het antwoordblad en zet de juiste titel 

erachter. 
 

1p 50 In bron 44 ontbreekt ook de omschrijving in de legenda. In de legenda moeten 
de volgende begrippen worden ingevuld: 
 water aanwezig in de vorm van ijs 
 water aanwezig in vloeibare vorm 
 zoet water 
 zout water 
 Neem de cijfers 1 tot en met 4 van de legenda over op het antwoordblad en 

zet de juiste begrippen erachter. 
 

einde  

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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Examen VMBO-KB 

2012 
 
 
 

 aardrijkskunde CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dit examen bestaat uit 45 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 56 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 2
maandag 18 juni

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 
Advertentie 
 

 
 
Hotel Presa Di Finica is één van de populairste hotels binnen ons assortiment. 
Rust en luxe staan u hier te wachten. Het hotel wordt omringd door een aantal 
prachtige citrusplantages en ligt vlakbij diverse historische 
bezienswaardigheden zoals: Demre, Myra (Sint Nicolaas) en Olympos. Een 
must voor de echte Turkije-liefhebber! Geniet van het Turkije in pure vorm. De 
Turkse vakantieplaats Finike kent nog geen massatoerisme en dat is een goede 
reden voor een bezoek. Het ligt aan een prachtige baai met lange stranden. 
Het hotel heeft een animatieteam en een kidsclub zodat ook de kinderen zich 
niet hoeven te vervelen. Boek dus nu al je volgende zomervakantie! 
 
 

1p 1 In bron 1 wordt gezegd dat de Turkse plaats Finike nog geen massatoerisme 
kent. Er zijn echter wel aanwijzingen in de advertentie van het hotel dat er toch 
sprake is van massatoerisme in Finiki. 
 Geef een voorbeeld uit de advertentie dat op massatoerisme duidt. 
 

2p 2 In bron 1 wordt reclame gemaakt voor zowel natuurlijke als voor culturele  
kenmerken van Finike. 
 Noem eerst een natuurlijk kenmerk waarvoor reclame wordt gemaakt. 
 Noem daarna een cultureel kenmerk waarvoor reclame wordt gemaakt. 
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1p 3 Er zijn mensen die in de zomervakantie naar Turkije gaan. Turkije is bij 
Nederlandse vakantiegangers ook erg populair in het voorseizoen en naseizoen. 
De reizen naar Turkije zijn dan vaak goedkoper. 
 Geef een andere belangrijke reden waarom Turkije ook in het voorseizoen 

en naseizoen populair is bij Nederlandse vakantiegangers.  
 

1p 4 Een familie wil op vakantie naar een hotel in Turkije. Bij het boeken van de reis 
zien ze dat de volgende zaken zijn inbegrepen: 
 ontbijt, lunch en diner in buffetvorm 
 laat ontbijt mogelijk 
 lokale (alcoholische) drankjes 24 uur per dag en verse jus bij het ontbijt 
 diverse snacks 
 minibar dagelijks gevuld met frisdranken en water 
 ijs gedurende de dag  
 gratis gebruik van onze faciliteiten 
 Met welk begrip wordt zo’n soort vakantie in een hotel aangeduid?  
 
bron 2 
Europa 
 

1

23

4

M I D D E L L A N D S E  Z E E

AT L A N T I S C H E
O C E A A N

0 375 750 km  
 

1p 5 In bron 2 staan vier eilanden(groepen) afgebeeld. 
Met welk cijfer worden de Canarische eilanden weergegeven? 
A cijfer 1 
B cijfer 2 
C cijfer 3 
D cijfer 4 
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bron 3 
Wintersport voor 1 miljoen Nederlanders 
 
AMSTERDAM - Komende winter zullen naar verwachting zo'n 1 miljoen 
Nederlanders op wintersportvakantie gaan. Oostenrijk blijft voor Nederlanders 
dé wintersportbestemming en mag iets meer dan de helft van de wintersporters 
begroeten. Frankrijk volgt als tweede en Duitsland staat op de derde plaats.  
De populairste wintersportgebieden in Oostenrijk zijn Tirol en Salzburgerland. In 
Duitsland is het Sauerland het meest populaire wintersportgebied. 
 
bron 4  
Deel van Europa 
 

D U I T S L A N D

OOSTENRIJK

S A U E R L A N D

Legenda:
hoogteligging

onder zeeniveau
0-200 m
200-500 m
500-2000 m
2000-5000 m

0 60 120 km  
 

2p 6 In bron 3 zijn de Alpen in Oostenrijk en het Sauerland in Duitsland beschreven 
als belangrijke wintersportgebieden voor de Nederlandse toerist. 
Als je beide gebieden met elkaar vergelijkt, dan blijken ze elk hun eigen 
voordelen te hebben voor de Nederlandse wintersporter. 
 Noteer op het antwoordblad de Alpen en het Sauerland onder elkaar. Noem 

met behulp van bron 4 bij beide gebieden een voordeel voor de Nederlandse 
wintersporter.
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bron 5 
Oostenrijk 
 

120 km600

1

2 4

3

 
 

1p 7 Met welk cijfer wordt Tirol aangegeven op de kaart van Oostenrijk? 
A cijfer 1 
B cijfer 2 
C cijfer 3 
D cijfer 4 
 
bron 6  
Aantal lange vakanties van Nederlanders 
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2p 8 Het aantal lange vakanties van Nederlanders is toegenomen van 7 miljoen in 
1969 naar 22 miljoen in 2007. Eén van de oorzaken voor deze toename is de 
stijging van de welvaart.  
 Noem nog twee oorzaken voor deze toename van het aantal lange 

vakanties. 
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bron 7 
Veerdiensten naar de Waddeneilanden 
 

0 10 20 km
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F R Y S L Â N

Legenda:
veerboot  

 

Veerboot Harlingen - Terschelling 

datum tijd soort 

donderdag 06-01-2011 08:30 sneldienst 

donderdag 06-01-2011 09:45 veerdienst 

donderdag 06-01-2011 12:30 sneldienst 

donderdag 06-01-2011 15:00 veerdienst 

donderdag 06-01-2011 17:30 sneldienst 

donderdag 06-01-2011 19:50 sneldienst 

Duur van de overtocht veerboot Harlingen - Terschelling:  
 veerdienst: circa 2 uur 
 sneldienst rechtstreeks: circa 45 minuten 
 sneldienst via Vlieland: circa 1 uur en 30 minuten 

 
1p 9 In bron 7 wordt de veerboot tussen Harlingen en Terschelling / Vlieland 

genoemd. Er zijn ook verbindingen van het vasteland naar de andere eilanden. 
 Vanuit welke plaats op het vasteland vertrekt de veerboot naar Ameland? 
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bron 8 
Uitgaven dagtoerisme en verblijfstoerisme* in 2005 en 2007 
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* verblijfstoerisme is een vorm van toerisme waarbij men in een accommodatie 
overnacht. 
 

2p 10 In bron 8 worden de inkomsten uit toerisme voor drie provincies vermeld. 
Eén van deze provincies staat bekend om het watertoerisme, een andere staat 
bekend om het natuurtoerisme.  
 Neem de begrippen watertoerisme en natuurtoerisme over op het 

antwoordblad en schrijf bij elk begrip een bijbehorende provincie uit bron 8. 
 

1p 11 Naar aanleiding van het diagram in bron 8 worden de volgende beweringen 
gedaan: 
1 De uitgaven door dagtoeristen zijn tussen 2005 en 2007 in Groningen meer 

gestegen dan in Fryslân (Friesland). 
2 Verblijfstoerisme is in dit diagram hetzelfde als lange vakantie. 
 Neem de cijfers van de beweringen over op het antwoordblad en schrijf 

erachter of de bewering juist is of onjuist. 
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bron 9 
Goa, India 
 

 
 
Vakantiegebieden maken een aantal ontwikkelingsfasen door. Een goed 
voorbeeld is Goa in India. Dit gebied werd een tijd lang niet of nauwelijks meer 
bezocht, omdat de toeristische voorzieningen niet meer voldeden aan de eisen 
van het hedendaags toerisme. 
Plaatselijke overheden en de toeristenindustrie hebben daarom jarenlang 
keihard aan vernieuwing en ontwikkeling gewerkt. Het resultaat is een kwalitatief 
hoogstaande vakantiebestemming die snel weer geliefd wordt. 
 

2p 12 Lees de tekst van bron 9. 
 Geef twee voorbeelden van toeristische voorzieningen. 
 

1p 13 In bron 9 gaat het in de tekst over Goa. 
In welke fase van ontwikkeling zit Goa nu? 
A in de fase van bloei  
B in de fase van herstel 
C in de fase van opkomst 
D in de fase van verval 
 

1p 14 Er is de laatste jaren een duidelijke groei in het aantal Nederlanders dat een 
cruise maakt. Per cruiseschip bezoeken zij bijvoorbeeld het nog bijna 
onaangetaste Antarctica. 
 Geef een argument waarom je Antarctica het best per cruiseschip kunt 

bezoeken. 
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bron 10 
Rottumeroog 
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Rottumeroog is een onbewoond Waddeneiland dat alleen buiten het 
broedseizoen van de vogels bezocht mag worden. Hans Hoekstra ging mee op 
excursie: “De dagtocht Rottum is geen doorsneetripje. Het schip dat ons naar 
het eiland brengt, kan bijvoorbeeld niet afmeren bij Rottumeroog. We moeten 
wachten op laagtij. Dan kunnen we van boord en via de zandplaten naar het 
eiland lopen.” 
Het dagarrangement Rottumeroog kan worden geboekt tot 1 april en vanaf 
1 augustus. Ieder jaar zijn er 25 tochten, met elk maximaal 30 deelnemers. 
 

1p 15 In bron 10 is sprake van een dagtocht naar Rottumeroog. 
Welke begrippen zijn van toepassing op deze dagtocht? 
A grootschalig toerisme en cultuurbestemming  
B grootschalig toerisme en natuurbestemming 
C kleinschalig toerisme en cultuurbestemming 
D kleinschalig toerisme en natuurbestemming 
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bron 11 
Genieten in Bergen 
 

Geniet van de veelzijdige Noord-Hollandse kust! Het strand en de duinen maken 
van deze omgeving een heerlijke vakantiebestemming! 
En wat is er nu leuker dan een weekendje naar de kust? Wij selecteerden voor u 
als lezer van deze krant een autovakantie naar Bergen. U verblijft in een 
viersterren hotel inclusief ontbijt.  
Een 2-daagse autovakantie boekt u al vanaf slechts € 39 per persoon!  
En als u boekt met de speciale actiecode krijgt u ook nog eens een lezerskorting 
van € 17,50 per boeking. 
 
Aankomstdata: 
van 28/2 tot en met 28/3: op vr., za., en zo. 
van 4/4 tot en met 27/6: op zo.  
van 2/7 tot en met 23/8: op vr. en ma. 
 

2 dagen 3 dagen 4 dagen 5 dagen 

vanaf € 39 vanaf € 75 vanaf € 99 vanaf € 139 
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bron 12 
Nederland 
 

1
2

3
4

70 km350  
 

1p 16 De advertentie van bron 11 maakt reclame voor autovakanties naar Bergen. De 
cijfers 1 tot en met 4 in bron 12 staan, in willekeurige volgorde, voor de plaatsen 
Egmond aan Zee, Bergen, Zandvoort en Noordwijk. 
Met welk cijfer wordt de plaats Bergen in bron 6 aangegeven? 
A cijfer 1 
B cijfer 2 
C cijfer 3 
D cijfer 4 
 

1p 17 In de advertentie in bron 11 worden 2-, 3-, 4- en 5-daagse autovakanties 
aangeboden. 
Welke van deze autovakanties rekenen we tot de lange vakanties? 
A alleen de 5-daagse autovakantie 
B alle genoemde autovakanties 
C de 3-, 4- en 5-daagse autovakanties 
D de 4- en 5-daagse autovakanties 
E geen enkele van deze autovakanties 
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bron 13  
Vier foto’s uit reisbrochures 
 
foto 1 foto 2 

 
foto 3 

 
foto 4 

 
2p 18 In reisbrochures kom je vaak foto’s tegen die kenmerkend zijn voor een 

vakantieland of een soort vakantieganger in dat land. In bron 13 staan vier van 
zulke foto’s afgebeeld. Ze zijn, in alfabetische volgorde, kenmerkend voor 
Australië, Indonesië, Kenia en Peru. 
 Noteer op het antwoordblad de cijfers van de foto’s en schrijf achter elk cijfer 

welk land erbij hoort. 
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bron 14 
Toerisme groeit, maar bestedingen blijven achter 
 
Marokko wil tien miljoen toeristen 
In 2010 zou Marokko tien miljoen buitenlandse toeristen moeten trekken. In 
2009 kwamen er al 8,34 miljoen toeristen, van wie 443.000 Nederlanders. 
“Ach ja, tien miljoen toeristen. Het is gemakkelijk om meer toeristen te trekken, 
maar we willen niet iedereen”, zegt Ahmed Serghini. “We willen de 
toeristensector langzaam opbouwen om te voorkomen dat in Marokko hetzelfde 
gebeurt als in Spanje en Tunesië door het massatoerisme is gebeurd.” 
 

2p 19 Naar aanleiding van de tekst van bron 14 worden drie uitspraken gedaan: 
1 Marokko behoort voor de Nederlandse vakantieganger tot de verre 

bestemmingen. 
2 Marokko staat vooral bekend als natuurbestemming. 
3 Marokko bevindt zich wat betreft toeristische ontwikkeling in de fase van 

herstel. 
 Neem de cijfers van de uitspraken over op het antwoordblad en schrijf 

erachter of de uitspraak juist is of onjuist. 
 

2p 20 Ahmed Serghini wil voorkomen dat in Marokko hetzelfde gebeurt als in Spanje 
en Tunesië door het massatoerisme is gebeurd (zie bron 14). 
Hij doelt hierbij onder andere op culturele en ruimtelijke gevolgen van 
massatoerisme. 
 Noem eerst een voorbeeld van een cultureel gevolg van massatoerisme dat 

hij wil voorkomen. 
 Noem vervolgens een voorbeeld van een ruimtelijk gevolg van 

massatoerisme dat hij wil voorkomen. 
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bron 15 
15-daagse rondreis door Andalusië (Zuid-Spanje) en Marokko 
 

 
 
Andalusië en Marokko 
15 dagen vanaf 974 euro 
 
Prachtige combinatiereis! 
15-daagse rondreis Andalusië en Marokko. 
Op basis van ontbijt, 1x lunch en 11x diner. 
Vertrek van 2 september tot en met 28 oktober. 
 In Andalusië bezoeken we onder andere Granada (inclusief entree 

Alhambra!) en Sevilla en in Marokko bezoeken we Fès, Marrakech, 
Casablanca en Rabat. 

 Inclusief vlucht Amsterdam-Málaga en retour, verblijf, excursies en 
Nederlandssprekende reisleiding. 

 
 

2p 21 Sommige toeristen die naar Marokko reizen, combineren deze reis met een 
bezoek aan Andalusië in Spanje. De advertentie van bron 15 is een voorbeeld 
van zo’n combinatiereis. 
Drie uitspraken naar aanleiding van deze advertentie: 
1 Het aanbod voor deze combinatiereis geldt voor het hoogseizoen. 
2 Andalusië rekenen we tot de Costa Brava. 
3 Deze rondreis is een cultuurreis. 
 Neem de cijfers van de uitspraken over op het antwoordblad en schrijf 

erachter of de uitspraak juist is of onjuist. 
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Omgaan met natuurlijke hulpbronnen 

 
bron 16 
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1p 22 De kaart van bron 16 laat de Rijn en de Maas zien.  
Bij de kaart is de titel weggelaten. 
Wat is de juiste titel van de kaart? 
A de benedenloop van de Rijn en de Maas 
B de delta van de Rijn en de Maas 
C het regiem van de Rijn en de Maas 
D het stroomgebied van de Rijn en de Maas 
 

1p 23 Op de kaart van bron 16 staat een zwarte stippellijn aangegeven. 
In de legenda wordt niet aangegeven wat deze lijn betekent, maar staat een 
vraagteken. 
 Welk begrip moet er worden ingevuld in de legenda in plaats van het 

vraagteken? 
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bron 17 
Waterafvoer van Rijn en Maas 
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2p 24 De Rijn voert meer water af dan de Maas. 
 Noem twee redenen waarom de Rijn meer water afvoert dan de Maas. 
 
bron 18 
Dwarsdoorsnede van een rivier 
 

S
Q

R

P

 
 

1p 25 In bron 18 staat een dwarsdoorsnede van een rivier.  
Met de letters P, Q, R en S zijn, in alfabetische volgorde, de volgende begrippen 
aangegeven: binnendijks gebied, uiterwaard, winterdijk en zomerdijk. 
Welk antwoord geeft de juiste combinatie van letter en begrip? 
 

 P Q R S 

A zomerdijk uiterwaard winterdijk binnendijks gebied 

B winterdijk uiterwaard zomerdijk binnendijks gebied 

C zomerdijk binnendijks gebied winterdijk uiterwaard 

D winterdijk binnendijks gebied zomerdijk uiterwaard 
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bron 19 
Afrika 
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1p 26 Een voorbeeld van een gebied met perioden van extreme droogte is de 
Sahelzone.  
Met welk cijfer wordt de Sahelzone aangegeven in bron 19? 
A cijfer 1 
B cijfer 2 
C cijfer 3 
D cijfer 4 
 

2p 27 In de Sahel is al heel lang een tekort aan water. Het tekort aan water wordt 
steeds groter. Dit heeft zowel natuurlijke als menselijke oorzaken. 
 Geef eerst een natuurlijke oorzaak voor het tekort aan water. 
 Geef daarna aan hoe mensen bijdragen aan een toenemend watertekort. 
 

1p 28 De hoeveelheid neerslag zegt niet alles over de droogte in een gebied. 
De hoeveelheid neerslag die de mens kan gebruiken hangt ook af van de 
verdamping. 
 Met welk begrip duiden we neerslag min verdamping aan? 
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PETER, WAT DOEN WE MET AL HET 
OVERTOLLIGE WATER IN DE STAD?

Het regent 
steeds vaker … 

…èn harder ! Terwijl er steeds meer
   bestrating bijkomt. lastig al dit water in huis. 

Daarom verbreden gemeentes grachten
en singels. En leggen ze nieuwe aan. 

Staat nog leuk ook. En zo kan overtollig water in de stad beter opgevangen 
  worden. En hebben we in droge periodes minder last van watertekort.

Of uw auto
afspoelen. 

Maar zelf kunt u ook mee- 
helpen. Neem bijvoorbeeld 
een regenton. Dan staat 
uw tuin niet meteen blank. 

Zo houden we Nederland 
veilig en droog. 

Met dat water kunt u 
later uw tuin sproeien. 

bron 20 
Striptekening 
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1p 29 In bron 20 wordt een verband gelegd tussen de toename van regen en de 
toename van overstromingen in de stad. Peter geeft als één van de oorzaken 
van deze wateroverlast de toename van bestrating. 
 Geef een reden waarom een toename van bestrating leidt tot een toename 

van wateroverlast in de stad. 
 

1p 30 In bron 20 geeft Peter als oplossing voor de wateroverlast het aanleggen en 
verbreden van grachten in steden. Ook in het rivierengebied kent men 
wateroverlast. Bij rivieren laat men bij een hoge waterstand het overtollige 
rivierwater ook wegstromen naar een speciaal daarvoor aangewezen plek. 
Hoe worden deze opvangplekken van overtollig rivierwater genoemd? 
A grondwatervoorraden 
B infiltratiegebieden 
C overloopgebieden 
D spaarbekkens 
 

1p 31 In de laatste twee tekeningen in bron 20 zie je dat regenwater wordt 
opgevangen in een regenton. Dit regenwater kun je niet gebruiken als 
drinkwater, maar wel om je auto te wassen of om je tuin te sproeien. 
 Met welk begrip duiden we dit soort water aan?  
 

1p 32 Geef een ander voorbeeld waarvoor je het overtollige regenwater veilig zou 
kunnen gebruiken in huis. 
 
bron 21 
Kwelwater 
 
Door zeespiegelstijging en bodemdaling zal er meer kwelwater in 
West-Nederland binnendringen. Dit kwelwater is water dat onder zeedijken en 
duinen doorsijpelt naar de oppervlakte.  
 
bron 22 
Grondwaterstand 
 
De afgelopen vijftig jaar is de grondwaterstand in Nederland op veel plaatsen 
gedaald met enkele decimeters tot zelfs een meter. 
 

1p 33 Naast de vervuiling van het water, is de mens ook verantwoordelijk voor andere 
bedreigingen van de zoetwatervoorraad. In bron 21 en 22 staan vormen van 
bedreigingen. 
Welke bedreigingen worden beschreven in achtereenvolgens bron 21 en 22? 
 

 bron 21 bron 22 

A  infiltratiewater verzilting 

B  verdroging verzilting 

C  verzilting infiltratiewater 

D  verzilting verdroging 
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Oevergrondwater is oppervlaktewater dat via oevers van 
rivieren en plassen in de bodem doorsijpelt. 
Oppervlaktewater met duininfiltratie is oppervlaktewater 
dat, na voorzuivering, in de duinen wordt geïnfiltreerd en 
daarna weer opgepompt. 

bron 23  
Herkomst drinkwater 
 

Grondwater
Oevergrondwater

Oppervlaktewater aangevuld 
met natuurlijk duinwater

Herkomst water naar belangrijkste bron,
per waterbedrijf, 2006

Oevergrondwater is oppervlaktewater dat via oevers van 
rivieren en plassen in de bodem doorsijpelt.
Oppervlaktewater met duininfiltratie is oppervlaktewater 
dat, na voorzuivering, in de duinen wordt geïnfiltreerd en 
daarna weer opgepompt.
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Legenda:

 
 

1p 34 Op de kaart van bron 23 staat de herkomst van het drinkwater in Nederland 
afgebeeld. 
 Welke twee herkomstbronnen van water gebruiken we in Nederland voor de 

productie van drinkwater? 
 

1p 35 Op de kaart van bron 23 staan spaarbekkens afgebeeld. 
 Welke functie hebben spaarbekkens? 
 
 

Pagina: 434Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 KB-0131-a-12-2-o 21 lees verder ►►►

bron 24 
De Nieuwe Emscher 
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bron 25 
Ligging van de Emscher 
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1p 36 Grote delen van de Emscher zijn in het verleden gekanaliseerd. In delen van de 
Emscher heeft men de natuurlijke, kronkelende loop van de rivier weer hersteld 
(gerenatuureerd). Het doel hiervan is onder andere het ontwikkelen van natuur 
en recreatie.  
 Geef, naast het ontwikkelen van natuur en recreatie, nog een doel dat men 

hiermee nastreeft.  
 

1p 37 De Emscher werd ooit omschreven als de “allersmerigste rivier van de wereld”. 
Nu is deze rivier door allerlei ingrepen weer langzaam schoner aan het worden. 
 Welk voordeel zal Nederland hebben van een schonere Emscher? Maak bij 

het beantwoorden van de vraag gebruik van de kaart in bron 25.
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1p 38 Na de problemen met hoogwater in 1995 is het project “Ruimte voor de rivier” 
gestart in Nederland. 
Wat is de belangrijkste reden voor het starten van dit project geweest? 
A extra ruimte voor waterrecreatie 
B meer waterafvoer door het veranderende klimaat 
C meer water gebruiken om elektriciteit op te wekken 
D verdroging tegengaan  
 
bron 26 
Kringloop van het water 
 

water in oceanen
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1p 39 In bron 26 staan de korte en lange kringloop afgebeeld.  
Bij welke drie cijfers vindt verdamping plaats? 
A 1, 2 en 7 
B 1, 3 en 4 
C 1, 4 en 5 
D 1, 5 en 7  
 

1p 40 Als de opwarming van de aarde in dit tempo doorgaat, zal meer ijs op de 
Noordpool in de zomer smelten.  
Twee leerlingen krijgen hierover een discussie. 
Sophie zegt: “De hoeveelheid water in de kringloop blijft altijd gelijk.” 
Sjanne zegt: “Door het smelten van het ijs op de Noordpool zal de zeespiegel 
sterk gaan stijgen.” 
 Neem de namen van de leerlingen over op het antwoordblad en schrijf 

erachter of hun uitspraak juist of onjuist is. 
 

1p 41 Winning van grondwater is in droge gebieden vaak niet duurzaam. 
 Geef hiervoor een reden. 
 

1p 42 Waarom zal het gebruik van grondwatervoorraden in droge gebieden kunnen 
leiden tot ruzies tussen buurlanden? 
 

1p 43 Naast grondwaterwinning en oppervlaktewaterwinning zijn er nog andere 
mogelijkheden voor droge landen om aan zoet water te komen. 
 Geef hiervan een voorbeeld. 
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bron 27 
Drie kaarten van Libië 
 
kaart A Great Man River project  
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kaart B Neerslag 
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Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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kaart C Ondergrondse waterbekkens 
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1p 44 In bron 27 zien we de capaciteit van de ondergrondse waterbekkens in Libië.  
 Welk bekken heeft de kleinste grondwatercapaciteit? 
 
bron 28 
Onlesbare dorst naar water 
 
Ruim één miljard mensen heeft geen toegang tot veilig water -misschien wel de 
belangrijkste en meest schaarse hulpbron. Toch zijn huishoudens niet de 
grootste verbruikers van water. 
 

1p 45 Welke sector gebruikt veruit het meeste water op de wereld? 
 
 
 

einde  

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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Examen VMBO-KB 

2011 
 
 
 

 aardrijkskunde CSE KB 
 
 
 
 
 
 Achter het correctievoorschrift is een aanvulling opgenomen.
 
 
 

 

Dit examen bestaat uit 47 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 60 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 1
woensdag 25 mei

9.00 - 11.00 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 
Het Pieterpad 
 
kaart 1          kaart 2 
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1p 1 John en Mariëlle besluiten hun zomervakantie door te brengen in Nederland. Ze 
zijn van plan om het Pieterpad te gaan lopen. Het Pieterpad is een wandelroute 
over lange afstand van Pieterburen in Groningen naar de Sint-Pietersberg in 
Maastricht (zie bron 1). 
John en Mariëlle starten met hun lange afstandswandeling in Pieterburen. Het 
dorpje Pieterburen ligt vlakbij een bekend water. 
Hoe heet dit water? 
A de Noordzee 
B de Waddenzee 
C het IJsselmeer  
 

1p 2 Het eerste deel van de route gaat door de provincie Groningen (zie bron 1). 
Hoeveel kilometer van het Pieterpad loopt volgens de kaart door de provincie 
Groningen? 
A ongeveer 20 km 
B ongeveer 35 km 
C ongeveer 50 km 
D ongeveer 75 km 
 
bron 2 
 

 
 

1p 3 Tijdens deze tocht maken John en Mariëlle ook heel wat foto’s. Bij welke letter, 
P, Q of R op de kaarten van bron 1, zal de foto van bron 2 genomen zijn? 
A bij de letter P 
B bij de letter Q 
C bij de letter R 
 

1p 4 In het voorjaar van 2009 heeft een staatssecretaris een beetje reclame gemaakt 
voor Nederland als vakantieland. Hij zei die zomer in Nederland op vakantie te 
zullen gaan. 
Waarom zal deze staatssecretaris reclame hebben gemaakt voor Nederland als 
vakantieland? 
A Dan gaan meer mensen meedoen aan lange afstandswandelingen. 
B Dan help je beter mee aan een goede vakantiespreiding. 
C Dan wordt er meer geld voor vakanties in Nederland zelf uitgegeven. 
D De Nederlandse zomers zijn steeds zonniger geworden. 
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bron 3 
Percentage lange vakanties van Nederlanders in Nederland naar provincie 
 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
 in procenten 
Groningen 2 2 2 2 2 2 

Friesland 9 8 9 8 8 7 

Drenthe 9 10 10 10 10 10 

Overijssel 10 9 10 9 10 9 

Flevoland 2 2 2 2 2 2 

Gelderland 18 18 17 17 16 18 

Utrecht 3 3 3 3 2 3 

Noord-Holland 10 10 10 11 12 11 

Zuid-Holland 7 6 6 6 6 5 

Zeeland 12 10 9 9 8 9 

Noord-Brabant 10 10 10 11 11 11 

Limburg 11 13 13 12 13 13 

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
1p 5 In bron 3 is te zien dat Gelderland wat betreft lange vakanties van Nederlanders 

in Nederland al jarenlang ruim boven de overige provincies uitsteekt. 
 Welk gebied in Gelderland zorgt vooral voor het relatief hoge percentage 

vakantiegangers in deze provincie? 
 

2p 6 Hieronder staan twee uitspraken naar aanleiding van bron 3 over het percentage 
lange vakanties in Nederland. 
1 Tussen 2003 en 2008 daalde het percentage van Zuid-Holland sneller dan 

het percentage van Overijssel. 
2 Het vrij hoge percentage van Limburg is te danken aan de populariteit van 

binnenlandse vakanties in een heuvelrijke omgeving. 
 Neem de cijfers 1 en 2 over op het antwoordblad en zet erachter of deze 

uitspraak juist is of onjuist. 
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bron 4 
Friesland 
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1p 7 De provincie Friesland neemt volgens bron 3 een goede middenpositie in. 
Bron 4 laat een kaart van Friesland zien. 
Op de kaart is te zien wat de provincie Friesland aantrekkelijk maakt voor 
toeristen. 
Waarom komen toeristen vooral naar Friesland? 
Toeristen komen vooral naar Friesland om 
A evenementen bij te wonen. 
B historische steden te bezoeken. 
C wandeltochten te maken. 
D watersport te beoefenen. 
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bron 5 
 Attracties bij Rotterdam Attracties bij Amsterdam 
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1p 8 De leerlingen bespreken de beide kaarten van bron 5 in de aardrijkskundeles. 

Jan zegt: “De meeste van deze attracties zijn alleen bedoeld voor de mensen uit 
de eigen stad.” 
Emmy zegt: “De op de kaarten aangegeven attracties zijn typische voorbeelden 
van dagrecreatie.” 
Wie heeft er gelijk? 
A alleen Jan 
B alleen Emmy 
C zowel Jan als Emmy 
D geen van beiden 
 

1p 9 De familie Kurent en de familie Bos uit Brabant zijn goede vrienden van elkaar. 
De familie Kurent maakt een dagtocht naar Amsterdam en de familie Bos maakt 
een dagtocht naar Rotterdam. 
Na afloop wisselen ze via de e-mail hun ervaringen uit. Het blijkt dat beide 
gezinnen een aantal dezelfde soort attracties heeft bezocht. 
 Welke soort attractie zal dat volgens bron 5 geweest kunnen zijn. 
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bron 6 
Totaal aantal lange vakanties van Nederlanders, periode 1970 - 2008, in 
miljoenen 
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1p 10 In bron 6 wordt het totaal aantal lange vakanties van Nederlanders in de 
periode 1970 - 2008 weergegeven. De lijnen 1, 2 en 3 gaan - in willekeurige 
volgorde - over: lange vakanties naar het buitenland, lange vakanties in het 
binnenland en het totaal aantal lange vakanties.  
Welke lijn gaat over de lange vakanties naar het buitenland? 
A lijn 1 
B lijn 2 
C lijn 3 
 

2p 11 Geef de twee redenen waarom het aantal lange vakanties sinds 1970 is 
toegenomen. 
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bron 7 
Aantal vakanties van Nederlanders in vier veel bezochte landen in het 
Middellandse Zeegebied in 2008 
 

 Aantal vakanties 
Land A 1.847.000 

Land B 1.015.000 

Land C 780.000 

Griekenland 731.000 

 
1p 12 In bron 7 worden vier veel bezochte landen in het Middellandse Zeegebied 

weergegeven. In willekeurige volgorde zijn dat naast Griekenland ook Italië, 
Spanje en Turkije.  
Welk land uit de tabel is Spanje? 
A land A 
B land B 
C land C 
 

2p 13 Hieronder staan twee uitspraken naar aanleiding van bron 7: 
1 De meeste Nederlanders die naar deze vier landen op vakantie gaan, doen 

dat in de zomer. 
2 De meeste Nederlanders die naar Griekenland en Turkije op vakantie gaan, 

verblijven op campings. 
 Neem de cijfers 1 en 2 over op het antwoordblad en zet erachter of deze 

uitspraak juist is of onjuist. 
 

2p 14 De genoemde landen in bron 7 proberen allemaal zoveel mogelijk toeristen te 
trekken. Het zijn dus concurrenten van elkaar.  
 Noem twee gemeenschappelijke kenmerken die deze vier landen 

aantrekkelijk maken voor veel Nederlandse toeristen. 
 

1p 15 Turkije is een populair vakantieland. Veel Nederlanders maken bijvoorbeeld een 
stedentrip van drie of vier dagen naar Istanbul. 
Wat voor soort vakantie is dat? 
A een korte, actieve vakantie 
B een korte, passieve vakantie 
C een lange, actieve vakantie 
D een lange, passieve vakantie 
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bron 8 
Nationale parken in Bulgarije 
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Bulgarije is bezig in snel tempo infrastructuur aan te leggen voor de ontwikkeling 
van ski-oorden voor massatoerisme, zoals bij Borovets en Bansko (zie de kaart 
van bron 8). De bouw van hotels en appartementen gaat maar door en er wordt 
zelfs al gesproken over de aanleg van een vliegveld en de uitbreidingen van ski-
pistes. 
Tegenstanders van deze ontwikkelingen in Borovets en Bansko zijn bang voor 
deze plannen en wijzen erop dat deze grootschalige ontwikkelingen te veel 
risico opleveren voor deze gebieden. 
 
 

1p 16 Er zijn tegenstanders, maar een groot deel van de plaatselijke bevolking is blij 
met de huidige ontwikkelingen. 
 Noem hiervoor de belangrijkste reden. 
 

2p 17 Toch zullen de inwoners van Borovets en Bansko ook te maken krijgen met  
nadelige gevolgen van de huidige ontwikkelingen. 
 Noem twee nadelige gevolgen. 
 

1p 18 Tot welke fase van toeristische ontwikkeling zal de huidige situatie van het 
gebied rond Borovets en Bansko gerekend kunnen worden? 
A toerisme in opkomst 
B toerisme in volle bloei 
C toerisme in verval 
D toerisme in herstel 
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bron 9 
Vier verschillende reizen 
 

1) Home of the Canadian Rockies 
Alberta noemt zich graag ‘home of the 
Canadian Rockies’. Banff, Jasper, Lake 
Louise en de Columbia Icefields zijn 
een must voor liefhebbers van de 
Canadese natuur. Dichtbegroeide 
bossen, afgewisseld door helderblauwe 
meren zijn uw decor voor unieke 
wandeltochten. U breng de nacht door 
in comfortabele accommodaties op 
prachtige lokaties. Een reis om nooit te 
vergeten.  
2) Galápagos per luxe cruisejacht 
De Galápagoseilanden zijn een 
droombestemming voor 
natuurliefhebbers. Met eigen ogen kun 
je, in navolging van Darwin, zien hoe 
de fauna zich in afzondering heeft 
ontwikkeld. Vergeet niet om te 
snorkelen en te ontdekken dat 
zeeleeuwen enthousiaste zwemmaatjes 
zijn. Tijdens deze natuurexpeditie 
verblijft u op een luxe cruisejacht. 
3) Verken de jungle van Borneo per 
boot 
De Kinabatangan rivier voert u door de 
prachtige jungle van Sabah in Borneo, 
Maleisië. Naast de overweldigende 
natuur zijn er unieke vogels, zoals de 
neushoornvogel, en uiteenlopend wild 
te ontdekken. Verlaat de boot om een 
korte jungletocht te maken in het 
Kinabatangan natuurreservaat. Wie 
weet ontdekt u de Dutch Monkey ofwel 
de bekende neusaap. 

4) Safari Under Canvas 
Een mooiere safari-ervaring is er niet. 
Met je eigen familie of een gezelschap, 
onder begeleiding van een privégids, 
ontdek je de echte bush en het wild. De 
royale tenten beschikken over 
comfortabele bedden en een eigen 
buitendouche en toilet. Ideale landen 
voor een Safari Under Canvas: 
Botswana en Namibië. 
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bron 10 
De wereld 
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1p 19 Pauline en Josanne zijn bezig met het uitzoeken van een vakantiebestemming. 

In een tijdschrift zien ze de advertentie van bron 9 staan waarin vier 
verschillende reizen worden beschreven.  
Pauline wil het liefst naar een gebied (zie bron 10) waar ze een grote kans heeft 
op hoge temperaturen en veel zon.  
Welke van de reizen uit bron 9 kunnen ze dan beter niet kiezen? 
A reis 1 
B reis 2 
C reis 3 
D reis 4 
 

1p 20 Josanne vraagt zich af wat de reizen in de advertentie zo aantrekkelijk maakt. Is 
het de cultuur, de natuur of het avontuur? 
Welk antwoord is van toepassing op alle genoemde reizen? 
A zowel het avontuur als de cultuur 
B zowel het avontuur als de natuur 
C zowel de cultuur als de natuur 
 

2p 21 Naar aanleiding van de advertentie volgen hieronder drie uitspraken. 
1 Deze reizen worden allemaal gerekend tot de verre toeristische 

bestemmingen. 
2 Deze reizen zijn allemaal voorbeelden van grootschalig toerisme. 
3 Deze reizen zijn allemaal voorbeelden van duurzaam toerisme. 
 Neem de cijfers 1, 2 en 3 over op het antwoordblad en zet erachter of deze 

uitspraak juist is of onjuist. 
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bron 11 
Overwinteren in de Algarve 
 
Algarve 2009-2010 v.a. € 495 p.p. 

Overwinteren 
Alweer voor het vierde jaar brengen wij onze succesvolle overwinteringsbrochure 
op de markt. Ook dit jaar bieden wij weer een groot aantal luxe accomodaties 
aan. Speciale aandacht vragen wij voor de appartementen in Albufeira, Portimao 
en Lagos, waar u kunt genieten van betaalbare luxe! Bij de reissom is 
inbegrepen: vlucht, transfer en verblijf in de door u gekozen accommodatie. 
Uiteraard staat onze reisleiding ook deze winter weer altijd voor u klaar! Boekt u 
snel, want vol is vol! 
 

1p 22 In bron 11 wordt gesproken over ‘Overwinteren’ in de Algarve in het zuiden van 
Portugal. Dit al vanaf € 495 p.p.  
Op welke soort toeristen zal deze advertentie zich vooral richten? 
A op alleenstaanden 
B op gepensioneerden 
C op gezinnen met kinderen 
D op wintersporters 
 

1p 23 Noem een reden waarom, afgezien van de prijs, de Algarve in Portugal voor 
Nederlanders juist in deze periode een aantrekkelijke bestemming is? 
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Omgaan met natuurlijke hulpbronnen 
 
bron 12 
De kringloop van het water  
 

 
 

2p 24 In bron 12 is een aantal begrippen vervangen door cijfers. 
 Neem de cijfers 1, 2, 3 en 5 over op het antwoordblad en zet er het 

bijbehorende begrip achter. 
 

1p 25 De aarde wordt ook wel de “blauwe planeet” genoemd. Dit komt, omdat de aarde 
vanuit de ruimte door het vele water blauw lijkt. 
Hoeveel procent van het aardoppervlak bestaat uit water? 
A ongeveer 50% 
B ongeveer 70% 
C ongeveer 90% 
 

1p 26 Een klein deel van dit vele water is zoet water. Van dit zoete water is echter een 
groot deel opgeslagen en niet direct beschikbaar als drinkwater. 
 Geef hiervoor een oorzaak. 
 

2p 27 De opwarming van de aarde heeft een effect op de waterkringloop zoals die is 
afgebeeld in bron 12. Zo zal er in de komende eeuw een behoorlijke stijging van 
de zeespiegel plaatsvinden. Hieronder staan twee mogelijke oorzaken van deze 
zeespiegelstijging. 
1 Het afsmelten van grote hoeveelheden landijs. 
2 Het toenemen van de hoeveelheid water in de kringloop. 
 Neem de cijfers 1 en 2 over op het antwoordblad en zet erachter of deze 

oorzaak juist is of onjuist. 
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bron 13 
Het stroomgebied van de Rijn en de Maas 
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bron 14 
De waterafvoer van de Rijn en de Maas in 2003 
 

j f m a m j j a s o n d

3000

RijnRijn

MaasMaas

2200
2000

1000

500

0
50

m3 per sec.

 
 

1p 28 Op bron 13 is het stroomgebied van de Rijn en de Maas te zien.  
 Hoe wordt de grens tussen stroomgebieden genoemd? 
 

1p 29 Op bron 14 is de afvoer van de Rijn en de Maas in 2003 te zien en in bron 13 de 
stroomgebieden van beide rivieren. 
 Noem een reden waarom de Rijn een grotere waterafvoer heeft dan de 

Maas. 

Pagina: 452Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 KB-0131-a-11-1-o 15 lees verder ►►►

2p 30 Het waterverbruik op aarde is sinds het midden van de twintigste eeuw sterk 
toegenomen. 
 Geef twee redenen voor de toename van het waterverbruik. 
 
bron 15 
Totaal waterverbruik in de industrie en de elektriciteitscentrales 
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2p 31 In bron 15 wordt het totale waterverbruik in Nederland van de industrie en de 
elektriciteitscentrales weergegeven. Samen verbruiken zij ongeveer 13.900 
miljoen m3 per jaar. 
Hieronder staan drie uitspraken naar aanleiding van bron 15. 
1 Leidingwater wordt vooral gebruikt bij de elektriciteitscentrales. 
2 Koelwater is de belangrijkste toepassing van zoet water in de 

elektriciteitscentrales. 
3 Leidingwater is slechts een klein deel van het totale waterverbruik in de 

Nederlandse industrie. 
 Neem de cijfers 1, 2 en 3 over op het antwoordblad en zet erachter of deze 

uitspraak juist is of onjuist. 
 

1p 32 Zoet water wordt gebruikt in de landbouw, de industrie en de huishoudens.  
Welke van deze drie is de grootste gebruiker in Afrika? 
A de huishoudens 
B de industrie 
C de landbouw  
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bron 16 
Nederland 
 

bron 17 
Gemiddeld waterverbruik naar soort 
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1p 33 Op de kaart van bron 16 staan 4 regio’s in Nederland afgebeeld. In elk van deze 

regio’s voorzien waterleidingbedrijven de bevolking van drinkwater. In 2007 
waren de prijzen voor het drinkwater in deze regio’s in oplopende volgorde: 
€ 1,15, € 1,28, € 1,35, € 1,63. De prijzen werden betaald per m³ drinkwater. 
In regio 1 betaalden de mensen € 1,63 per m³ drinkwater 
 Geef de reden waarom het drinkwater daar veel duurder is dan in de andere 

regio’s.  
 

1p 34 Gemiddeld gebruikten Nederlanders in 2007 per persoon per dag zo’n 127 liter 
water (zie bron 17).  
Wat zal volgens bron 17 gemiddeld de meeste besparing van opleveren? 
A geen afwasmachine meer gebruiken 
B meer de douche gebruiken in plaats van het bad 
C 25 procent minder gebruik maken van de wasmachine 
D 25 procent minder toiletwater gebruiken door een zuinigere spoeling 
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bron 18 
Spaarbekkens in de Biesbosch 
 

 
 
bron 19 
Een overloopgebied 
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2p 35 Op bron 18 zijn spaarbekkens te zien en op bron 19 staat een overloopgebied 
afgebeeld. 
Dit zijn twee projecten voor de opslag van rivierwater in Nederland. 
De reden voor de opslag is voor allebei verschillend. 
 Geef eerst een reden voor de opslag van water in een spaarbekken en 

daarna een reden voor de opslag van water in een overloopgebied. 
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bron 20 
Een stuwmeer met stuwdam 
 

 
 

1p 36 Op bron 20 is een stuwdam te zien in de bovenloop van een rivier. 
 Waaraan is op de foto te zien dat deze stuwdam in de bovenloop van de 

rivier ligt? 
 

1p 37 Funda, Krishan en Birsu bekijken in de aardrijkskundeles bron 20. In het 
gesprek dat volgt, onstaat er een discussie over de eventuele invloed van een 
stuwdam op de kringloop van het water.  
Funda zegt: “Door de stuwdam kan het water sneller naar zee stromen.” 
Krishan zegt: “Door de stuwdam stroomt het water langzamer naar zee.”  
Birsu zegt: “De stuwdam heeft geen invloed op de snelheid waarmee water naar 
de zee stroomt.” 
Wie heeft er gelijk? 
A Funda 
B Krishan 
C Birsu 
 

1p 38 Op dit moment zijn er wereldwijd ongeveer 1600 stuwdammen in aanbouw. 
Stuwdammen leveren naast voordelen ook veel nadelen op. 
 Noem een nadeel van een stuwdam voor de plaatselijke bevolking. 
 

1p 39 Stuwdammen kunnen ook voor conflicten zorgen, bijvoorbeeld als een rivier 
door meerdere landen stroomt. 
 Waardoor kunnen stuwdammen conflicten met buurlanden veroorzaken? 
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bron 21 
Irrigatie in een warm en droog gebied 
 

 
 

1p 40 Op bron 21 is een vorm van irrigatie te zien in een warm en droog gebied.  
 Waarom is het gevaar van verzilting bij deze manier van irrigeren in zo’n 

gebied zeer groot? 
 

1p 41 In zo’n warm en droog gebied is ook een duurzamere manier van irrigatie 
mogelijk. 
 Welke vorm van irrigatie wordt hier bedoeld?  
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bron 22 
Een huis waar duurzaam wordt omgegaan met water 
 

 
 

1p 42 In bron 22 is een schema te zien van een huis waar duurzaam met water wordt 
omgegaan. In dit huis wordt het regenwater opgevangen in enkele opslagvaten. 
Daarna kan dit water worden gebruikt voor het doorspoelen van het toilet. 
 Hoe wordt dit water genoemd dat onder andere wordt gebruikt voor het 

doorspoelen van het toilet? 
 

1p 43 Noteer op het antwoordblad of er in bron 22 sprake is van een kleinschalige of 
grootschalige maatregel? Geef ook een argument voor je keuze. 
 

2p 44 Noem nog drie voorbeelden van hoe jij thuis kunt bijdragen aan een duurzaam 
gebruik van water. 
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bron 23 
Het planten van jonge boompjes 
 

 
 

1p 45 In Senegal (West-Afrika) rukt de woestijn op. Een steeds groter gebied dreigt 
ten onder te gaan aan het woestijnzand. De regering probeert de bevolking te 
betrekken bij het planten van bomen (zie bron 23). Ook heeft de overheid 
boswachters aangesteld om de nieuwe aanplant te onderhouden en te 
beschermen.  
 Noem een reden waarom het planten van bomen een goed middel is tegen 

verwoestijning. 
 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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bron 24 
 
foto 1 
Overstromingen in Oostenrijk 

 
 
foto 2 
Overstromingen in Bangladesh 

 
1p 46 In juli 2009 stonden beide foto’s van bron 24 afgebeeld in Nederlandse kranten. 

In beide gebieden viel in deze maand zeer veel neerslag. Voor Oostenrijk was 
dat uitzonderlijk, voor Bangladesh een jaarlijks terugkerende situatie. 
 Noem de oorzaak waardoor de grote neerslaghoeveelheden in juli in 

Bangladesh een jaarlijks terugkerende situatie zijn? 
 

2p 47 Hieronder staan vier zinnen uit krantenartikelen van juli 2009. 
1 “Als gevolg van de hevige neerslag ondervindt het vakantieverkeer grote 

hinder.” 
2 “Voor het eerst in jaren kon op veel plaatsen de riolering de 

waterhoeveelheden niet aan, waardoor vuil en afval zich mengden met 
wegstromend regenwater.” 

3 “Het aantal dodelijke slachtoffers is groot en loopt door ziekten nog steeds 
op.” 

4 “Het beschikbaar komen van schoon drinkwater heeft nu hoge prioriteit.” 
 Welke twee zinnen hebben betrekking op de situatie in Oostenrijk? Noteer 

de cijfers daarvan op het antwoordblad. 
 

KB-0131-a-11-1-o* einde  

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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 KB-0131-a-11-2-o  

Examen VMBO-KB 

2011 
 
 
 

 aardrijkskunde CSE KB 
 
 
 
 
 
 
Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift opgenomen.
 
 

 
 

Dit examen bestaat uit 44 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 53 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 2
dinsdag 21 juni

9.00 - 11.00 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  
Een rondreis op Bali 
 

I N
D I S C H E  O C E A A

N

0 7,5 15 km

Legenda:
plaatsen
wegen
rivier
meer
vulkaantop

Nusa Dua
beach

BaturmeerBaturmeer
Mount BaturMount Batur

Denpasar

1717 m1717 m
BALI

R

P

Q

 
bron 2 

foto 1 foto 2 

 
foto 3 
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1p 1 De familie Kanters is op vakantie op het Indonesische eiland Bali. Tijdens de 
reis maken ze op verschillende plaatsen de foto’s 1 tot en met 3 (zie bron 2). Op 
de kaart in bron 1 staan de plaatsen waar de foto’s gemaakt zijn aangegeven 
met de letters P, Q en R. 

 Neem de letters P, Q en R over op het antwoordblad en zet het nummer 
erachter van de foto die op die plek genomen is. 

 
bron 3 
Op vakantie in de jaren ’50 en ’60 van de vorige eeuw 
 

 
 

1p 2 In bron 3 is te zien hoe gezinnen eind jaren ’50 begin jaren ’60 van de vorige 
eeuw op vakantie gingen. 

 Noem een verschil met hoe Nederlandse gezinnen tegenwoordig vaak op 
vakantie gaan. 

 
1p 3 Sinds de jaren ’50 en ’60 van de vorige eeuw is de vakantieparticipatie in 

Nederland toegenomen. 
Hoe groot is de vakantieparticipatie in de periode 2002 tot en met 2008? 
A ongeveer 50% 
B ongeveer 60% 
C ongeveer 70% 
D ongeveer 80% 
 

1p 4 In 2009 ging het in Nederland economisch minder goed dan in 2008.  
Welk gevolg heeft dit gehad voor de Nederlandse vakanties in 2009 in 
vergelijking met 2008? 
A Nederlanders boekten in verhouding meer korte dan lange vakanties. 
B Nederlanders boekten in verhouding meer treinvakanties dan autovakanties. 
C Nederlanders gingen meer naar Australië dan naar Thailand. 
D Nederlanders gingen meer op wintersportvakantie dan op zomervakantie. 
 

2p 5 Tegenwoordig gaan meer Nederlanders op vakantie dan vroeger. 
 Noem de twee redenen. 
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bron 4 
Aantal lange vakanties van Nederlanders in het buitenland per land van 
bestemming, naar seizoen, 2009 
 

Belgie
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0 500 1000 1500 2000
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2p 6 In bron 4 is op vier plaatsen de naam van het betreffende vakantieland 
weggelaten en vervangen door de letters P, Q, R en S. In willekeurige volgorde 
gaat het om Duitsland, Frankrijk, Griekenland en Oostenrijk. 

 Noteer de letters P, Q, R en S op het antwoordblad en schrijf het juiste 
vakantieland erachter. 

 
1p 7 In bron 4 zijn alleen de lange vakanties aangegeven.  

Welk van de volgende landen heeft het hoogste aantal korte vakanties van 
Nederlanders?  
A België 
B Groot-Brittannië 
C Spanje 
 

1p 8 Bij buitenlandse vakanties van Nederlanders is de auto het favoriete 
vervoermiddel om de bestemming te bereiken.  
Bij welk land uit bron 4 speelt de auto als vervoermiddel naar de bestemming 
het minst een rol? 
A Italië 
B Spanje 
C Turkije 
 

1p 9 In bron 4 zie je een land met in totaal (winter en zomer samen) het kleinste 
aantal lange vakanties van Nederlanders. 

 Welk land wordt hier bedoeld en noem een reden waarom dit land minder 
Nederlandse toeristen trekt dan de andere landen. 
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bron 5 
Kamperen bij de boer op een mini-camping 
 

 
 
In bron 5 zie je een foto van een kleine camping bij de boer. Deze campings 
hebben voordelen en nadelen in vergelijking met grotere campings. 
 

1p 10 Noem een voordeel van deze boerderijcampings in vergelijking met grotere 
campings. 
 

1p 11 Noem een nadeel van deze boerderijcampings voor de toerist. 
 

Pagina: 465Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 KB-0131-a-11-2-o 6 lees verder ►►►

bron 6 
Een wandeling op Terschelling 
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De familie Prins bestaat uit wandelliefhebbers. Op een zondag besluiten ze een 
wandeling op Terschelling te gaan maken (zie bron 6). 
 

1p 12 Vanaf welke plaats op het vasteland moeten ze de veerboot naar Terschelling 
nemen? 
A Den Helder 
B Harlingen 
C Holwerd 
D Lauwersoog 
 

1p 13 Vader Prins heeft de wandeling speciaal uitgezocht omdat er veel afwisseling in 
landschappen te zien zal zijn. Ze lopen vooral door een landschap dat in de 
legenda van bron 6 is aangegeven met de letter P. 

 Welk landschap is dat? 
 

1p 14 Het eindpunt van de wandeling is Midsland. Hoeveel kilometer moeten ze dan 
nog lopen van Midsland over de verharde weg naar de haven bij  
West-Terschelling waar de veerboot weer vertrekt? 
A ongeveer 5 km 
B ongeveer 10 km 
C ongeveer 15 km 
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bron 7 
Uitgerust naar het zuiden 
 
De autoslaaptrein wint snel aan populariteit. 
De AutoSlaapTrein vertrekt uit Den Bosch en rijdt naar verschillende 
bestemmingen in Europa. In deze trein kun je ’s nachts slapen.  
Op een AutoSlaapTrein passen tachtig auto's van maximaal 1,55 meter hoogte. 
Voor hogere voertuigen of aanhangers is slechts beperkt of geen plaats. 
 

 
 
bron 8 
Kaart met routes van autoslaaptrein in Europa 
 

Den BoschDen Bosch

LilleLille

ParijsParijs

GeneveGeneve
BrianconBriancon

AlessandriaAlessandria

MetzMetz FrankfurtFrankfurt

MunchenMunchen
SalzburgSalzburg

InnsbruckInnsbruck
BolzanoBolzano

VeronaVerona TriesteTrieste

BolongnaBolongna
LivornoLivorno

BiarritzBiarritz

BordeauxBordeaux

BriveBrive

NarbonneNarbonneTarbesTarbes
AvignonAvignon

LyonLyon

NiceNice
FrejusFrejus

MarseilleMarseille

VillachVillach

HamburgHamburg

HildesheimHildesheim
DusseldorfDusseldorf

Toulouse

Nantes

0 125 250 km

Legenda:
spoorlijn
stations autoslaaptrein

 
Op het kaartje in bron 8 zie je de routes die autoslaaptreinen in Europa 
afleggen. De mensen die een plaatsje op een autoslaaptrein boeken zien 
belangrijke voordelen in het reizen op deze wijze. 
 

1p 15 Noem een voordeel van een toenemend gebruik van de autoslaaptrein voor 
gebieden waar de belangrijke Europese verkeersroutes doorheen lopen. 
 

1p 16 Noem een nadeel van de autoslaaptrein voor toeristen. Gebruik de tekst van 
bron 7 en de kaart in bron 8.   
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bron 9 
Twee populaire bestemmingen van de Nederlanders 
 
Pak nu deze unieke lastminute 
Kreta: Gouves park**** All-inclusive 
Het hotel is gelegen in het dorpje Gouves en op 300 meter van het zandstrand. 
Dit hotel bestaat uit meerdere gebouwen, waarin de diverse type kamers zijn 
ondergebracht. Het geheel vormt een mooi resort dat over alle faciliteiten 
beschikt om een geslaagde vakantie te bieden. Zoals zonneterras, 3 poolbars, 
Griekse taverne en Nederlands sprekende animatie.  
U verblijft op basis van all-inclusive. 

van € 949 
nu voor  

€ 499 per persoon 
 
2 volwassenen + 2 kinderen: 
totaalprijs van € 3.069  
nu voor € 1.899 
 
vertrek 12 juli - 19 juli 

 
 
Vakantietopper 
 
Turkije 

Sealight Resort ***** 
Ultra All-inclusive 

 

va. € 499 per persoon per week 
vertrek 28 sept. t/m 15 okt.  
+ 19 t/m 31 okt. 
Vertrek 16 t/m 18 okt € 649 

 

  
“In één woord geweldig”, “Een aanrader voor allen”, “Een hotel dat zijn sterren 
waard is”, “Mooi, modern hotel, zeer mooi zwembad, vriendelijk personeel”, “De 
spa en wellness was helemaal het einde!”, “Eten heel lekker en genoeg variatie” 
…en zo kunnen wij nog wel even doorgaan met de reacties van gasten die in 
Sealight Resort verbleven. Wilt u ook genieten van de vele faciliteiten die Sealight 
Resort u te bieden heeft, boek dan nu nog dit hotel want voor de prijs hoeft u het 
niet te laten! 
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1p 17 Tijdens een aardrijkskundeles laat een docent advertenties zien van twee 
populaire vakantiebestemmingen (zie bron 9). 
Naar aanleiding van deze advertenties doet Ibrahim de volgende drie 
uitspraken: 
1 Beide bestemmingen zijn “verre bestemmingen”. 
2 Beide bestemmingen zijn voorbeelden van massatoerisme. 
3 Beide advertenties richten zich op het hoogseizoen. 
Welke uitspraak is of welke uitspraken zijn juist? 
A alleen 1 
B alleen 2 
C alleen 3 
D alleen 1 en 2 
E alleen 1 en 3 
F alleen 2 en 3 
 
 

Pagina: 469Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 KB-0131-a-11-2-o 10 lees verder ►►►

bron 10 
Twee skipistes in de zomer 
 

 
 

1p 18 In bron 10 zijn twee skipistes in de zomer te zien. Bij de rechterpiste zijn alleen 
de bomen gekapt en bij de linkerpiste is met behulp van bulldozers het terrein 
nog helemaal vlak gemaakt. Het voordeel van de linkerpiste is dat er eerder kan 
worden geskied. 
Welk begrip past het best bij dit voordeel van de linkerpiste? 
A dubbelseizoen 
B hoogseizoen 
C seizoensverlenging 
D seizoenswerkloosheid 
 

2p 19 Het aanleggen van skipistes heeft nadelen voor de natuur en de inwoners in de 
berggebieden. 

 Noem twee van deze nadelen. 
 

1p 20 Er zijn, naast het vlakmaken van een skipiste, nog andere manieren om eerder 
in het winterseizoen te kunnen skiën. 

 Noem één van deze manieren. 
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bron 11 
Vier vakanties 
 
advertentie reis 1 advertentie reis 2 

 
 
advertentie reis 3 advertentie reis 4 

 
 

1p 21 Peter en Johan willen na hun eindexamen een reis maken naar een warm 
vakantieland. Uit de krant hebben ze vier advertenties geknipt (zie bron 11).  
Zij willen naar een verre bestemming.  
Welke advertenties betreffen een verre bestemming? 
A 1 en 2 
B 1 en 3 
C 1 en 4 
D 2 en 3 
E 2 en 4 
F 3 en 4 
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bron 12 
Spanje  
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1p 22 Eén van de reizen in bron 11 gaat naar de Costa Brava in Spanje.  
Met welke letter is in het kaartje van bron 12 de Costa Brava aangegeven? 
A P 
B Q 
C R 
D S 
 
 

Pagina: 472Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 KB-0131-a-11-2-o 13 lees verder ►►►

bron 13 
Een bijzondere vakantiebestemming in Namibië in Afrika 
 

Vakantie in Namibië 
Weidse uitzichten en pastelkleurige 
landschappen vormen het decor voor 
deze reis. U krijgt een eigen auto en u 
verblijft in comfortabele lodges van een 
internationale hotelketen met een 
zwembad en airco ter verkoeling. U reist 
door ongelooflijke woestijnlandschappen 
met de hoogste zandduinen ter wereld.  
U maakt uitgebreid kennis met de manier 
van leven van de traditionele Himba-stam. 
Ook ziet u in het noorden 
woestijnolifanten, zwarte neushoorns, 
gemsbokken in een land van zoutpannen. 
Betoverende schoonheid. 

 
2p 23 In bron 13 wordt een vakantiebestemming beschreven. 

 Welke drie begrippen zijn op deze vakantie van toepassing? Kies uit de 
volgende begrippen:  

− cultuurvakantie 
− duurzaam toerisme 
− massatoerisme 
− natuurvakantie 
− verre bestemmingen 
Noteer de juiste begrippen op het antwoordblad. 
 

1p 24 Welk nadeel heeft deze reis voor de lokale bevolking in Namibië? 
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Omgaan met natuurlijke hulpbronnen 
 
bron 14 
De kringloop van het water 
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2p 25 In bron 14 staat de kringloop van het water afgebeeld. In deze kringloop staan 
de cijfers 1 tot en met 4. 

 Neem de cijfers 1, 2, 3 en 4 uit de tekening over op het antwoordblad en 
schrijf erachter welk begrip erbij hoort. 

 
1p 26 Op de kaart in bron 15 wordt    X    van de Rijn aangegeven. 

Met cijfer 1 wordt    Y    van de Rijn aangegeven en met cijfer 3    Z   . 
Wat moet achtereenvolgens worden ingevuld bij X, Y en Z? 
 
 X Y Z 
A  de waterscheiding de bovenloop de benedenloop 
B  de waterscheiding de benedenloop de bovenloop 
C  het stroomgebied de bovenloop de benedenloop 
D  het stroomgebied de benedenloop de bovenloop 

 
1p 27 De wildwatervaarder op de foto van bron 16 wil graag een avontuurlijke tocht op 

de Rijn maken. De stroming kan daarbij voor hem niet wild genoeg zijn. 
Welk gedeelte van de Rijn is daarvoor het meest geschikt? 
A het gedeelte bij cijfer 1 
B het gedeelte bij cijfer 2 
C het gedeelte bij cijfer 3 
 
 

Pagina: 474Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 KB-0131-a-11-2-o 15 lees verder ►►►

bron 15 
De Rijn 
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bron 16 
Watersport 
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bron 17 
 
Watervervuiling 1970 Watervervuiling 2000 
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1p 28 Er wordt al enkele tientallen jaren hard gewerkt aan de verbetering van de 
kwaliteit van het oppervlaktewater in Nederland. 
De kaarten van bron 17 laten zien dat dit ook gelukt is. 
Eén van de redenen van deze verbetering van de kwaliteit van het 
oppervlaktewater is van de kaartjes af te lezen. 

 Welke reden is dit? 
 

1p 29 In sommige landbouwgebieden in Nederland is nog steeds sprake van 
verontreinigd grondwater. 
Waardoor is de verontreiniging van grondwater in sommige landbouwgebieden 
ontstaan? 
A door infiltratie van meststoffen en bestrijdingsmiddelen 
B door drainage en bemaling in de landbouw 
C door beregening van akkers met grijs water 
D door het kunstmatig hooghouden van de grondwaterspiegel 
 

1p 30 Door verstedelijking neemt de hoeveelheid verhard oppervlak sterk toe. 
Stortbuien en langere natte perioden leiden daardoor vaker tot wateroverlast en 
soms zelfs tot ernstige overstromingen. 

 Geef een verklaring hoe wadi’s in woonwijken dit probleem deels kunnen 
oplossen. 
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bron 18 
Kans op overstromingen door dijkdoorbraak 
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1p 31 Welk soort probleem is op de kaart van bron 18 te zien en met welk soort 

maatregelen is dit probleem het beste op te lossen? 
 
 probleem gaat over maatregelen die nodig zijn 
A  waterkwaliteit grootschalig 
B  waterkwaliteit kleinschalig 
C  waterkwantiteit grootschalig 
D  waterkwantiteit kleinschalig 

 
1p 32 In welk van de volgende gebieden is de kans op overstromingen door een 

dijkdoorbraak het grootst (zie bron 18)? 
A in Friesland en Groningen 
B in Zeeland en Zuid-Holland 
C langs de Nederrijn, de Waal en de IJssel 
D langs de Maas en op de Waddeneilanden 
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1p 33 Huishoudens gebruiken tweederde van al het leidingwater. Het meeste water, 
ongeveer 50 liter per dag, wordt gebruikt    1   . 
Welk antwoord moet er op de plaats van cijfer 1 worden ingevuld? 
A door de wasmachine 
B om de tuin te sproeien 
C om te douchen  
 
bron 19 
Israël en het Midden-Oosten 
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bron 20 
Dode Zee 
 
EIN GEDI - Een toerist staat naast een 
fiets die volkomen verroest is door het 
zout uit de Dode Zee. Achter haar is te 
zien wat over is van de Dode Zee in 
Israël. Het lage waterpeil in de Dode 
Zee is een symbool geworden van het 
groeiende watertekort in Israël. De 
Dode Zee wordt voornamelijk gevoed 
door de rivier de Jordaan. Deze rivier 
ontspringt in het noorden bij de berg Hermon en stroomt naar de Dode Zee in 
het zuidelijke woestijngebied. Er liggen tal van dammen in de rivier en veel 
water wordt weggepompt voor menselijk gebruik. Wat er over is van de Dode 
Zee is een snel krimpende waterplas, met een nog hoger zoutgehalte dan waar 
de Dode Zee al om bekend stond. 
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1p 34 Op de kaart van bron 19 is te zien dat de rivier de Jordaan anders stroomt dan 
de meeste andere rivieren. Het verschil heeft te maken met de monding van de 
rivier.  

 Noem dit verschil. 
 

1p 35 Geef een verklaring waarom de Jordaan anders stroomt dan de meeste andere 
rivieren. 
 

2p 36 De Jordaan voert steeds minder water naar de Dode Zee. Dit komt onder andere 
door het gebruik van het rivierwater door de mens.  

 Noem twee manieren waarop de mens het water van de Jordaan gebruikt. 
 

1p 37 In de tekst van bron 20 staat: “Wat er over is van de Dode Zee is een snel 
krimpende waterplas…”. Hierdoor valt een deel van het meer dan ook droog. 
Maar al wordt de Dode Zee steeds kleiner, toch is de vrijkomende grond niet te 
gebruiken als landbouwgrond. 

 Wat is daarvoor de belangrijkste reden? 
 

1p 38 De Dode Zee droogt niet alleen uit door het gebruik van het water van de 
Jordaan, maar ook door de ligging van het meer zelf (zie bron 20). 

 Geef hiervoor een natuurlijke oorzaak. 
 
bron 21 
Afrika lijdt honger 
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1p 39 De kaart van bron 21 laat het hongerprobleem zien in Afrika. 
In welk van de gebieden op de kaart zal honger zeer waarschijnlijk niet het 
gevolg zijn van droogte? 
A gebied 1 (Tsjaad) 
B gebied 2 (Jemen) 
C gebied 3 (Kongo) 
D gebied 4 (Ethiopië) 
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bron 22 

Nomaden die rondtrekken aan de rand van de Sahara in Afrika 

 

 
 
bron 23 
Leefwijze nomaden in Afrika 
 
De traditionele manier van leven van de nomaden in Afrika wordt 
aangetast. 
De nomaden aan de rand van de Sahara trekken rond met hun vee op zoek naar 
gras en water. Door de bevolkingsgroei en de verandering van het klimaat wordt 
dit steeds moeilijker. De vrouwen moeten steeds langer zoeken naar hout om te 
koken. 
 

2p 40 Verwoestijning vormt een steeds groter probleem in de gebieden ten zuiden van 
de Sahara.  

 Noem twee menselijke oorzaken voor de verwoestijning in dit gebied. 
Gebruik de bronnen 22 en 23. 
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bron 24 
Deltagebieden waarmee Nederland samenwerkt  
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2p 41 Nederland is een rijk land en heeft veel kennis op het gebied van waterbeheer in 
een delta. 

 Geef twee natuurlijke kenmerken van een delta. 
 

1p 42 Gezien de kennis van Nederland op het gebied van waterbeheer wordt 
samengewerkt met minder ontwikkelde landen die ook in een delta liggen. 
Op de kaart van bron 24 staan drie van die deltagebieden aangegeven met de 
cijfers 1, 2 en 3. 
Welke landen horen achtereenvolgens bij delta 1, 2 en 3? 
 
 delta 1 delta 2 delta 3 
A  Zuid-Afrika Indonesië Bangladesh 
B  Indonesië Zuid-Afrika Bangladesh 
C  Bangladesh Indonesië Zuid-Afrika 
D  Zuid-Afrika Bangladesh Indonesië 
E  Bangladesh Zuid-Afrika Indonesië 
F  Indonesië Bangladesh Zuid-Afrika 

 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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1p 43 Deltagebieden kunnen ook te maken krijgen met overstromingen door de zee. 
Drinkwaterbronnen worden hierdoor vaak onbruikbaar. 

 Noem een reden waarom drinkwaterbronnen hierdoor onbruikbaar worden. 
 

2p 44 Veel mensen verdrinken bij dit soort overstromingen. 
Nog meer doden verwacht men echter meestal ná zo’n overstromingsramp. 

 Noem twee redenen waarom het dodental nog verder kan oplopen als 
gevolg van dit soort overstromingsrampen. 

 
 
 
 
 
 

KB-0131-a-11-2-o* einde  

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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Dit examen bestaat uit 47 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 56 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
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vrijdag 28 mei
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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 
Vier foto’s van verschillende toeristische gebieden in Nederland 
 
foto 1          foto 2 

   
foto 3          foto 4 

   
1p 1 De foto’s van bron 1 tonen vier verschillende toeristische gebieden in 

Nederland. 
Welke foto is genomen op de Veluwe? 
A foto 1 
B foto 2 
C foto 3 
D foto 4 
 

1p 2 Niet iedereen gaat met vakantie. 
Hoe hoog was in 2008 de vakantiedeelname in Nederland? 
A ongeveer 20% 
B ongeveer 50% 
C ongeveer 80% 
D ongeveer 100% 
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1p 3 In Nederland kennen we vakantiespreiding. 
 Wat is het voordeel hiervan voor de Nederlandse toeristische 

attractiepunten? 
 
bron 2 
 
Zwerven over De Hoge Veluwe 
Praktische informatie 
Dit driedaags Volkskrant wandelarrangement is te boeken van 1 november 2006 
tot 28 februari 2007. Elke dag van de week kan worden gestart. De normale prijs 
voor dit arrangement is € 247,50. U betaalt echter € 200 per persoon 
(bij deelname van 2 personen). Kinderen tot 12 jaar: € 100.  
Deze prijs is inclusief drie wandeldagen (circa 14 km per dag), 
twee overnachtingen in een viersterren hotel, ontbijt, lunchpakket, diner, 
vrij gebruik van zwembad en sauna in het hotel, entree van het nationale park 
De Hoge Veluwe, vervoer per regiotaxi en de Veluwe Zwerfpadgids. 
Voor starters op zondag geldt een extra korting van € 20. 
 
bron 3  
Enkele natuurgebieden in Nederland 
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1p 4 In bron 2 wordt reclame gemaakt voor een driedaags wandelarrangement op de 
Veluwe. 
In bron 3 is een aantal natuurgebieden in Nederland aangegeven met cijfers. 
Met welk cijfer is de Veluwe aangegeven? 
A cijfer 1 
B cijfer 2 
C cijfer 3 
D cijfer 4 
E cijfer 5 
F cijfer 6 
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1p 5 Het driedaagse arrangement uit bron 2 rekenen we tot 
A een actieve, korte natuurvakantie. 
B een passieve, korte cultuurvakantie. 
C een actieve, lange cultuurvakantie. 
D een passieve, lange natuurvakantie. 
 
bron 4 
Korte en lange vakanties van Nederlanders in Nederland en het buitenland, 
2005 
 

 
 

2p 6 De tabel van bron 4 geeft onder andere informatie over het aantal lange en het 
aantal korte vakanties van Nederlanders in Nederland en in het buitenland. 
Hieronder staan drie uitspraken over bron 4. 
1 Er is een groot verschil tussen de gemiddelde verblijfsduur van korte 

vakanties in Nederland en korte vakanties in het buitenland. 
2 Het aantal korte vakanties naar het buitenland is het grootst in de 

winterperiode. 
3 Het aantal lange vakanties naar het buitenland is het grootst in de 

zomerperiode. 
 Neem de cijfers 1, 2 en 3 over op het antwoordblad en zet erachter of deze 

uitspraak juist is of onjuist. 
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bron 5 
 
Dragers voor toeristen op Kilimanjaro 
 
De Kilimanjaro is met 5892 meter de hoogste berg van Afrika. Elk jaar proberen 
steeds meer toeristen de top te bereiken. Ze worden daarbij bijgestaan door 
gidsen en dragers. De dragers dragen de spullen omhoog, bouwen de tenten op 
en breken ze af, koken het eten en voorzien de toeristen van water. 
Het zijn meestal jonge dorpelingen die nauwelijks worden betaald voor hun 
inspanningen. Ze zijn niet verzekerd tegen ziekte of ongevallen en beschikken 
niet over aangepaste kledij, schoeisel of slaapzakken. 
 
bron 6 
Met gidsen en dragers naar de top 
 

 
 
bron 7 
De Kilimanjaro 
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1p 7 Meneer de Vries laat de bronnen 5 en 6 zien in de klas tijdens de behandeling 
van het onderwerp vakantiebestemmingen. Hij vraagt de leerlingen over welk 
soort toerisme het hier gaat. 
Rik zegt: "Ik denk over elitetoerisme." 
Jolanda zegt: "Ik denk over massatoerisme." 
Meneer de Vries zegt: "Rik heeft gelijk." 

 Geef een argument voor het antwoord van Rik. 
 

1p 8 De Kilimanjaro ligt in het grensgebied van Kenia en Tanzania (zie bron 7). 
Nederlanders die deze landen bezoeken doen dit vooral 
A vanwege de natuur 
B vanwege de cultuur 
C vanwege het klimaat 
 

1p 9 In bron 5 staat: “Elk jaar proberen steeds meer toeristen de top te bereiken. Ze 
worden daarbij bijgestaan door gidsen en dragers.” 
Toch blijken de inkomsten uit het toerisme voor de lokale bevolking in Kenia en 
Tanzania niet zo groot te zijn.  

 Geef hiervoor een reden. 
 
bron 8 
 
Skiën en de Alpen sparen 
Al geboekt, het weekje sporten in de sneeuw? Gezond voor u, maar niet voor de 
bergen. De Alpen zijn ’s winters het dichtstbevolkte berggebied ter wereld en die 
drukte laat sporen na. 
 
 

2p 10 Bron 8 beschrijft de drukte in de Alpen in de winterperiode. Deze drukte heeft 
verschillende negatieve gevolgen voor het Alpengebied. Een voorbeeld daarvan 
is de rommel die de mensen achterlaten.  

 Geef twee andere voorbeelden van negatieve gevolgen. 
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bron 9 
Nieuw-Zeeland 
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2p 11 Vier van de onderstaande begrippen hebben betrekking op de reisroute in 
bron 9. 
a georganiseerde vakantie 
b ongeorganiseerde vakantie 
c kleinschalig toerisme 
d massatoerisme 
e passieve vakantie 
f actieve vakantie 
g reisroute van meer dan 1000 km 
h reisroute van minder dan 1000 km 

 Welke vier zijn dat? Noteer de juiste letters op je antwoordblad. 
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bron 10 
 
KICKEN OP HETE LAVA 
Vulkaanreizigers zijn geïnteresseerd in wat onzichtbaar onder de aardbodem zit. Ze 
trekken naar de scheuren en de gaten in de aardkorst, waar ze een blik kunnen werpen 
in de buik van moeder aarde. “Wij willen het vuur zien”, zegt Henk. Het vuur dat normaal 
kilometers diep onder hun voeten brandt, maar dat op enkele plekjes ter wereld aan de 
oppervlakte komt. Zo’n plekje is Stromboli, een eiland ten noorden van Sicilië (zie ook 
bron 12). 
 
bron 11 
Kicken op hete lava 
 

 
 
bron 12  
Het vulkaaneiland Stromboli 
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1p 12 In de aardrijkskundeles vragen de leerlingen zich af wat vulkaantoerisme zo 
aantrekkelijk maakt. Gaat het hier om natuur, cultuur en/of avontuur? 
Welk antwoord is van toepassing op vulkaantoerisme? 
A avontuur en natuur 
B cultuur en avontuur 
C natuur en cultuur 
D natuur, cultuur en avontuur 
 

1p 13 Naar aanleiding van bron 10 staan hieronder twee uitspraken. 
1 Vulkaantoerisme naar de Stromboli wordt gerekend tot de verre toeristische 

bestemmingen. 
2 Vulkaantoerisme is een duidelijk voorbeeld van massatoerisme. 

 Neem de cijfers 1 en 2 over op het antwoordblad en zet erachter of deze 
uitspraak juist is of onjuist. 

 
2p 14 Op de kale hellingen van deze vulkaan (zie bron 12) is een wandelroute uitgezet 

die onder leiding van gidsen gemaakt kan worden. De afstand van de wandeling 
is slechts 8 kilometer, maar toch doen de vulkaantoeristen er ongeveer 5 uur 
over. Normaal wandel je in Nederland gemiddeld zo’n 5 kilometer per uur.  

 Geef twee redenen waarom de vulkaantoeristen er dan toch zo lang over 
doen. 
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bron 13 
 
kaart 1 Bestemming dagtochten 

 
 
kaart 2 Aantal en type dagtochten 

0 40 80 km

zonnen, zwemmen, picknick,
dagkamperen
sport en sportieve recreatie
toeschouwers/begeleider bij sport
toeren
bezoek attractiepunt, beziens-
waardigheid, evenement
recreatief winkelen
uitgaan
overig (verenigingen, hobby�s)

200

100
50
20

aantal dagtochten (x mln),
per provincie, 2001-2002 

1
Legenda:

2
3
4
5

6
7
8

Zuid-Holland

Zeeland

Limburg

Gelderland

Overijssel

Drenthe

Friesland

Noord-
Brabant  

naar het
buitenland 

Noord-Holland

Groningen

Flevoland

Utrecht

naar het
buitenland
(vergroot)

Pagina: 492Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 KB-0131-a-10-1-o 11 lees verder ►►►

1p 15 Nederlanders maken ongeveer één miljard dagtochten per jaar (zie bron 13 
kaart 1). 
Wat is de bestemming van de meeste van deze dagtochten? 
A bestemmingen binnen de eigen provincie 
B bestemmingen buiten de eigen provincie 
C bestemmingen in het buitenland 
 

1p 16 Hieronder staan twee uitspraken naar aanleiding van kaart 2 in bron 13. 
1 Binnen de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland worden veel meer 
 dagtochten gemaakt dan binnen de provincies Friesland en Flevoland. 
2 Nederlanders die een dagtocht naar het buitenland maken, doen dat vooral  
 om te zonnen, te zwemmen en te picknicken. 

 Neem de cijfers 1 en 2 over op het antwoordblad en zet erachter of deze 
 uitspraak juist is of onjuist. 
 

1p 17  Als je naar de verschillende provincies kijkt, welk type dagtocht is dan het 
populairste? 

 
bron 14 
Buitenlandse vakanties van Nederlanders in Europa 
 

400 km2000Legenda:
1 blokje = 20.000 vakanties

A
B  

 
1p 18 In bron 14 staat het aantal buitenlandse vakanties van Nederlanders binnen 

Europa aangegeven. Deze vakanties zijn uitgesplitst naar zomervakantie en 
wintervakantie. 

 Welk legenda-onderdeel heeft betrekking op de wintervakantie? Kies eerst 
voor A of B en geef daarna de juiste reden. 
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bron 15 
Vier Spaanse costa’s 
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1p 19 Spanje is één van de populairste vakantielanden in Europa. 
Vooral de costa’s zijn bekend bij de massatoerist. 
De kaarten 1, 2, 3 en 4 van bron 15 geven elk een Spaanse costa weer. 
Op welke kaart wordt de Costa Brava weergegeven? 
A op kaart 1 
B op kaart 2 
C op kaart 3 
D op kaart 4 
 

1p 20 Verschillende costa's proberen naast de massatoerist ook andere groepen  
toeristen te lokken. 
Zo worden er bijvoorbeeld steeds meer golfbanen aangelegd om ook de rijkere  
toerist aan te trekken. 
Veel milieubewuste Spanjaarden hebben echter kritiek op de forse groei van het  
aantal golfbanen. 

 Wat is het belangrijkste punt van kritiek op de forse groei van het aantal 
golfbanen? 
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bron 16 
Het opknappen van een school in Sri Lanka 
 

 
 

2p 21 Er zijn in Nederland verschillende organisaties die geheel verzorgde 
werkvakanties naar bijvoorbeeld Sri Lanka (zie bron 16) aanbieden. 
Werkvakanties worden steeds populairder. Bij dit soort vakanties bezoekt men 
niet alleen een land of gebied, maar men werkt er ook één of enkele weken aan 
een bepaald project. Dat kan het opknappen van een school zijn (zie bron 16), 
de aanleg van een weg of het graven van greppels voor een nieuw 
irrigatiesysteem. All-inclusive vakanties zijn geheel anders dan deze 
zogenaamde werkvakanties. 

 Noem twee verschillen tussen de hierboven beschreven werkvakantie en 
een all-inclusive vakantie. 
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bron 17 
 
Hoeveel kan Aruba nog aan? 
Aruba is één van de welvarendste eilanden in de regio door de grote inkomsten 
uit het toerisme. De kustlijn vanaf de hoofdstad Oranjestad in westelijke richting 
is volgebouwd met hotels, restaurants en casino’s. 
Ruimte is inmiddels schaars geworden. 
Overbebouwing en verkeersopstoppingen vormen steeds grotere problemen. 
 
 

1p 22 De toeristische ontwikkeling van een gebied verloopt in het algemeen volgens  
een aantal stadia. 
In welk stadium van ontwikkeling zit Aruba volgens bron 17? 
A Aruba is bezig aan een herstel als toeristengebied. 
B Aruba is duidelijk in opkomst als toeristengebied.  
C Aruba maakt een grote bloei door als toeristengebied. 
D Aruba staat op het punt om in verval te raken als toeristengebied. 
 

1p 23 In bron 17 staat dat de kustlijn is volgebouwd met hotels, restaurants en 
casino’s. 

 Hoe wordt zo’n kustlijn ook wel genoemd? 
 

1p 24 Om het probleem van de overbebouwing niet verder te vergroten, ziet men op 
Aruba liever een toename van cruiseschippassagiers dan een toename van 
andere vakantiegangers. 

 Welk argument zal men hiervoor geven? 
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Omgaan met natuurlijke hulpbronnen 
 
bron 18 
De kringloop van het water 
 

 
 

1p 25 Bron 18 laat de kringloop van het water zien. 
In de bron zijn op drie plaatsen de begrippen weggelaten. 
Welke begrippen moeten er op de plaatsen 1, 2 en 3 worden ingevuld? 
 

 1 2 3 
A  verdamping grondwaterafvoer neerslag 
B  verdamping neerslag grondwaterafvoer 
C  neerslag grondwaterafvoer verdamping 
D  neerslag verdamping grondwaterafvoer 

 
1p 26 In de kringloop van het water wordt er verschil gemaakt tussen de lange en de 

korte kringloop.  
Welk begrip komt niet in de korte kringloop voor, maar wel in de lange 
kringloop? 
A condensatie 
B grondwaterafvoer 
C neerslag 
D verdamping 
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bron 19 
De Rhône 
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1p 27 Op de kaart van bron 19 is de rivier de Rhône te zien. 
Tot welk type rivier behoort de Rhône? 
A gemengde rivier 
B gletsjerrivier 
C regenrivier  
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bron 20 
Een stukje van de Rhône 
 

 
 

1p 28 De foto van bron 20 is gemaakt in het stroomgebied van de Rhône. 
In welk deel van de Rhône is deze foto gemaakt (zie ook bron 19)? 
A in de bovenloop 
B in de middenloop 
C in de benedenloop  
 
bron 21  
Gemiddelde waterafvoer van de Rijn en de Maas in m³ per seconde 
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1p 29 Bron 21 laat de gemiddelde waterafvoer van de Rijn en de Maas gedurende een 
jaar zien. Uit bron 21 blijkt dat de afvoer van beide rivieren in de zomermaanden 
veel kleiner is dan die in de wintermaanden. 
Eén van de oorzaken is de geringe neerslag in de zomer. 

 Noem nog een oorzaak. 
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bron 22  
Stroomgebied van de Rijn en de Maas 
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1p 30 Het is erg belangrijk dat er internationale afspraken worden gemaakt over het 
beheer van Maas en Rijn (zie bron 22).  

 Geef de reden waarom het voor Nederland belangrijk is dat er dergelijke 
afspraken worden gemaakt. 
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bron 23 
Nederland, waterverbruik per persoon per dag in liters, periode 1995 - 2007 
 
 1995 1998 2001 2004 2007 
Bad 9,0 6,7 3,7 2,8 2,5 

Douche 38,3 39,7 42,0 43,7 49,8 

Wastafel 4,2 5,1 5,2 5,1 5,3 

Toiletspoeling 42,0 40,2 39,3 35,8 37,1 

Kleding wassen, hand 2,1 2,1 1,8 1,5 1,7 

Kleding wassen, machine 25,5 23,2 22,8 18,0 15,5 

Afwassen, hand 4,9 3,8 3,6 3,9 3,8 

Afwassen, machine 0,9 1,9 2,4 3,0 3,0 

Voedselbereiding 2,0 1,7 1,6 1,8 1,7 

Koffie en thee 1,5 1,1 1,0 1,0 1,2 

Water drinken * 0,5 0,5 0,6 0,6 

Overig keukenkraan 6,7 6,1 6,7 6,4 5,3 

Totaal 137,1 132,1 130,6 123,6 127,5 

* niet opgenomen 
 

2p 31 In bron 23 staat het waterverbruik per persoon in liters per dag voor de periode 
1995 - 2007 weergegeven. Naar aanleiding van bron 23 staan hieronder drie 
uitspraken. 
1 Het waterverbruik voor zowel bad als douche neemt vanaf 2001 toe. 
2 Tussen 1995 en 2004 is het waterverbruik per persoon vooral afgenomen 

door de steeds verdergaande invoering in woningen van zuinige toiletten en 
wasmachines. 

3 Het waterverbruik van het bad is afgenomen doordat men meer gebruik is 
gaan maken van de douche. 

 Neem de cijfers 1, 2 en 3 over op het antwoordblad en zet erachter of deze 
uitspraak juist is of onjuist.  
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bron 24 
Gebruik bestrijdingsmiddelen in de landbouw  
 

 
 

1p 32 Op bron 24 is te zien hoe het land besproeid wordt met bestrijdingsmiddelen. 
 Geef de reden waarom dit gevaarlijk is voor de kwaliteit van het grondwater. 

 
bron 25 
Verbruik van water op de wereld 
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1p 33 Hierboven staan drie verschillende diagrammen waarin het waterverbruik wordt 
weergegeven voor de landbouw, de industrie en de huishoudens. 
Welk diagram geeft de juiste verhouding weer voor het waterverbruik in de rijke 
landen? 
A diagram P 
B diagram Q 
C diagram R 
 

1p 34 Water wordt onder andere gebruikt als grondstof, zoals bij frisdranken. 
 Noem een andere vorm van waterverbruik in de industrie.  
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bron 26 
Waterbronnen 
 
foto 1          foto 2  

  
 
foto 3 

 
 

1p 35 De Verenigde Naties hebben onlangs een aantal belangrijke doelen 
afgesproken. Eén van die doelen is de toegang tot veilig drinkwater. 
De foto’s van bron 26 laten drie plaatsen in Afrika zien waar mensen hun 
drinkwater ophalen. 
Welke foto is de meest veilige bron voor drinkwater? 
A foto 1 
B foto 2 
C foto 3 
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1p 36 In Europa is de waterafvoer via de rivieren in de afgelopen eeuw toegenomen. 
Een groot probleem is dat bij regenval het waterpeil in de rivieren sneller stijgt. 
De oorzaken hiervan zijn onder meer menselijke activiteiten. 

 Noem een voorbeeld van menselijke activiteiten waardoor de rivieren meer 
water krijgen te verwerken. 

 
2p 37 Er zijn in de afgelopen eeuw in Nederland maatregelen genomen die ertoe 

bijdragen dat de rivieren meer water kunnen afvoeren en/of meer ruimte hebben 
gekregen. 

 Noem twee van deze maatregelen. 
 
bron 27 
Een volgelopen wadi in een nieuwbouwwijk 
 

 
 

1p 38 Op de foto van bron 27 zie je een wadi in een Nederlandse nieuwbouwwijk die 
na een flinke regenbui is volgelopen. 

 Noem een reden waarom men in huidige nieuwbouwwijken vaak wadi’s 
aanlegt. 

 
1p 39 Bewoners van dit soort wijken wordt verzocht bepaalde handelingen niet meer te 

doen. 
Wat zullen de bewoners niet meer mogen doen? 
A voor de deur de auto wassen 
B de tuin sproeien 
C regentonnen plaatsen 
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bron 28 
Mali en de stuwdam in de Bafingrivier 
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bron 29 
 
Het stuwmeer in de rivier de Bafing in Mali is bedoeld voor de opwekking van 
elektriciteit voor Mali en haar buurlanden. Ook kon met de aanleg van de dam 
de waterafvoer beter geregeld worden. Daarnaast was het de bedoeling ruim 
3500 km² land te irrigeren. Stroomafwaarts vloeit de Bafing in de rivier de 
Senegal.  
Voor de aanleg van de dam trad de Bafing jaarlijks buiten haar oevers en 
bevloeide zo het omliggende gebied. Voor het arme Mali heeft de aanleg van de 
dam nog niet geleid tot grote economische ontwikkeling. Zo wordt er momenteel 
nog maar een kleine 1000 km2 geïrrigeerd.  
 

1p 40 In bron 29 worden enkele functies van een stuwmeer genoemd. 
 Noem nog een andere functie. 

 
1p 41 Wanneer de neerslaghoeveelheden verder afnemen, kan dat tot conflicten 

leiden tussen Mali en zijn buurlanden Senegal en Mauritanië. 
 Geef met behulp van bron 28 een argument waarom er waterconflicten 

kunnen ontstaan tussen Mali en de buurlanden. 
 

2p 42  Geef eerst een nadeel van de aanleg van de dam voor het gebied 
stroomopwaarts en vervolgens een nadeel voor het gebied stroomafwaarts 
van de dam.  

 
1p 43 Volgens bron 29 wordt er nog maar 1000 km² van de geplande 3500 km² 

landbouwgrond geïrrigeerd. Dat is veel minder dan de bedoeling was. 
 Wat zal daarvoor de belangrijkste reden zijn? 
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bron 30 
Vier kaarten van het noordpoolgebied, 1990 - 2007 
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1p 44 Door de opwarming van de aarde smelt er steeds meer ijs bij de polen 
(zie bron 30). Oorzaak van de opwarming is het versterkte broeikaseffect. 

 Waardoor wordt het broeikaseffect versterkt? 
 

2p 45 Wanneer het ijs met dezelfde snelheid blijft smelten, duurt het nog maar enkele 
tientallen jaren en de Noordpool zal ijsvrij zijn. Behalve nadelen zijn er ook 
voordelen te noemen van dit ijsvrij worden van het noordpoolgebied.  

 Noem twee van deze mogelijke voordelen. 
 

1p 46 In bron 30 zie je dat er in de zomer van 2007 veel minder ijs was dan in 1990. 
Toch is het niet zo dat het ijsoppervlak elk jaar kleiner geworden is. Kijk 
bijvoorbeeld bij de zomer van 2000. 

 Geef hiervoor een oorzaak. 
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bron 31 
Sudan en Australië 
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1p 47 In Sudan en Australië (zie bron 31) is het erg droog. Als het daar regent, 
valt er ineens zoveel neerslag dat de bodem deze neerslag niet zo snel kan 
verwerken. Gevolgen zijn grote overstromingen en schade aan bijvoorbeeld de 
infrastructuur. Dit gebeurt de laatste jaren steeds vaker. 
Beide landen moeten zich erg inspannen om de watervoorziening voor de 
toekomst veilig te stellen. 

 Geef een reden waarom Australië dit gemakkelijker kan realiseren dan 
Sudan. 

 
 

KB-0131-a-10-1-o* einde  

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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 KB-0131-a-10-2-o  

Examen VMBO-KB 

2010 
 

 
 

 aardrijkskunde CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dit examen bestaat uit 45 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 59 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 2
dinsdag 22 juni

9.00 - 11.00 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 
Een zeehond rust lekker uit in het zonnetje op een zandbank bij Texel 
 

 
 
bron 2 
Het waddengebied 
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1p 1 Het waddengebied is onder andere zo bijzonder vanwege het spel van eb en 
vloed. Door die eb en vloed verandert het waddengebied bijna voortdurend van 
vorm.  
Het waddengebied, zie de bronnen 1 en 2, is in juli 2009 aangewezen als 
werelderfgoed van de natuur. 
Wat zal het effect van deze aanwijzing zijn op het aantal toeristen dat naar de 
Waddeneilanden zal komen? 
A Er zullen meer toeristen komen. 
B Er zullen minder toeristen komen. 
C Deze aanwijzing zal geen effect hebben. 
 

1p 2 Twee van de Waddeneilanden hebben een vaste veerbootverbinding met 
dezelfde havenplaats op het vaste land (zie bron 2).  
Welke twee eilanden zijn dat? 
A Schiermonnikoog en Vlieland 
B Vlieland en Terschelling 
C Terschelling en Ameland 
D Texel en Vlieland 
 
bron 3 
Texel 
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1p 3 De foto van bron 1 laat een zeehond zien die lekker ligt te zonnen op een 
zandbank bij Texel. Op de achtergrond is vaag een vissersschip te zien. 
Op welke plaats, zie bron 3, zal de foto gemaakt zijn? 
A plaats 1 
B plaats 2 
C plaats 3 
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1p 4 Verreweg de meeste Nederlanders gaan jaarlijks wel een keer op een korte of 
op een lange vakantie. Maar dat geldt niet voor alle Nederlanders.  

 Noem een groep Nederlanders die niet, of niet ieder jaar op vakantie gaat. 
 

1p 5 Hoe groot is het percentage Nederlanders dat jaarlijks op vakantie gaat 
ongeveer? 
A ± 50% 
B ± 70% 
C ± 80% 
D ± 90%  
 
bron 4 
Aantal lange vakanties van Nederlanders, 1968 - 2007 
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1p 6 In bron 4 zie je een toename van het aantal lange vakanties van de 

Nederlanders sinds 1968. Eén van de redenen is natuurlijk dat het aantal 
Nederlanders sinds 1968 ook is toegenomen.  

 Noem nog een reden voor de toename van het aantal lange vakanties van 
Nederlanders. 

 
2p 7 Hieronder staan twee uitspraken naar aanleiding van bron 4.  

1 Het aantal lange vakanties naar het buitenland is altijd hoger geweest dan 
het aantal lange vakanties in het binnenland. 

2 Tussen 1968 en 2007 is het aantal lange vakanties toegenomen. 
 Neem de nummers 1 en 2 van deze uitspraken over op het antwoordblad en 

zet erachter of deze uitspraak juist is of onjuist. 
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bron 5 
Utrecht lokt watertoeristen met nieuwe ‘waterspots’ 
 
De gemeente Utrecht wil meer watertoeristen aantrekken. Daarom komt er een 
nieuw stadshaventje. Ook komen er meer vaste ligplaatsen voor kleine bootjes. 
Bovendien heeft Utrecht een aantal zogenoemde 'waterspots' aangewezen voor 
evenementen en voor aanlegplaatsen voor passanten, sloepen en 
rondvaartboten. 
 

2p 8 In de tekst van bron 5 staat dat de gemeente Utrecht graag meer watertoeristen 
wil aantrekken. 

 Noem twee beroepsgroepen die economisch belang hebben bij de komst 
van meer toeristen. 

 
1p 9 Niet iedereen is blij met deze plannen van de gemeente Utrecht. Omwonenden 

van de ‘waterspots’ hebben nogal wat bezwaren.  
 Noem zo’n bezwaar. 

 
bron 6 
Lange vakanties naar het buitenland naar vervoerstype, 2007 
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2p 10 Het diagram van bron 6 toont de meest gebruikte vervoersmiddelen voor lange 
vakanties van Nederlanders in 2007. De namen van de vervoersmiddelen zijn  
vervangen door de cijfers 1 t/m 4. In willekeurige volgorde zijn dit: vliegtuig, 
touringcar, trein en auto.  

 Neem de cijfers 1 en 4 over op het antwoordblad en zet erachter welk 
vervoermiddel hiermee bedoeld wordt. 

 
2p 11 Bij Europese bestemmingen kunnen vliegtuig en hogesnelheidstrein met elkaar 

concurreren tot een afstand van zo’n vijfhonderd kilometer.  
 Welke twee voordelen heeft een treinreis met de hogesnelheidstrein bij deze 

afstand boven een vliegreis?  
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bron 7 
Gran Canaria 
 

Agaete

Las Palmas

SonnenlandSonnenland
San AgustinSan Agustin

IngenioIngenio

TafiraTafira

TeldeTelde

Pico de las Nieves (1949)Pico de las Nieves (1949)

Cruz de Tejeda (1580)Cruz de Tejeda (1580)
Pico de Bandama

(1569)
Pico de Bandama

(1569)
Pico de Bandama

(1569)

Puerto Rico

ArtenaraArtenara

ArucasArucasPuerto de las Nieves
Agaete

San Nicolas
de Tolentino
San Nicolas
de Tolentino

Patalavaca
Arguineguin

0 5 10 km

A T L A N T I S C H E  O C E A A N

Legenda:
grote weg (autosnelweg) bergtop
weg
grote plaats
dorp
rivier

vliegveld

Puerto de Mogan

MoganMogan

Galdar

Playa del Ingles

San Bartolome 
de Tirajana
San Bartolome 
de Tirajana

St. LuciaSt. Lucia

 
 
De familie Klaassen (vader, moeder en twee dochters: Carien van 16 en Maxime 
van 14) besluit de kerstvakantie door te brengen op Gran Canaria (zie bron 7). 
De dochters willen het liefst in een hotel bij Playa del Inglés. De ouders 
daarentegen geven de voorkeur aan een vakantiehuisje bij 
San Bartolomé de Tirajana. 
 

2p 12 Vader en moeder Klaassen willen een heel andere vakantie dan hun kinderen. 
 Noem twee verschillen tussen de vakantiewensen van de ouders en hun 

dochters.  
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1p 13 De oplossing is een week Playa del Inglés (de eerste week) en een week 
San Bartolomé de Tirajana (de tweede week). 
“Dat komt wel goed uit”, zegt Carien, “want na zo’n vliegreis wil je snel naar je 
hotel en niet uren in een taxi naar je huisje.” 
Klopt deze uitspraak van Carien (zie bron 7)? 
A Het maakt niets uit, want naar beide plaatsen ben je even lang onderweg. 
B Ja, die klopt, want je bent sneller in het hotel in Playa del Inglés. 
C Nee, die klopt niet, want San Bartolomé de Tirajana ligt dichter bij het 

vliegveld. 
 
bron 8 
Een cruisereis 
 
ASTORIA **** 
 
AZIË / AUSTRALIË 
21-daagse Azië / Australië cruise met vertrek op 19 januari 2009 

Sydney, Brisbane, Cairns, Madang (Papua Nieuw Guinea),  

Koror, Palau (Micronesië), Manila, Kaohsiung (Taiwan), 

Guangzhou (China), Hong Kong 

 
 P.P. 
Binnenhut vanaf €€      22337755  
Buitenhut vanaf €        2625 

Suite vanaf €        3750 

Indicatie vliegreis via de rederij vanaf Frankfurt €        1450 

Indicatie vliegreis Amsterdam-Frankfurt v.v. €          150 

Transfers luchthaven - haven v.v. zijn inbegrepen  
1-persoonstoeslag bedraagt slechts 50%  

 
1p 14 In bron 8 wordt een cruise naar Azië en Australië aangeboden. Welke van de 

onderstaande begrippen hebben betrekking op deze reis?  
A georganiseerde reis – actieve vakantie – massatoerisme 
B georganiseerde reis – passieve vakantie – elitetoerisme 
C ongeorganiseerde reis – passieve vakantie – elitetoerisme 
D ongeorganiseerde reis – actieve vakantie – massatoerisme 
 

1p 15 Bij de reis uit bron 8 mikt de reisorganisatie niet op gezinnen met schoolgaande 
kinderen. 

 Noem een gegeven uit de bron waaruit je dat kunt afleiden. 
 

1p 16 Dergelijke vakanties worden niet tot duurzaam toerisme gerekend. 
 Geef hiervoor een argument. 
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bron 9 
Een treinreis in Marokko 
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Nabila en Chantal willen in de zomer na hun eindexamen een 8-daagse reis 
door Marokko maken. Ze kiezen voor een treinreis langs enkele grote 
Marokkaanse steden. Ze vertrekken uit Fès en reizen via Rabat en Casablanca 
naar Marrakech (zie bron 9). In de koningssteden, die ze aandoen, willen ze 
excursies en rondwandelingen maken om zoveel mogelijk indrukken op te doen. 
 

1p 17 Hoeveel kilometer is de treinreis van Casablanca naar Marrakech? 
A 65 km 
B 130 km 
C 225 km 
D 330 km 
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bron 10  
Twee foto’s gemaakt in Marokko 
 
foto A foto B 

 
 

1p 18 Onderweg maken ze natuurlijk veel foto’s. In bron 10 staan twee van deze foto’s 
afgebeeld.  
Bij welke plaats in Marokko zijn beide foto’s genomen? 
A Casablanca 
B Fès 
C Marrakech 
D Settat 
 

1p 19 Welke van de onderstaande begrippen hebben betrekking op de vakantie die 
Nabila en Chantal in Marokko doorbrengen? 
A korte vakantie, cultuurvakantie, actief 
B korte vakantie, natuurvakantie, passief 
C lange vakantie, cultuurvakantie, actief 
D lange vakantie, natuurvakantie, actief 
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bron 11 
Aantal buitenlandse bezoekers per provincie, in Turkije, 2002 
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1p 20 Turkije is ook voor Nederlanders een belangrijk vakantieland. In de periode 

1990 - 2003 kende het toerisme hier een grote bloei. Met behulp van bron 11 
kun je afleiden wat voor type vakantie het meest voorkomt in Turkije. 
Welk type vakantie is dat? 
A natuurvakantie 
B skivakantie 
C strandvakantie 
 
bron 12 
Midden-Europa 
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1p 21 Steeds meer mensen gaan voor hun wintersportvakantie naar Tsjechië in plaats 
van naar Oostenrijk en Zwitserland. 

 Geef daarvoor een reden.
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1p 22 De natuurlijke sneeuwzekerheid is in de Alpenlanden beter dan in Tsjechië. 
Wat is de belangrijkste reden dat de sneeuwzekerheid in Tsjechië veel kleiner is 
dan die in het Alpengebied? 
A De skigebieden liggen in de Alpen allemaal op de sneeuwzekere zuidhelling.  
B De skigebieden liggen in de Alpen altijd boven de boomgrens. 
C De skigebieden zijn in de Alpen over het algemeen hoger gelegen. 
D In de skigebieden in de Alpen wordt geen gebruikgemaakt van 

sneeuwkanonnen. 
 
bron 13  
Sneeuwkanonnen in Tsjechië 
 

 
 

2p 23 In de wintersportgebieden wordt steeds meer gebruikgemaakt van 
sneeuwkanonnen. Met het gebruik ervan is niet iedereen gelukkig. 
Hieronder staan drie uitspraken over sneeuwkanonnen.  
1 Met sneeuwkanonnen wordt het wintersportseizoen verlengd. 
2 Sneeuwkanonnen zijn milieuvriendelijk. 
3 Sneeuwkanonnen kunnen alleen gebruikt worden boven de boomgrens. 

 Neem de cijfers 1, 2 en 3 over op het antwoordblad en zet erachter of deze 
uitspraken juist zijn of onjuist. 
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Het gebruik van natuurlijke hulpbronnen 
 
bron 14  
Een deel van de kringloop van het water 
 

verdamping
km3: 62.500

neerslag
km3: 100.000

 
 

1p 24 In de afbeelding van bron 14 wordt een deel van de waterkringloop 
weergegeven. Bij neerslag en verdamping staat de hoeveelheid water in km3 
aangegeven. 
Hoeveel bedraagt in deze kringloop de nuttige neerslag? 
A 37.500 km3 per jaar 
B 62.500 km3 per jaar 
C 100.000 km3 per jaar 
D 162.500 km3 per jaar 
 

1p 25 Maakt het voor de doorstroomsnelheid iets uit of de neerslag valt in de vorm van 
sneeuw of in de vorm van regen? Ja of nee? Geef hiervoor een argument.
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bron 15 
Gemiddeld waterverbruik per persoon per dag van Nederlanders in liters in de 
jaren 1998, 2001 en 2007 
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1p 26 In bron 15 zijn een aantal staven getekend. Deze staven staan in willekeurige 
volgorde en geven het gemiddelde waterverbruik per persoon per dag aan van 
Nederlanders in 1998, 2001 en 2007.  
Welke staaf geeft het gemiddelde watergebruik per persoon aan in 2007?  
A staaf 1 
B staaf 2 
C staaf 3 
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bron 16  
Windsurfers oefenen bij een elektriciteitscentrale 
 

 
 
bron 17 
De Maasplassen 
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1p 27 De achtergrond van de foto van bron 16 geeft een aanwijzing voor het gebruik 
van water door bedrijven. 

 Van welk gebruik van water is hier sprake?
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1p 28 Het gebied op de foto van bron 16 maakt deel uit van de Maasplassen bij 
Roermond (zie de kaart van bron 17). 
Deze Maasplassen zijn vooral voor de industrie en de toeristische sector erg 
belangrijk. 

 Noem behalve industrie en toerisme nog een voorbeeld waarvoor de 
Maasplassen belangrijk zijn. 

 
bron 18  
Toegang tot veilig drinkwater 
 

 
 

2p 29 De kaart van bron 18 geeft een beeld van het aantal mensen in een land zonder  
veilig drinkwater. 
Hieronder volgen drie uitspraken naar aanleiding van deze bron. 
1 Het zijn vooral de arme landen waar veel mensen geen veilig drinkwater 

hebben. 
2 In Europa hebben alle inwoners toegang tot veilig drinkwater. 
3 Het zijn allemaal droge landen waar veel inwoners geen veilig drinkwater 

hebben. 
 Neem de cijfers 1, 2 en 3 over op het antwoordblad en zet erachter of deze 

uitspraak juist is of onjuist. 
 

1p 30 Zo’n één miljard mensen op de wereld heeft geen toegang tot veilig drinkwater. 
Waardoor is het drinkwater voor deze mensen vaak niet veilig? 
A Drinkwater wordt vaak uit vervuilde rivieren gehaald. 
B Drinkwaterleidingen zijn in vervuilde gebieden aangelegd. 
C Omdat zij het drinkwater moeten opvangen in aardewerkpotten. 
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bron 19  
Een advertentie 
 

 
 

2p 31 De advertentie van bron 19 riep mensen op om te gaan stemmen voor de  
waterschapsverkiezingen van 2008. 
Waterschappen zijn belangrijk voor Nederland in verband met kwalitatief en 
kwantitatief waterbeheer. 
Zij hebben zich onder andere tot taak gesteld om: 
1 afvalwater te zuiveren 
2 overtollig water af te voeren 
3 het grondwater op peil te houden 
4 bescherming te bieden tegen overstromingen  
5 regenwaterafvoer en rioolwaterafvoer van elkaar te scheiden 

 Noteer de nummers van de taken die horen bij kwalitatief waterbeheer op je 
antwoordblad. 

 
bron 20  
Tekst 
 
De Deltacommissie presenteerde op 3 september 2008 het rapport ‘Samen 
werken met water’. De Deltacommissie doet een aantal aanbevelingen. Eén 
daarvan is het waterpeil van het IJsselmeer met anderhalve meter te verhogen 
in de periode tot 2050. 
 

1p 32 Wat is de belangrijkste reden om het waterpeil in het IJsselmeer in de periode 
tot 2050 met anderhalve meter te verhogen?  
A Het bevorderen van de visvangst in Urk en Volendam. 
B Het vergroten van de watersportmogelijkheden.  
C Het vergroten van een zoetwaterreservoir voor Noord- en West-Nederland. 
 

2p 33 Grote rivieren in Nederland zoals de Rijn en Maas moeten steeds meer water 
verwerken. Er moeten zowel in Nederland als in de buurlanden maatregelen 
worden genomen om overstromingen in Nederland te voorkomen. 

 Noem twee voorbeelden van maatregelen die zowel in Nederland als in de 
buurlanden genomen kunnen worden.
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bron 21 
Een krantenartikel uit 2008 
 
Spanje mag zwembaden alleen nog maar  
met zeewater vullen 
 

Extreme droogte in 2008 zorgt voor ernstig tekort aan 
drinkwater 
 
BARCELONA - Door de enorme droogte van de laatste tijd mogen de 
zwembaden in sommige delen van Spanje niet langer met kraanwater worden 
gevuld. 
 
bron 22 
Spanje 
 

250 km1250

Catalonie
Aragon

 
 

1p 34 In de Spaanse noordoostelijke regio’s Catalonië en Aragón heeft de overheid 
strenge beperkingen afgekondigd voor het gebruik van drinkwater. Eén zo’n 
beperking is (zie bron 21) de zwembaden niet langer met kraanwater te vullen.  

 Noem nog een andere beperking van het drinkwaterverbruik die de overheid 
zou kunnen opleggen. 
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bron 23 
Een krantenbericht 
 
Miljoenen in India dakloos door moesson 
 

Patna, 30 aug. In de Indiase deelstaat Bihar zijn twee miljoen 
mensen dakloos geraakt door overstromingen. Die overstromingen 
ontstonden twaalf dagen geleden toen een dam in Nepal het begaf als 
gevolg van hevige moessonregens. Ook in Nepal  zijn tienduizenden 
mensen dakloos geraakt.
 
Op 18 augustus bezweek een dam in de rivier de Saptakoshi in Nepal (in India 
Kosi genoemd), die uitmondt in de Ganges. 
 

 
 
bron 24 
Deel van India 
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2p 35 Uit bron 23 blijkt dat het doorbreken van een stuwdam enorme gevolgen heeft. 
Toch hebben zo’n dam en het ervoor gevormde stuwmeer normaal gesproken 
een aantal voordelen. 

 Noem twee voordelen die een stuwdam en/of stuwmeer in een rivier kunnen 
hebben. 

 
2p 36 Tientallen mensen zijn door de overstromingen in Bihar (India) omgekomen. 

Veel doden vallen echter ook vaak in de weken ná overstromingen van deze 
omvang. 

 Noem hiervoor twee oorzaken. 
 
bron 25  
Grote rivieren dreigen onbruikbaar te worden 
 
Tien grote rivieren op aarde dreigen onbruikbaar te worden. Daardoor komt de 
watervoorziening voor honderden miljoenen mensen in gevaar en verdwijnen 
vissoorten. Deze waarschuwing uitte het Wereld Natuur Fonds (WNF). Het WNF 
publiceerde een top tien van dergelijke rivieren. In het overzicht staan vijf grote 
Aziatische rivieren, zoals de Yangtze, de Mekong en de Ganges. In Afrika is de 
Nijl bedreigd. In Europa zou vooral de Donau gevaar lopen. 
 

2p 37 Geef twee belangrijke oorzaken voor het onbruikbaar worden van grote rivieren. 
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bron 26 
 
kaart 1 Het Aralmeer voor de aanleg van de dam 
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kaart 2 Het Aralmeer na de aanleg van de dam 
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1p 38 Het opdrogen van het Aralmeer werd lange tijd één van de grootste ecologische 
rampen genoemd (in dertig jaar daalde het waterniveau van 53 tot 30 meter 
boven de zeespiegel).  

 Wat was de belangrijkste reden dat het Aralmeer opdroogde? 
 

1p 39 Door het opdrogen van het Aralmeer is ook de kust en het omliggende gebied 
minder bruikbaar geworden. 

 Noem hiervoor een oorzaak. 
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1p 40 In 2007 werd in dit gebied de Kok-Aral Dam in gebruik genomen (zie bron 26). 
De dam ligt tussen het zuidelijke en noordelijke deel van het Aralmeer. 
Hieronder volgen drie uitspraken over de gevolgen van deze dam. 
Welke uitspraak is juist? 
A Deze dam heeft evenveel positieve gevolgen voor zowel het noordelijke als 

het zuidelijke Aralmeer. 
B Deze dam heeft vooral positieve gevolgen voor het noordelijke Aralmeer. 
C Deze dam heeft vooral positieve gevolgen voor het zuidelijk Aralmeer 
 
bron 27 
Akthar Mohammed bij het irrigatiekanaal 
 

 
 
bron 28 
De Barakzai-driehoek in Afghanistan 
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bron 29 
Afghanistan 
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1p 41 Op de foto van bron 27 staat Akthar Mohammed.  
Deze leider van de noordelijke Barakzai-stam was één van de initiatiefnemers 
van het irrigatiekanaal dat ook staat afgebeeld op bron 28. 
“Het was ontzettend zwaar werk”, zegt Akthar Mohammed. 

 Noem een element af te leiden uit de bronnen (27 en 29) waaraan je kunt 
aflezen dat dit inderdaad ontzettend zwaar werk moet zijn geweest. 

 
1p 42 Dit irrigatiekanaal is maar 2,5 meter breed en 23 kilometer lang. Een breder 

kanaal was natuurlijk nog meer werk geweest. 
Toch was dit niet de reden waarom men gekozen heeft voor een smal kanaal. 

 Wat is het grote voordeel van een smal kanaal ten opzichte van een breed 
kanaal in dit gebied? 
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bron 30 
 
Kanalen in China 
China kampt met een van de grootste waterproblemen ter wereld. 
Het waterverbruik is de laatste dertig jaar enorm gestegen. 
Bovendien zijn veel waterbronnen ernstig vervuild. 
Vooral in het noorden van China dreigt een watercrisis. 
De hoofdstad Peking moet nu al water ‘lenen’ uit de omliggende provincies. 
Met de aanleg van enkele kanalen probeert men deze watercrisis het hoofd te 
bieden. 
 
bron 31 
Geplande kanalen in China 
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1p 43 In de tekst van bron 30 staat dat het waterverbruik in China de afgelopen dertig 

jaar enorm is gestegen. 
 Noem een oorzaak voor deze enorme stijging. 

 
2p 44 In de tekst van bron 30 staat dat China kampt met veel waterproblemen. Veel 

waterbronnen zijn ernstig vervuild. 
Met name de landbouw en de industrie zijn hiervoor verantwoordelijk. 

 Geef eerst een voorbeeld van watervervuiling door de landbouw. 
 Geef vervolgens een voorbeeld van watervervuiling door de industrie. 

 
 
Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina. 
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2p 45 Zo’n grootschalig project als dit kanalenproject in China kent ook bezwaren. 
Hieronder staan drie bezwaren. 
1 Er gaan historische plekken verloren. 
2 Het water moet via twee huizenhoge buizen onder de Gele Rivier (Huang 

He) door worden geleid. 
3 De vergoeding voor het onteigende land is erg laag. 
Deze uitspraken worden in willekeurige volgorde gedaan door de volgende 
personen:  
− een arme boer 
− een dorpsbewoner 
− een bouwkundige 

 Welk bezwaar hoort bij welke persoon? 
Neem de cijfers 1, 2 en 3 van de bezwaren over op het antwoordblad en zet er 
de bijbehorende persoon achter.  
 
 

KB-0131-a-10-2-o* einde  

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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 913-0131-a-KB-1-o  

Examen VMBO-KB 

2009 
 
 
 

 aardrijkskunde CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dit examen bestaat uit 47 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 54 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 1
donderdag 28 mei

9.00 - 11.00 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 
De acht mooiste reizen 
 
1 De buitengewone wildernisbeleving in Alaska 
2 Wandelen in het Zwitserse hooggebergte 
3 Voettocht langs de fjorden van Noorwegen 
4 Wandelexpeditie in Marokko 
5 Mountainbiken in IJsland 
6 Safarireis door Kenia 
7 Trekking door de wildernis in Finland 
8 Fietsen door de bergen aan de westkust van Mexico 
 
 

1p 1 Emel en Antal zitten vlak voor hun eindexamen. Nog even en dan gaan ze op 
vakantie. Maar waarheen? In de krant zien ze de tekst van bron 1 staan over de 
acht mooiste reizen.  
Ze willen het liefst naar een gebied waar ze een grote kans hebben op hoge 
temperaturen en veel zon. 
Welke van de bovenstaande reizen zouden ze dan moeten kiezen? 
A de reis nummers 1, 2 en 5 
B de reis nummers 1, 4 en 7 
C de reis nummers 2, 4 en 6 
D de reis nummers 3, 5 en 7 
E de reis nummers 3, 6 en 8 
F de reis nummers 4, 6 en 8  
 

2p 2 Na het lezen van de tekst van bron 1 doen Annouk, Littal en Maud de volgende 
uitspraken. 
Annouk zegt: “Deze reizen horen tot de verre bestemmingen.” 
Littal zegt: “Deze reizen zijn voorbeelden van grootschalig toerisme.” 
Maud zegt: “Bij deze reizen zal er tijdens het verblijf in dat land meestal ook 
sprake zijn van ecotoerisme.” 

 Schrijf de namen Annouk, Littal en Maud op het antwoordblad en schrijf 
achter elke naam of deze uitspraken juist zijn of onjuist. 
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bron 2 
Een natuurverschijnsel   
 

 
 

1p 3 Bron 2 laat een natuurverschijnsel zien dat men maar bij één van deze acht 
reizen (zie bron 1) regelmatig kan zien. 
Tijdens welke reis kan men dit natuurverschijnsel regelmatig zien? 
A tijdens reis 1 
B tijdens reis 3 
C tijdens reis 5 
D tijdens reis 7 
 

1p 4 Hieronder staat een aantal begrippen die betrekking hebben op verschillende 
vormen van toerisme en vakantie: 
massatoerisme, actieve vakantie, passieve vakantie, natuurvakantie en 
cultuurvakantie. 
Welke van deze begrippen zijn van toepassing op de reizen in bron 1?  
A actieve vakantie en natuurvakantie 
B massatoerisme en actieve vakantie 
C massatoerisme en cultuurvakantie 
D passieve vakantie en cultuurvakantie 
E passieve vakantie en natuurvakantie  
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Zuid-Limburg als vakantiegebied     
 
bron 3       bron 4 
 

  
 
bron 5 
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bron 6 
Sterk imago van Zuid-Limburg als vakantiegebied 
 
Uit onderzoek blijkt dat Zuid-Limburg en speciaal het zuiden van de provincie  
een ijzersterk imago heeft als vakantiegebied. Hieruit blijkt dat de VVV’s het 
beeld van de provincie Zuid-Limburg goed weten over te brengen aan de 
mensen die Zuid-Limburg nog nooit hebben bezocht. De onderzoekers 
adviseren ondernemers in de toeristensector om deze doelgroep te stimuleren 
eens naar het zuiden te komen: “want als men eenmaal in Zuid-Limburg is 
geweest, is men voor altijd verkocht.” 
 
 

1p 5 Bij het kiezen van een vakantiebestemming, speelt het imago van het gebied 
een grote rol. Veel Nederlanders kiezen ervoor om hun vakantie in Zuid-Limburg 
door te brengen, omdat ze een positief beeld van dat gebied hebben.  

 Geef met behulp van de foto’s (zie bron 3, 4 en 5) twee kenmerken die mede 
zorgen voor dit positieve beeld. 

 
1p 6 In het hoogseizoen zijn in Zuid-Limburg veel hotels en campings overvol.  

Buiten het hoogseizoen zijn er echter nog genoeg groeikansen als de juiste 
doelgroepen maar bereikt worden. 
Mogelijke doelgroepen zijn:  
P Jonge stellen van 18 - 25 jaar die houden van gezelligheid. 
Q Vakantiegangers met schoolgaande kinderen die houden van het bezoeken  
 van pretparken. 
R Oudere vakantiegangers die houden van cultuur, lekker eten, wandelen en 
fietsen. 
Op welke doelgroep zouden de VVV’s in Zuid-Limburg zich moeten richten als 
ze buiten het hoogseizoen meer vakantiegangers willen trekken? 
A P  
B Q 
C R 
 

1p 7 De onderzoekers adviseren ondernemers in de toeristensector om toeristen die 
Zuid-Limburg nog nooit hebben bezocht, te stimuleren naar Zuid-Limburg te 
komen. 

 Noem twee soorten bedrijven/instellingen die we rekenen tot de 
toeristensector. 

 
1p 8 Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat Zuid-Limburg 

ook in de top tien van favoriete binnenlandse vakantiebestemmingen staat. 
Welke binnenlandse vakantiebestemming staat al jaren nummer één in deze top 
tien? 
A de Noordzeebadplaatsen 
B de Veluwe en Veluwerand  
C de Waddeneilanden 
D het merengebied van Friesland, Groningen en Noord-West-Overijssel 
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bron 7   
Vakanties van de Nederlanders per periode en naar bestemming, 2005 - 2006 
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bron 8 
Vakanties van de Nederlanders per periode en naar bestemming, 2005 - 2006  
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1p 9 Meneer Wevers bespreekt in de klas de bronnen 7 en 8 waarin lange en korte 
vakanties per periode en naar bestemming met elkaar vergeleken worden.  
Hij zegt: “Als je de beide bronnen met elkaar vergelijkt, dan blijken er grote 
verschillen te bestaan”.  
Aan de leerlingen stelt hij de volgende vraag: “Welke bron gaat over de korte 
vakanties?” 
Arzu zegt: “Bron 8.” 
Meneer Wevers zegt: “Dat is het goede antwoord.” 

 Geef met behulp van de bronnen een argument dat Arzu gebruikt kan 
hebben bij de beantwoording van de vraag. 

 
1p 10 Dan stelt meneer Wevers de vraag welke stippellijn, lijn A of B (zowel in bron 7 

als bron 8), de vakantiebestemmingen in Nederland weergeeft.  
 Kies eerst uit lijn A of lijn B en geef vervolgens een juist argument voor je 

keuze. 
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bron 9 
De wereld  
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1p 11 Chantal en Manon zijn bezig met het voorbereiden van hun vakantie. Ze willen  
graag naar een eiland of eilandengroep op vakantie.  
Bij het reisbureau hebben ze reisgidsen opgehaald van Isla Margarita, Indonesië 
en de Canarische Eilanden.  
Op bron 9 zijn deze eilanden of eilandengroepen met cijfers aangegeven. 
Met welke van deze cijfers worden deze eilanden weergegeven? 
 
 Canarische Eilanden Indonesië Isla Margarita
A 1 2 3 
B 1 3 2 
C 2 1 3 
D 2 3 1 
E 3 1 2 
F 3 2 1 
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bron 10 
Verslag van Hans Avontuur over Gran Canaria 
 
Verslaggever Hans Avontuur heeft een aantal plaatsen bezocht op  
Gran Canaria. Hij deed zich voor als een agent van de Betonpolitie. Hij keek 
waar je als toerist wel of niet op vakantie zou moeten gaan.  
Hij deed er onderzoek op vier verschillende dagen op meerdere plaatsen. 
Hieronder staan het door hem gemaakte kaartje en zijn verslag. 
 
Gran Canaria  
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bron 11 
Verslag van Hans Avontuur 
 
 
Dag 1 
Playa del Inglés: de ooit moderne en vooruitstrevende hotels en 
shoppingcentra zijn nu het domein van bitterballen, ‘Bratwurst’ en goedkoop 
vermaak. Platgooien en opnieuw opbouwen! 
San Augustin: vergane glorie. Kan met de sloop meegenomen worden. 
 
Dag 2 
Fataga: uitstekend alternatief voor een strandvakantie. Oase van rust in het 
bergachtige binnenland. 
Puerto Rico, Patalavaca, Arguineguín, Taurito: om verdrietig van te 
worden. De lelijkheid is overal aan de kust te zien. En toen de stranden op 
waren, zijn er gewoon nieuwe gemaakt met zand uit Cuba en de Bahama’s. 
 
Dag 3 
Agaete: onbetwiste favoriet, wat een heerlijk dorp. 
Puerto de las Nièves: rustige, authentieke vissersplaats met twee 
kiezelstranden en uitstekende restaurants. Toeristen komen er vrijwel niet. 
Canariёrs komen er vis eten en een wandeling maken, niet meer en niet 
minder. 
 
Dag 4  
Las Palmas de Gran Canaria: verrassende en mooie grote stad. Door de 
overwegend noordenwind in combinatie met een andere belangrijke, 
natuurlijke factor op Gran Canaria is het hier wel vaak slechter weer dan in 
het zuiden van het eiland. 
 

 
1p 12 Leg met behulp van bron 11 uit waarom men het begrip ‘Betonpolitie’ gebruikt. 

 
1p 13 Op welke twee dagen van zijn onderzoek heeft Hans als ‘agent van de 

Betonpolitie’ waarschijnlijk de meeste ‘bekeuringen’ uitgedeeld? 
A dag 1 en dag 2 
B dag 3 en dag 4 
C dag 1 en dag 3 
D dag 2 en dag 4  
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1p 14 Niet elke plaats op Gran Canaria verkeert blijkbaar in dezelfde ontwikkelingsfase 
van toeristische ontwikkeling. Zo is er bijvoorbeeld een duidelijk verschil tussen 
Puerto de las Nièves en Playa del Inglés. 
Welke ontwikkelingsfasen horen bij deze twee plaatsen? 
 
 Puerto de las Nièves Playa del Inglés 
A toerisme in opkomst toerisme in herstel 
B toerisme in opkomst toerisme in verval 
C toerisme in opkomst toerisme in volle bloei 
D nauwelijks toerisme toerisme in herstel 
E nauwelijks toerisme toerisme in verval 
F nauwelijks toerisme toerisme in volle bloei 

 
bron 12 
 

Even naar Curaçao  
voor een verjaardag 
De verre reis is een tussendoorvakantie geworden. Dit wordt onder 
andere veroorzaakt door meer vrije tijd. 
 
 

1p 15 Bron 12 is de kop van een krantenartikel over de nieuwe trend in de reiswereld: 
de verre vliegvakantie van korte duur. Dit wordt onder andere veroorzaakt door 
meer vrije tijd. 

 Noem een andere belangrijke ontwikkeling voor de toename van korte maar 
verre vliegvakanties.  

 
1p 16 Grote verliezer bij dit soort reizen is het milieu. 

 Geef hiervoor een verklaring. 
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bron 13 
Strand in Turkije  
 

 
 
bron 14 
Minder toeristen naar Turkije, 2006 
 
Turkije treurt om het verlies van zijn toeristen. 
Gingen in 2005 1,2 miljoen Nederlanders naar de Turkse zon, in 2006 is het 
aantal boekingen gehalveerd. 
 
De afgelopen periode is Turkije te vaak negatief in het nieuws geweest. 
Voorbeelden daarvan zijn: 
1 De uit de hand gelopen voetbalwedstrijd tussen Turkije en Zwitserland. 
2 Het asociale gedrag van Russische toeristen in hotels. 
3 De vogelgriep. 
4 De cartoonrellen, waarbij islamieten beledigd werden. 
5 Er ontploft wel eens ergens een bom. 
 
 

2p 17 In bron 14 wordt een aantal redenen genoemd die de terugloop van het aantal 
Nederlandse vakantiegangers naar Turkije probeert te verklaren.  
Twee daarvan zijn politieke ontwikkelingen.  

 Noem deze twee voorbeelden. 
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1p 18 Als toeristen niet naar Turkije gaan, dan gaan ze wel ergens anders naar toe. 
Wat zal een vergelijkbaar vakantieland zijn geweest voor veel Nederlandse 
vakantiegangers als alternatief voor Turkije? 
A Duitsland 
B Indonesië 
C Noorwegen 
D Spanje 
 

1p 19 Nicole heeft een discussie met haar vriendin Shania over het begrip 
duurzaamheid. Zij komen samen tot een lijst van toeristische activiteiten die 
volgens hen de duurzaamheid ten goede komen: 
1 Zet de airco uit als je de hotelkamer verlaat. 
2 Bezoek ook eens een lokale activiteit, zoals volksdansen. 
3 Koop vooral regionale producten als je op vakantie bent. 
4 Koop in plaats van goedkope massaproducten ook eens duurdere souvenirs 

van ivoor of koraal. 
Eén van deze activiteiten komt de duurzaamheid echter niet ten goede. 
Welke activiteit is dat? 
A activiteit 1 
B activiteit 2 
C activiteit 3 
D activiteit 4 
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bron 15 
Toeristen op de Galapagoseilanden   
 

 
 
bron 16 
De Galapagoseilanden  
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bron 17 
Galapagos ten onder aan toerisme 
 
President Correa van Equador riep in 2007 de noodtoestand uit over de 
Galapagoseilanden. De eilanden herbergen tal van dieren- en plantensoorten 
die nergens anders ter wereld zijn te vinden, zoals de zee-iguana’s en de 
eenden met blauwe poten.  
De Galapagos zijn hard op weg een ecologisch pretpark te worden, dat jaarlijks 
door zo’n 150 duizend toeristen wordt bezocht. 
In de jaren zestig woonden op de Galapagos vierduizend mensen, nu zijn dat er 
meer dan twintigduizend. En daarnaast zijn er zo’n zesduizend pendelaars die 
leven van het toerisme. 
 
 

2p 20 In de klas bespreekt meneer Meekel bovenstaand krantenartikel (zie bron 17). 
René en Karin, twee leerlingen uit zijn klas, verschillen van mening over het 
voornemen van president Correa om geen nieuwe vergunningen voor de 
toeristensector meer uit te geven. 
René vindt het een prima idee van de President.  
Karin is het juist helemaal niet eens met het voornemen van de President. 

 Geef eerst een argument waarom René het een prima idee vindt om geen 
nieuwe vergunningen voor de toeristensector meer uit te geven en geef 
vervolgens een argument waarom Karin juist tegen het voornemen van de 
President is.  

 
1p 21 De meeste toeristen die de Galapagoseilanden (zie bron 16) bezoeken, komen 

per vliegtuig en maken vervolgens met een cruiseschip een tocht langs de 
eilanden.  

 Waarom zullen de meeste toeristen overnachten op een cruiseschip? 
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bron 18 
Aantal toeristen wereldwijd, 1990   
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De omvang van de werelddelen op bovenstaande kaart geeft aan hoeveel 
toeristen naar dat werelddeel gaan. 
 

1p 22 Bron 18 laat zien waar wereldwijd de toeristen naartoe gingen in 1990. 
Naar welk werelddeel gingen in 1990 de minste toeristen? 
A Afrika 
B Amerika 
C Azië 
D Oceanië 
 

1p 23 Tussen 1986 en 1990 behoorden Afrika en Azië tot de sterkste groeiers in de 
toeristensector. 
Mogelijke redenen waarom deze werelddelen zo aantrekkelijk waren voor 
toeristen, zijn: 
1 Het verblijf is er goedkoop. 
2 Het is er altijd mooi weer.  
3 Er zijn nog ongerepte natuurgebieden. 
4 De bevolking leeft voor het grootste deel in krottenwijken. 
Welke twee redenen zijn juist? 
A 1 en 2 
B 1 en 3 
C 1 en 4 
D 2 en 3 
E 2 en 4 
F 3 en 4 
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1p 24 Mensen uit rijke landen, zoals Nederland, maken reizen naar arme landen zoals 
Tanzania of Kenia. Toch blijken de inkomsten uit het toerisme voor de lokale 
bewoners in die arme landen zelf niet zo groot te zijn.  

 Geef een verklaring waarom de lokale bewoners van die arme landen zo 
weinig inkomsten uit het toerisme krijgen. 
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Omgaan met natuurlijke hulpbronnen 
 
bron 19 
De kringloop van het water   
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1p 25 In bron 19 is de … P … kringloop van het water afgebeeld. Bij het cijfer 1 is 
sprake van … Q … en bij het cijfer 2 is sprake van … R …  
De stuwdam in het midden van de figuur zorgt voor een … S … in de kringloop. 
Wat moet er ingevuld worden bij de letters P, Q, R en S? 
 
 P Q R S 
A korte verdamping infiltratie versnelling 
B lange condensatie infiltratie vertraging 
C korte condensatie drainage versnelling 
D lange verdamping drainage vertraging 
 

bron 20 
Verdeling van zoetwater op aarde, in procenten   
 

A 68,8%B 0,3%

C 30%

D 0,9%

 
 

1p 26 In bron 20 is de verdeling van zoetwater op aarde in procenten weergegeven. 
Dat wil zeggen: zoetwater zoals dat in vaste en vloeibare vorm op aarde 
voorkomt.  
Welk zoetwater wordt aangegeven met de letter A in het diagram? 
A het grondwater 
B het oppervlaktewater 
C het water als permanente sneeuw en als ijslagen 
D het water in de dampkring en de atmosfeer
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bron 21 
De aanvoer, het verbruik en de afvoer van water in Nederland  
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1p 27 De pijlen in bron 21 geven de aanvoer, het verbruik en de afvoer van zoetwater 

aan in Nederland. De hoeveelheden, in miljard m3, zijn weggelaten. De totale 
jaarlijkse aanvoer van zoetwater naar Nederland bedraagt 113 miljard m3, 
waarvan de rivieren in totaal 81 miljard m3 voor hun rekening nemen en de 
neerslag 32 miljard m3. 
Hoe is deze totale aanvoer over de verschillende rivieren verdeeld? 
 
 Rijn Maas Overige rivieren totaal 
A 70 mld m3 3 mld m3 8 mld m3 81 mld m3 
B 70 mld m3 8 mld m3 3 mld m3 81 mld m3 
C 8 mld m3 3 mld m3 70 mld m3 81 mld m3 
D 8 mld m3 70 mld m3 3 mld m3 81 mld m3 
E 3 mld m3 8 mld m3 70 mld m3 81 mld m3 
F 3 mld m3 70 mld m3 8 mld m3 81 mld m3 

 
1p 28 De totale afvoer – via het oppervlaktewater, het grondwater, de verdamping en 

het verbruik – bedraagt ook 113 miljard m3.  
Welke vorm van afvoer neemt de grootste hoeveelheid zoetwater voor zijn 
rekening? 
A    het oppervlaktewater 
B het grondwater 
C verbruik 
D verdamping  
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bron 22 
Het drinkwaterverbruik in Nederland   
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Legenda:
totaal drinkwaterverbruik per jaar
1 mm staaflengte = 10 miljard liter water

drinkwaterverbruik per persoon per dag
1 mm staaflengte = 1 liter water

 
 
 

1p 29 In bron 22 is het drinkwaterverbruik in Nederland af te lezen. Hieronder staan 
vier mogelijke redenen die de stijging van het totale drinkwaterverbruik verklaren 
in de periode 1960 - 1990. 
1 Het aantal inwoners in Nederland is sterk gestegen. 
2 Het aantal woningen aangesloten op het waterleidingnet, is gestegen. 
3 Drinkwater werd na 1960 aanzienlijk goedkoper. 
4 Door verbeterde technieken kan men water dieper uit de grond oppompen. 
Welke twee redenen zijn juist? 
A 1 en 2 
B 1 en 3 
C 2 en 3 
D 2 en 4 
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bron 23 
De Overdiepse Polder   
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bron 24 
Huidige peilen en toekomstige peilen in de Overdiepse Polder 
 

huidig, normaal waterpeil

Oude Maasje Bergsche Maas Oude Maasje Bergsche Maas

huidig, hoogwaterpeil
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huidig, hoogwaterpeil

toekomstig, normaal waterpeil

toekomstig, hoogwaterpeil
 

 
 

2p 30 In Midden-Brabant, ingeklemd tussen Bergsche Maas en Oude Maasje, ligt de 
Overdiepse Polder (zie bron 23). De bovenstaande dwarsdoorsneden geven een 
beeld van de plannen voor waterbeheer in dit gebied.  

 Hoe wordt de in bron 24 afgebeelde maatregel in de Overdiepse Polder 
genoemd en wat is het doel van deze maatregel? 

 
 

Pagina: 552Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 913-0131-a-KB-1-o 22 lees verder ►►►

bron 25 
Een elektriciteitscentrale    
 

 
 

1p 31 Elektriciteitscentrales gebruiken veel water.  
Het water dat de elektriciteitscentrales gebruiken bij het produceren van 
elektriciteit noemen we … 1 … 
Dit water wordt in de rivier geloosd en veroorzaakt … 2 … 
Wat moet er op de plaatsen 1 en 2 ingevuld worden? 
 
 1 2 
A koelwater chemische vervuiling 
B koelwater thermische vervuiling 
C proceswater chemische vervuiling 
D proceswater thermische vervuiling 
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bron 26 
De Waal bij Nijmegen   
 

 
 

1p 32 Bron 26 toont een overzicht van de Waal bij Nijmegen. In deze foto zijn met de 
letters P, Q, R en S vier locaties in het landschap aangegeven.  
Bij welke locatie zijn maatregelen genomen om de stroomsnelheid van de rivier 
te versnellen? 
A bij P 
B bij Q 
C bij R 
D bij S 
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1p 33 Welke locatie toont de uiterwaarden? 
A P 
B Q 
C R 
D S 
 

1p 34 In welke maand de foto van bron 26 genomen is, is onbekend. In ieder geval is 
het niet waarschijnlijk dat het in augustus geweest is.  

 Geef een reden waarom deze foto niet in augustus gemaakt kan zijn. 
 

2p 35 Zoetwater heeft verschillende toepassingen. Het wordt gebruikt in: 
− huishoudens 
− industrie 
− landbouw 

 Vul de volgende drie zinnen met deze begrippen aan.  
Schrijf de cijfers 1, 2 en 3 op het antwoordblad en zet er het juiste begrip achter. 
 
Op wereldniveau wordt het meeste zoetwater gebruikt voor  …1… 
 
In rijke landen wordt het meeste zoetwater gebruikt voor  …2… 
 
In arme landen wordt het meeste zoetwater gebruikt voor  …3… 
 
 
bron 27 
Het drinkwatergebruik per persoon in Nederland   
 
 2001 2004 
liter per inwoner per dag 132 124 

 
1p 36 Nederlanders gebruikten in 2004 minder drinkwater dan in 2001 (zie bron 27). 

Met name technische aanpassingen en gedragsverandering dragen bij aan de 
waterbesparing. 
Welk voorbeeld van een technische aanpassing en een gedragsverandering is 
juist? 
 

 technische aanpassing gedragsverandering 
A kraan dicht bij het tandenpoetsen spoelonderbreker op toiletten 
B waterbesparende douchekop kraan dicht bij tandenpoetsen 
C minder vaak een bad nemen waterbesparende wasmachines 
D spoelonderbreker op toiletten waterbesparende douchekop 
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bron 28 
Deel van Rusland   
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1p 37 In bron 28 is in de rivier de Jenisej bij de plaats Krasnojarsk een stuwdam 
gebouwd. Hierdoor is er stroomopwaarts een stuwmeer ontstaan. Dit stuwmeer 
heeft gevolgen.  
Hieronder staan vier mogelijke gevolgen. 
Welk gevolg is juist? 
A Bij de stad Jenisejsk is door onregelmatige watertoevoer veel wateroverlast 

ontstaan. 
B De waterscheiding van de rivier is nu veel noordelijker komen te liggen. 
C In het stuwmeer verzamelt zich het sediment uit de bovenloop van de rivier. 
D Stroomafwaarts is de stroomsnelheid van de rivier toegenomen. 
 

2p 38 Een Russisch bedrijf dat waterkrachtcentrales bouwt, is op zoek naar een 
nieuwe locatie voor de aanleg van een stuwdam. Bij de letter X in bron 28 willen 
ze de nieuwe stuwdam bouwen. 

 Geef met behulp van bron 28 de twee redenen waarom dit geen geschikte 
locatie is voor de bouw van een stuwdam. 
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Drie manieren van irrigatie 
 
bron 29 
Geulirrigatie  
 

 
 
bron 30 
Sproei-irrigatie  
 

 
 
bron 31 
Druppelirrigatie  
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1p 39 De bronnen 29, 30 en 31 laten drie verschillende manieren van irrigatie zien. 
Van welke vorm van irrigatie wordt in Nederland tijdens een droge periode 
vooral gebruik gemaakt? 
A de manier van bron 29 
B de manier van bron 30 
C de manier van bron 31 
 
bron 32 
Een manier van waterzuivering 
 
Zon zuivert water 
 
In veel ontwikkelingslanden is schoon water schaars, maar aan zon is er geen gebrek. 
Weggegooide flessen liggen er voor het oprapen. Water in de fles, fles in de zon, 
klaar! 
Vul doorzichtige plastic flessen met vuil water en leg ze zes uur in de zon. Daarna is het 
water drinkbaar. Dit is een oude maar weinig gebruikte methode om water te zuiveren. Het 
werkt snel, is simpel en goedkoop.  
 
 
 
bron 33   
 

 
 

1p 40 De in bron 32 beschreven wijze van waterzuivering (zie ook bron 33) is een 
voorbeeld van een kleinschalige aanpak. Het gaat immers niet om grote 
hoeveelheden water.  

 Noem nog een andere reden waarom hier sprake is van een kleinschalige 
aanpak.
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bron 34 
Irrigeren met afvalwater 
 
In Vietnam komt bij de bewerking van cassavewortels tot tapioca1) een massa 
vervuild afvalwater vrij. Dat wordt geloosd in de rivier. Dat afvalwater is in een 
afgesloten reactorvat te zuiveren met bacteriën. Bij de waterzuivering komt 
biogas vrij, dat als brandstof ingezet kan worden in het zuiveringsbedrijf.  
Een gemiddeld tapioca-bedrijf maakt dagelijks honderd ton zetmeel en bespaart 
op die manier per dag duizend dollar aan energiekosten. Tenslotte kan het 
gezuiverde water worden gebruikt voor irrigatie of viskweek.  
 

 
1p 41 Een ander project is het irrigeren met afvalwater zoals hierboven toegepast in 

Vietnam (zie bron 34). Deze methode kan duurzaam genoemd worden. 
Hieronder staan drie zinnen uit de tekst “Irrigeren met afvalwater”. 
1 Bij de waterzuivering komt biogas vrij, dat als brandstof ingezet kan worden 

in het zuiveringsbedrijf. 
2 In Vietnam komt bij de bewerking van cassavewortels tot tapioca een massa 

vervuild afvalwater vrij. 
3 Ten slotte kan het gezuiverde water worden gebruikt voor irrigatie of 

viskweek. 
Welke zin wijst of welke zinnen wijzen op duurzaamheid bij dit Vietnamese 
project? 
A alleen 1 
B alleen 2 
C alleen 3 
D 1 en 2 
E 1 en 3 
F 2 en 3 
 

noot 1   Tapioca is een soort zetmeel. 
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bron 35 
Deel van Zuid-Azië   
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1p 42 In India en Bangladesh (zie bron 35) komen jaarlijks grote overstromingen voor. 
Daarbij treden de grote rivieren als gevolg van hevige neerslag buiten hun 
oevers. 

 Waardoor ontstaat de jaarlijks terugkerende regenperiode in dit deel van 
Zuid-Azië? 

 
1p 43 De hevige neerslag is de natuurlijke oorzaak van de overstromingen in dit 

gebied. Er zijn echter ook menselijke oorzaken aan te wijzen.  
 Noem een menselijke oorzaak voor de overstromingen in dit deel van  

Zuid-Azië. 
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bron 36 
Water en bevolking    
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1p 44 De verdeling van het beschikbare water in Zuid-Azië is ongelijk. Er zijn natte, 
maar ook droge gebieden. Daardoor ontstaan er - in bijvoorbeeld India - in 
bepaalde gebieden toch watertekorten. En de behoefte aan zoetwater neemt in 
India sterk toe. 

 Geef een reden waarom de behoefte aan zoetwater in India sterk toeneemt. 
 

2p 45 De belangrijkste waterleveranciers in dit gebied zijn de rivieren Ganges en 
Brahmaputra. India zegt recht te hebben op het gebruik van een groot deel van 
het water dat deze rivieren leveren.  

 Geef eerst met behulp van de kaart van bron 35 een reden waarom India 
zegt recht te hebben op een groot deel van het water van deze rivieren en 
geef daarna een reden voor dat recht met behulp van bron 36. 

Pagina: 561Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 913-0131-a-KB-1-o 31 lees verder ►►►

bron 37 
De uitstoot van CO2    
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De Verenigde Naties brachten in 2007 een rapport uit over de opwarming van de 
atmosfeer. De uitstoot van CO2  met als gevolg een versterkt broeikaseffect is de 
belangrijkste oorzaak van deze opwarming van de atmosfeer. 
 

1p 46 Leg uit wat het versterkte broeikaseffect is. 
 

1p 47 Bron 37 laat zien hoe de uitstoot van CO2 in deze eeuw teruggebracht kan 
worden tot een niveau dat zelfs onder dat van de jaren tachtig van de vorige 
eeuw ligt.  
Wat zijn volgens bron 37 de twee belangrijkste maatregelen met het grootste 
effect die in het jaar 2100 genomen moeten zijn? 
A CO2-opslag en gebruik biomassa 
B energiebesparing en CO2-opslag 
C energiebesparing en zon, wind, kernenergie 
D gebruik biomassa en aanplanten van bossen 
 
 

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. 

einde  913-0131-a-KB-1-o* 
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Examen VMBO-KB 

2009 
 
 
 

 aardrijkskunde CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dit examen bestaat uit 47 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 54 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 2 
dinsdag 23 juni 

9.00 - 11.00 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 
Een aantal toeristische attractiepunten in Nederland   
 

0 40 80 km
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2p 1 Mary en John verblijven met vakantie in Nederland. Omdat ze niet zo vaak met 
vakantie gaan, willen ze een aantal toeristische attracties in Nederland 
bezoeken. Ze maken de volgende dagtrips: 
Dag 1: bezoek aan dierentuin Artis in Amsterdam 
Dag 2: wandelen op de Veluwe 
Dag 3: bezoek aan de Efteling 
Dag 4: bezoek aan Neeltje Jans in de Oosterschelde 
Dag 5: met de veerboot een dagje naar Texel 
In bron 1 staan de letters P, Q, R, S en T. 

 Neem de reisdagen 1 tot en met 5 over op het antwoordblad en zet de 
bijbehorende letter erachter (zie bron 1).

  lees verder ►►► 
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bron 2 
Een bezienswaardigheid in Nederland   
 

 
 

1p 2 Mary en John hebben tijdens hun vakantie in Nederland veel foto’s gemaakt. 
De foto van bron 2 is daarvan een voorbeeld. 
Tijdens welke dagtocht (zie bron 1) is deze foto gemaakt? 
A tijdens dagtocht 1 
B tijdens dagtocht 2 
C tijdens dagtocht 3 
D tijdens dagtocht 4 
E tijdens dagtocht 5 
 

  lees verder ►►► 
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bron 3 
Dagrecreatie van Nederlanders, per provincie, 2001 - 2002   
 

 
 

1p 3 Bron 3 geeft informatie over het aantal dagtochten van Nederlanders binnen en 
buiten de eigen provincie. 
Hieronder staan twee uitspraken naar aanleiding van bron 3. 
1 Limburgers gaan niet naar andere provincies voor dagrecreatie. 
2 Limburgers maken veel dagtrips over de grens omdat de 
 absolute afstand klein is. 
Welke uitspraak is of welke uitspraken zijn juist? 
A Alleen 1 is juist. 
B Alleen 2 is juist. 
C 1 en 2 zijn juist. 
D 1 en 2 zijn onjuist. 
 

2p 4 Binnen de provincie Noord-Holland worden veel meer dagtochten gemaakt dan 
binnen de provincie Zeeland.  

 Geef hier twee redenen voor. 
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bron 4 
Afstand naar verschillende luchthavens in Nederland en Duitsland 
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1p 5 In bron 4 staan Schiphol en een aantal Duitse luchthavens in de grensstreek 
aangegeven. De cirkels in de kaart geven een afstand van 100 kilometer tot 
deze luchthavens aan. 
Naar aanleiding van deze kaart worden er twee uitspraken gedaan. 
Piet zegt: “De cirkels geven de absolute afstanden hemelsbreed weer.” 
Jeanet zegt: “De cirkels geven de relatieve afstanden weer.” 

 Wie heeft er gelijk? Geef hiervoor een reden. 
 

1p 6 Vliegen is slecht voor het milieu. De Nederlandse regering heeft in 2008 een 
nieuwe belasting ingevoerd. Deze belasting heet ‘vliegtax’. Dit is een extra 
belasting van gemiddeld  24 per vliegticket. 

 Waarom is vliegen slecht voor het milieu? 
 

1p 7 Schiphol is bang dat het door deze nieuwe belasting klanten zal verliezen. 
 Verklaar met behulp van bron 4 de angst van Schiphol om klanten aan 

Duitse luchthavens te verliezen. 
 

1p 8 Reizen met bestemmingen buiten Europa zullen in de toekomst waarschijnlijk 
toenemen.  
Eén van de redenen is de toename van de welvaart.  

 Noem een andere reden. 
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bron 5 
Aantal en aandeel Nederlandse deelnemers aan vakanties, 1990 en 2005 
 

jaar aantal deelnemers aan vakanties deelnemers aan vakanties 
 x 1000 in % 

1990 10.426 74,6 

2005 12.436 80,8 

 
bron 6 
Korte vakanties van Nederlanders in het buitenland naar bruto inkomen per 
huishouden per jaar 
 

    
Bruto inkomen per huishouden 

België Frankrijk Duitsland overige landen 

 x 1000 

tot 17.500 euro 92 47 50 65 

17.500 tot 23.000 euro 40 27 47 38 

23.000 tot 28.500 euro 87 39 82 53 

28.500 tot 34.000 euro 129 45 89 88 

34.000 tot 45.000 euro 182 131 282 182 

45.000 tot 56.000 euro 186 72 138 106 

56.000 euro en meer 316 170 251 199 

 
2p 9 Hieronder staan vier uitspraken naar aanleiding van bronnen 5 en 6. 

1 In 2005 ging ruim 80% van de Nederlanders op vakantie. 
2 De vakantieparticipatie is in Nederland tussen 1990 en 2005 afgenomen. 
3 Voor korte vakanties is België de meest favoriete bestemming. 
4 Mensen met een inkomen van meer dan 34.000 euro kiezen vaker een 

verdere bestemming voor een korte vakantie dan mensen met een inkomen 
van minder dan 34.000 euro. 

 Welke uitspraken zijn juist? Noteer de nummers van de juiste uitspraken op 
het antwoordblad. 

 
1p 10 Niet alle Nederlanders gaan elk jaar met vakantie. Zo slaan ouders met heel 

jonge kinderen wel eens een jaartje over.  
 Noem een andere groep Nederlanders die ook niet zo gemakkelijk elk jaar 

op vakantie kan gaan.  
 

1p 11 Welk vakantiegebied in Nederland trekt de meeste toeristen? 
A Noordzeekust 
B Veluwe 
C Waddeneilanden 
D Zuid-Limburg 
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bron 7 
Vakanties naar het buitenland met verschillende vervoersmiddelen, 2004  
Diagrammen 1, 2 en 3 
 
 

vliegtuig
touringcar
trein
auto

321

Legenda:

 
 

1p 12 Nederlanders gebruiken verschillende vervoersmiddelen voor een vakantie naar 
het buitenland.  
In de diagrammen 1, 2 en 3 van bron 7 staat de verdeling tussen de 
belangrijkste vervoersmiddelen weergegeven voor 2004.  
Slechts één van deze diagrammen geeft de juiste verhouding weer.  
Welk diagram is dat? 
A diagram 1 
B diagram 2 
C diagram 3 
 

1p 13 Nederlandse vakantiegangers gaan liever met de touringcar op vakantie dan 
met de trein. 

 Geef hiervoor een reden. 
 

2p 14 In een Zwitsers dorp wil de plaatselijke overheid bos kappen om extra skipistes 
aan te leggen. Een plaatselijke milieuorganisatie is niet blij met die plannen. Ze 
heeft daarvoor verschillende redenen. Eén van de redenen is bodemerosie.  

 Noem nog twee andere redenen. 
 

1p 15 Het toerisme in Zwitserland kent een dubbelseizoen. In de zomer bezoeken 
toeristen de omgeving van dit dorp om te wandelen, fietsen en raften. Toch heeft 
de plaatselijke overheid een voorkeur voor de wintertoerist. 

 Geef hiervoor een reden. 
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bron 8 
Frankrijk   
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bron 9 
Klimaatdiagram van een plaats in Frankrijk  
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1p 16 Frankrijk is een populair vakantieland voor kampeerders. In alle delen van het 
land kun je kamperen. Omdat Frankrijk een groot land is, zijn er grote 
klimaatverschillen. 
In de plaatsen X, Y en Z van bron 8 is een camping aanwezig. 
Bij welke plaats hoort het klimaatdiagram van bron 9? 
A bij plaats X 
B bij plaats Y 
C bij plaats Z 
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bron 10 
Drie plekken in Frankrijk 
 
foto 1 
 

 
 
foto 2 
 

 
 
foto 3 
 

 
 

2p 17 In de omgeving van de campings zijn foto’s gemaakt. Zie de foto’s 1, 2 en 3 van 
bron 10. 

 Bij welke camping is welke foto gemaakt? 
Neem de cijfers 1, 2 en 3 over op het antwoordblad en zet erachter bij welke 
plaats (X, Y of Z van bron 8) de foto is gemaakt.  
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1p 18 Kenia is een populaire bestemming voor veel Europese toeristen. Deze 
populariteit is mede te danken aan het gevarieerde reisaanbod.  
Hieronder staan verschillende soorten vakanties die door Nederlanders naar 
Kenia worden geboekt.  
Welke twee soorten vakanties zullen vooral worden geboekt?  
A bergbeklimmen en stedentrips 
B safarireizen en stedentrips 
C stedentrips en strandvakanties 
D strandvakantie en safarireizen 
 
bron 11 
Vier verschillende reizen naar Azië 
 
REIS 1  Cambodja - Hotelrondreis - 21 dagen 
Tijdens deze reis naar Cambodja maak je uitgebreid kennis met het land, de 
keuken, de geschiedenis en de cultuur van de Khmerbevolking. 
Reisduur: 21 dagen 
Prijs vanaf:   1795 
REIS 2  Myanmar - Hotelrondreis - 29 dagen 
Eén van de meest betoverende landen in Zuidoost-Azië is Myanmar, het 
vroegere Birma. Ontdek een land met een rijk verleden, authentieke 
bevolkingsgroepen en een divers landschap. 
Reisduur: 29 dagen 
Prijs vanaf:   1945 
REIS 3  Vietnam - Hotelrondreis - 21 dagen 
Ontmoet de vele volkeren van dit verrassend veelzijdige land. Je maakt 
uitgebreid kennis met dit land met een bewogen geschiedenis, een bruisend 
heden en een veelbelovende toekomst.  
Reisduur: 29 dagen 
Prijs vanaf:   2195 
REIS 4  Sumatra, Java en Bali - Hotelrondreis - 23 dagen 
De Gordel van Smaragd is voor velen het mooiste eilandenrijk ter wereld. Op 
deze drieweekse reis bezoek je de drie bekendste eilanden van Indonesië en 
overnacht je in verschillende dorpjes met kleinschalige, sfeervolle 
accommodaties en bezoek je dansvoorstellingen. 
Reisduur: 23 dagen 
Prijs vanaf:   1795 
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1p 19 Koning Aap is een reisorganisatie die veel reizen naar het Verre Oosten 
aanbiedt. In bron 11 staan vier reizen. 
Welk begrip is van toepassing op alle reizen? 
A ecotoerisme 
B georganiseerde vakantie 
C massatoerisme 
D rugzaktoerisme 
 

1p 20 Jan, Piet, Janet en Imke doen ieder een uitspraak die betrekking heeft op de 
advertenties van Koning Aap in bron 11. 
Jan zegt: “Alle advertenties bevatten zowel subjectieve als objectieve 
informatie.” 
Piet zegt: “In alle reizen zit een cultureel element.” 
Janet zegt: “Naar deze bestemmingen kun je alleen met chartervluchten 
vliegen.” 
Imke zegt: “In elke bestemming wordt ook bij de lokale bevolking overnacht, dus 
is er sprake van duurzaam toerisme.” 
Wie hebben er gelijk? 
A Jan en Janet hebben gelijk. 
B Jan en Piet hebben gelijk. 
C Janet en Imke hebben gelijk. 
D Piet en Janet hebben gelijk.   
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bron 12 
De betekenis van het toerisme in Zuidoost-Azië  
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1p 21 Bron 12 gaat over het toerisme in Zuidoost-Azië.  
Welk van de onderstaande landen is economisch gezien het meest afhankelijk 
van de toeristensector? 
A Cambodja 
B Indonesië 
C Myanmar 
D Vietnam   
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bron 13 
 
Kansen voor toerisme in ontwikkelingslanden 
Het kan voor bedrijven aantrekkelijk zijn om te investeren in de toeristische 
sector. Daarom heeft het World Economic Forum (WEF) een ranglijst van 124 
landen gemaakt die het aantrekkelijkst zijn om te investeren. 
De toeristische sector in Zwitserland, Oostenrijk en Duitsland heeft de meeste 
aantrekkingskracht op investeerders uit het bedrijfsleven.  
De meeste ontwikkelingslanden staan in de onderste helft van de ranglijst. 
Sterke punten van ontwikkelingslanden zijn … P …; vaak ontbreekt het in deze 
landen echter nog aan … Q … 
 
 

2p 22 In bron 13 zijn bij P en Q gedeelten van de tekst weggelaten. Die tekstgedeelten 
staan hieronder. 
1 cultuur en natuurschoon 
2 geschoold personeel 
3 infrastructuur 
4 goedkope werkkrachten 

 Neem de cijfers 1, 2, 3 en 4 over op het antwoordblad en zet erachter of dit 
tekstgedeelte hoort bij P of bij Q. 
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Omgaan met natuurlijke hulpbronnen 

 
bron 14 
Hoeveelheid zoet water op aarde   
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1p 23 De omvang van de cirkels geeft de onderlinge verhouding weer van 
zoetwatervoorraden op aarde (zie bron 14). 
In willekeurige volgorde zijn dat: het grondwater, het water dat opgeslagen zit in 
ijs en sneeuw en het water in meren en rivieren. 

 Wat is de juiste combinatie van cirkels en zoetwatervoorraden? 
 
 cirkel 1 cirkel 2 cirkel 3 
A  grondwater meren en rivieren  ijs en sneeuw 
B  ijs en sneeuw grondwater meren en rivieren 
C  meren en rivieren ijs en sneeuw grondwater 

 
1p 24 Het grondwater, ijs en sneeuw, water in meren en rivieren en de waterdamp in 

de atmosfeer maken samen deel uit van de kringloop van het water. 
Welke van deze vier vormen van water hoort zowel bij de lange kringloop als bij 
de korte kringloop? 
A grondwater 
B ijs en sneeuw 
C water in meren en rivieren 
D waterdamp in de atmosfeer 
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bron 15 
Afname zee-ijs in het noordpoolgebied, 2005 - 2007 
     
kaart 1        kaart 2 
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1p 25 Volgens de kaarten 1 en 2 van bron 15 was er tussen september 2005 en 
september 2007 een afname van de oppervlakte zee-ijs in het noordpoolgebied. 
Welke invloed heeft dit op de doorstroomsnelheid van het water in de kringloop? 
A De doorstroomsnelheid in de lange kringloop neem toe. 
B De doorstroomsnelheid in de korte kringloop neemt af. 
C De doorstroomsnelheid in de lange kringloop neemt af. 
D De doorstroomsnelheid neemt zowel in de korte als in de lange kringloop af. 
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bron 16 
Koeien in de uiterwaarden langs de Lek 
 

 
 
bron 17 
Stroomgebied van de Rijn   
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1p 26 Bron 16 is genomen ergens in de uiterwaarden langs de rivier de Lek. Iemand 
heeft voor de grap een verkeersbord in deze uiterwaarden geplaatst. Bij een 
lage waterstand kunnen de koeien hier grazen. Bij een hoge waterstand staat dit 
gebied onder water. 
Wat wordt met deze foto duidelijk gemaakt? 
A Dit gebied is bedoeld als infiltratiegebied. 
B Dit gebied is bedoeld als irrigatiegebied. 
C Dit gebied is bedoeld als stroomgebied. 
D Dit gebied is bedoeld als overloopgebied. 
 

1p 27 Hieronder volgen drie uitspraken over de Lek (zie bron 17). 
1 De Lek behoort tot het stroomgebied van de Rijn. 
2 De Lek behoort tot de bovenloop van de Rijn. 
3 De Lek is een gemengde rivier. 
Welke twee uitspraken zijn juist? 
A 1 en 2 
B 1 en 3 
C 2 en 3 
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bron 18 
Dalende waterspiegel Gardameer 
 

 
 
 
bron 19 
Te weinig water in Gardameer 
 
Het water blijft zakken in het Gardameer, één van de toeristische parels van 
Italië. 
Het meer is op sommige plaatsen honderd meter verwijderd van de steigers. 
Dat komt niet door de onregelmatige aanvoer van water via de rivier de Sarca. 
Oorzaak is een dam bij Peschiera aan de zuidzijde van het Gardameer. 
Deze dam is aangelegd om het waterpeil in het Gardameer op niveau te houden 
en sluit de afvoer van het Gardameer naar de rivier de Mincio af. 
Steeds vaker wordt deze dam echter opengezet voor het landbouwgebied langs 
de Po, een rivier die alle laagterecords breekt.  
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bron 20 
Noord-Italië  

1p 28 In bron 19 staat dat de aanvoer van water via de rivier de Sarca niet altijd 
regelmatig is. Zie ook bron 18. 

 Leg uit waardoor dit komt. 
 

1p 29 De meningen over het openzetten van de dam bij Peschiera zijn verdeeld. 
Hieronder worden drie personen genoemd. 
1 De heer Martino, een schooldirecteur, die elke zomervakantie met zijn 

plezierjacht alle plaatsen langs het Gardameer bezoekt. 
2 Mevrouw Santonini, wethouder van toerisme van Peschiera. 
3 De heer Loren, voorzitter van de boerenbond in Mantova. 
Welke persoon zal er voor zijn dat deze dam steeds vaker wordt opengezet? 
A de heer Martino 
B mevrouw Santonini 
C de heer Loren 
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bron 21 
Waterverbruik op de wereld 
 
Bij waterverbruik denken we vooral aan huishoudens, landbouw en industrie. 
Het waterverbruik op de wereld komt voor … X … % voor rekening van de 
huishoudens.  
De landbouw verbruikt … Y …% , waarvan zeker de helft verloren gaat door 
verdamping of afvloeiing. De industrie verbruikt … Z …% en verspilt eveneens 
veel. In een brouwerij in Binzhou in China worden bijvoorbeeld flessen gespoeld 
met water dat maar één keer wordt gebruikt. 
 
 

1p 30 Welke percentages moeten worden ingevuld bij de letters X, Y en Z van bron 21.  
 
 X Y Z 
A 10% 20% 70% 
B 10% 70% 20% 
C 20% 10% 70% 
D 20% 70% 10% 
E 70% 10% 20% 
F 70% 20% 10% 

 
1p 31 Volgens bron 21 gaat bij het waterverbruik in de landbouw de helft verloren door 

verdamping of afvloeiing. Maatregelen om dit verlies te beperken zijn dan ook 
zeer welkom. 
Welke maatregel is het beste om verlies van water door verdamping of 
afvloeiing te beperken? 
A bemaling 
B beregening 
C drainage 
D druppelirrigatie 
 

1p 32 In warme gebieden gaat door verdamping zelfs al veel water verloren op het 
moment dat het regent. 

 Met welk begrip wordt de neerslag aangeduid die na verdamping overblijft 
voor mens en natuur?
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bron 22 
Een brouwerij in Binzhou, China  
 

 
 

1p 33 De industrie verspilt eveneens veel water, zoals blijkt uit bron 21 en bron 22. 
Het water in de brouwerij wordt slechts één keer gebruikt, namelijk als 
spoelwater voor de flessen. Dit water zou bijvoorbeeld ook nog gebruikt kunnen 
worden in de huishouding.  

 Op welke wijze zou dit ook nog gebruikt kunnen worden in de huishouding? 
 

1p 34 Het gebruik van spoelwater bij de brouwerij in Binzhou is een voorbeeld van 
watergebruik in een industrie die veel water gebruikt als proceswater om 
afvalstoffen af te voeren. 
Daarnaast gebruiken sommige industrieën water nog op andere manieren. 

 Noem nog een manier. 
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bron 23 
TNO wint schoon water uit vieze zee 
 
TNO heeft een techniek ontwikkeld om tegen fors lagere kosten drinkwater te 
winnen uit zee. 
Nederland beschikt over voldoende grond- en oppervlaktewater om in de 
behoefte aan drinkwater te voorzien.  
“Maar ik kan me voorstellen dat in afgelegen gebieden, zoals de 
Waddeneilanden, in de toekomst wordt gekozen voor gezuiverd zeewater”, stelt 
TNO-onderzoeker Jansen. “Ook voor de kustgebieden is deze techniek 
interessant. Hierdoor zou nu ook gebruik kunnen worden gemaakt van 
grondwater”. 
 
 

1p 35 Volgens bron 23 heeft Nederland voldoende grond- en oppervlaktewater om in 
de behoefte aan drinkwater te voorzien.  
Toch stelt de heer Jansen dat een afgelegen gebied als de Waddeneilanden in 
de toekomst voor gezuiverd zeewater zou kunnen kiezen. Zeker in de 
zomermaanden zou drinkwater uit zeewater met name voor de Waddeneilanden 
wel eens een oplossing kunnen zijn, want dan is er veel water nodig. 

 Geef hiervoor de reden. 
 

1p 36 De heer Jansen zegt in de tekst van bron 23 dat ook voor kustgebieden de 
nieuwe techniek interessant is. 
Deze techniek kan namelijk ook worden gebruikt bij de winning van grondwater. 
Grondwater gebruikt men in kustgebieden tot nog toe liever niet. 

 Geef hiervoor de reden. 
 

1p 37 De nieuwe techniek wordt ook wereldwijd met belangstelling bekeken. 
Welk van onderstaande landen zal het meeste hebben aan deze nieuwe 
techniek? 
A Bangladesh 
B Egypte 
C Frankrijk 
 

Pagina: 584Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 945-0131-a-KB-2-o 23    lees verder ►►► 

bron 24 
 
Al sinds juli 2005 helpt Water for Life de watervoorziening in het zuiden van 
Mozambique te verbeteren. In de plaatsen waar Water for Life actief is, heeft 
minder dan 30 procent van de 550.000 inwoners de beschikking over 
betrouwbaar drinkwater. Ook voor die mensen die water hebben, verloopt de 
watervoorziening onregelmatig. Het aantal uren dat er water is, hangt af van de 
hoeveelheid beschikbaar water en varieert van één tot enkele uren. Slechts in 
twee steden kan de bevolking rekenen op 24 uur per dag water. 
 
 
bron 25 
Een watertappunt   
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1p 38 In 2006 ondersteunde de organisatie Water for Life in samenwerking met 
waterleidingbedrijf Vitens uit Nederland drie lokale waterbedrijven in het zuiden 
van Mozambique. In drie steden en elf dorpen heeft Water for Life nieuwe 
waterputten geboord, het waterleidingnet hersteld en uitgebreid en nieuwe 
openbare watertappunten aangelegd (zie bron 25). 
In de informatie, zoals in bron 24 genoemd en deels op bron 25 te zien, staan 
voorbeelden van: 
1 maatregelen die gericht zijn op het verkrijgen van voldoende irrigatiewater 

voor de landbouw. 
2 maatregelen gericht op zowel de kwaliteit als de kwantiteit van water. 
3 internationale samenwerking, gericht op het verbeteren van de 

levensomstandigheden van de bevolking. 
Wat is juist? 
A alleen 1 
B alleen 2 
C alleen 3 
D zowel 1 als 2 
E zowel 1 als 3 
F zowel 2 als 3 
 

1p 39 Op bron 25 is een watertappunt te zien. Zo’n watertappunt is een voorbeeld van 
een kleinschalig project.  
Mogelijke redenen waarom we spreken van een kleinschalig project zijn: 
1 Het is niet zo duur. 
2 Het is eenvoudig uit te voeren. 
3 Het is gericht op de plaatselijke drinkwatervoorziening. 
Welke redenen zijn juist? 
A Alleen 1 en 2 zijn juist. 
B Alleen 1 en 3 zijn juist. 
C Alleen 2 en 3 zijn juist. 
D Zowel 1, 2 als 3 zijn juist. 
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bron 26 
Akkers langs de Nijl    
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Er is steeds minder water beschikbaar voor de Egyptische boeren langs de Nijl. 
Met grote irrigatiekanalen probeert de overheid zoveel mogelijk de watertoevoer 
naar alle boeren te regelen, zoals te zien is op bron 26. 
Hier is een hoofdkanaal aangelegd dat telkens afwisselend enkele dagen droog 
staat en vervolgens enkele dagen water aanvoert. 
De hoeveelheid water is echter niet voldoende voor de drie gebieden A, B en C  
die water nodig hebben. 
 

1p 40 In gebied B zijn er meer onderlinge conflicten tussen de landeigenaren dan in 
gebied A. 

 Noem daarvoor een oorzaak die af te leiden is uit bron 26. 
 

1p 41 Steeds meer landeigenaren uit gebied C hebben na 1936 hun stukje land 
moeten opgeven. 

 Noem hiervoor de reden met behulp van bron 26.
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bron 27 
Waterprojecten in het Midden-Oosten   
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1p 42 Conflicten over de watervoorziening spelen zich in Egypte niet alleen af op 
lokaal niveau. Ze kunnen zelfs leiden tot internationale spanningen, bijvoorbeeld 
met buurland Sudan. 

 Leg met behulp van bron 27 uit op welke manier er over de beschikbaarheid 
van Nijlwater spanningen kunnen ontstaan tussen Egypte en Sudan.  

 
1p 43 Ook met buurland Libië kan in de toekomst een conflict ontstaan over de 

watervoorziening. 
 Leg met behulp van bron 27 uit op welke manier Egypte in de toekomst een 

conflict met Libië kan krijgen over de watervoorziening. 
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1p 44 Gebieden die last hebben van grote droogte kunnen problemen krijgen met de 
kwantitatieve watervoorziening. 
Zo zijn er bijvoorbeeld in Australië grote gebieden waar men sinds 2000 spreekt 
over de ergste droogte in duizend jaar. De landbouw staat hier voor een ramp. 
De overheid vindt dat de landbouw beter moet omgaan met het beschikbare 
water. Daarom wordt zes miljard dollar geïnvesteerd in de vervanging van 
irrigatiekanalen door buizensystemen. 

 Leg uit waarom deze maatregel van de Australische overheid een bijdrage 
levert aan een beter gebruik van het beschikbare water in de landbouw. 
 
bron 28 
Gegevens van enkele droge gebieden 
 
Gegevens Australië Israël Jordanië Mali 
% beroepsbevolking 
werkzaam in de landbouw 
(2001) 

4,7 2,2 17,2 85,8 

Bruto binnenlands product 
(koopkracht in euro/inwoner) 

(2003) 

29.632 20.033 4.320 994 

Aantal inwoners (2006) 20.264.082 6.352.117 5.906.760 11.716.829 
Levensomstandigheden 
(VN-index: 0=slecht, 1=goed) 

(2003) 

0,955 0,915 0,753 0,333 

 
1p 45 In een land als Mali in de Sahelzone zal een maatregel zoals die in Australië 

waarschijnlijk niet genomen worden.  
 Geef met behulp van bron 28 het argument waarom de overheid in Mali zo’n 

maatregel waarschijnlijk niet zal nemen. 
 

1p 46 Voor welk land uit bron 28 zal een watertekort de grootste bedreiging zijn voor 
de werkgelegenheid als je kijkt naar de gegevens in bron 28?  
A Australië 
B Israël 
C Jordanië 
D Mali  
 
 
Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina. 
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bron 29 
De route van orkaan Sidr over Bangladesh  
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bron 30 
Verwoestingen door orkaan Sidr in Bangladesh  
 

 
 

2p 47 In veel droge gebieden is men vaak aangewezen op aanvoer van drinkwater met 
trucks. In natte landen als Bangladesh is men na grote overstromingen 
eveneens vaak aangewezen op deze manier van drinkwatervoorziening. 
De waterbronnen zijn dan namelijk vaak onbruikbaar geworden. 

 Noem eerst met behulp van bron 29 een reden waarom de waterbronnen 
vaak onbruikbaar zijn geworden en daarna een reden met behulp van 
bron 30. 

einde  945-0131-a-KB-2-o* 

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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800013-1-735o 

Examen VMBO-KB 

2008 
 
 
 

 aardrijkskunde CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dit examen bestaat uit 49 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 58 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 1
maandag 26 mei
9.00 - 11.00 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 
 
tabel 1 
 
 

 Port Zélande  

 Zand, zee en zon! 
 
 

 
prijs in euro’s per vakantiebungalow 
 
aankomstdata 2006 
maandag 15.00 uur t/m vrijdag 10.30 uur 
 
         MIDWEEK 

 
 
 
vakantie-
bungalow 
4 pers. 

 
 
 
vakantie-
bungalow 
6 pers. 

 
kortingen 
jonge 
gezinnen 
en 
55+’ers  
 

24 april  249 289 20% 

1 mei meivakantie 399 479 - 

8, 15, 22, 29 mei  289 329 20% 

6 juni, korte midweek  
(di-vr) 

 
na Pinksteren 199

 
249 

 
20% 

12, 19, 26 juni  299 369 20% 

3 juli zomervakantie 429 499 20% 

10 juli zomervakantie 499 599 10% 

17, 24, 31 juli,  
7 augustus 

 
zomervakantie 

659 769 - 

14 augustus zomervakantie 499 599 - 

21 augustus zomervakantie 479 559 20% 

28 augustus,  
4, 11, 18, 25 september, 
2 oktober 

 329 379 20% 

16 oktober herfstvakantie 389 459 - 

23 oktober herfstvakantie 449 519 - 

4 
na

ch
te

n 

30 oktober  279 329 20% 
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foto 1 
Een vakantiebungalow in Port Zélande  
 

 
 
Veel mensen kiezen bij het boeken van een korte of lange vakantie een 
vakantiebungalow op één van de vakantieparken van onder andere Center 
Parcs. Deze parken liggen midden in de natuur of aan de kust. 
Eén van de bekendste parken aan de kust is Port Zélande. 
 

1p 1 Tabel 1 geeft een overzicht van de prijzen per vakantiebungalow voor een 
midweek-arrangement. 

 Rekenen we zo’n midweek-arrangement tot de korte vakanties of tot de 
lange vakanties?  
Geef het argument. 

 
1p 2 Yvonne bestudeert de prijstabel van Port Zélande Center Parcs. 

Zij komt tot de conclusie dat er sprake is van een verschil in prijs tussen 
hoogseizoen en laagseizoen. 

 Noem twee argumenten uit tabel 1 die Yvonne gebruikt zal hebben om tot 
deze conclusie te komen. 

 
tekst 1 
 
Port Zélande 
Hier ruikt u de zeelucht al in uw vakantiebungalow. Port Zélande heeft een eigen haven aan 
… X … Ideaal voor strand- en watersportliefhebbers! 
U kunt romantisch wandelen op het Noordzeestrand. Of op de fiets naar het pittoreske 
vissersdorpje Zierikzee. En wat dacht u van paardrijden op het strand? 
 
Is het een keer slecht weer, dan kunt u zich urenlang vermaken in de Adventure Factory. Alsof  
u plots in Australië bent! Bijzonder zijn hier de hindernissen van de unieke midgetgolfbaan, deze 
zijn gemaakt van fietsonderdelen en oude buizen! Daarnaast kunt u in het sport- en 
entertainmentcentrum deelnemen aan virtueel bowlen, squash, interactief entertainment of een 
drankje nuttigen in het Factory Café. 
 
 

1p 3 In Port Zélande zijn enkele voorzieningen getroffen die ervoor zorgen dat het 
park in elk seizoen aantrekkelijk is. 

 Noem zo’n voorziening. 
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kaart 1 
Attractiepunten in Nederland   
 

X

Legenda:
attractiepunt

0 40 80 km  
 

1p 4 De aantrekkelijkheid van park Port Zélande komt vooral door de ligging aan het 
water. In tekst 1 en op kaart 1 is deze ligging aan het water aangegeven met de 
letter X. 
Welk water moet bij X worden ingevuld? 
A Grevelingen 
B Oosterschelde 
C Veerse Meer 
D Westerschelde 
 

1p 5 Naast korte en lange vakanties kiezen mensen ook voor dagrecreatie.  
In Nederland heeft de recreant daarbij de keus uit een veelzijdig aanbod aan  
attracties. 
Op kaart 1 staat één soort van attractiepunten door middel van bolletjes 
afgebeeld. 
Welke soort attractiepunten wordt op kaart 1 aangegeven? 
A dierenparken 
B musea en historische bouwwerken 
C nationale parken 
D pretparken 
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diagrammen 1, 2 en 3 
Nederlanders op vakantie   
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1p 6 In de aardrijkskundeles hebben Kim en Jordi een discussie over Nederlanders 
die op vakantie gaan. Zij doen drie verschillende uitspraken naar aanleiding van 
de diagrammen 1, 2 en 3. 
Welke uitspraak is juist? 
A De mensen, die naar het buitenland op vakantie gaan, kiezen vooral voor 

stedentrips. 
B De vakantiedeelname van Nederlanders was in 2003 ongeveer 72%. 
C De vakantieprovincie die in Nederland het belangrijkste is voor de 

Nederlanders is Flevoland. 
 

1p 7 Uit diagram 3 blijkt dat de vliegvakanties sterk zijn toegenomen. 
Eén van de oorzaken hiervoor is de gestegen welvaart. 

 Noem nog een economische oorzaak van de sterke groei van deze 
vakanties. 

 
1p 8 Economische oorzaken zijn vooral verantwoordelijk voor de sterke groei van de 

vliegvakanties. Maar ook ontwikkelingen in het luchtverkeer spelen een grote 
rol. 

 Geef hiervan twee voorbeelden. 
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tekst 2 
Een advertentie   
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1p 9 In de aardrijkskundeles hebben Nadia en Raisa het over de advertentie van 
tekst 2. Ze verschillen met elkaar van mening of je de bovenstaande 
aanbiedingen moet rekenen tot het massatoerisme of het elitetoerisme.  
Nadia is van mening dat de aanbiedingen zijn gericht op massatoerisme en 
Raisa denkt dat ze gericht zijn op elitetoerisme. 

 Wie van de twee heeft er gelijk?  
 Kies eerst voor Nadia of Raisa en geef daarna een argument waarop Nadia 

of Raisa haar mening heeft gebaseerd. 
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tekst 3 
Advertenties over culturele reizen 
 
 
Athene, Delfi en Peloponesus 
13-daagse rondreis van 5 t/m 17 mei 2006 o.l.v. prof.dr. J.A.M. Meijer 
 
In het spoor van de Griekse goden ontdekt u de hoogtepunten van de Griekse 
cultuur. De rondreis begint in Athene en voert via Delfi, Olympia, Arkadië en 
Bassae naar Mistra. 
Tijdens een 4-daags verblijf in Nauplion logeren we in een van de nieuwe Small 
Luxury Hotels of the World.        Reissom € 2.585,- p.p. 
 
 
Rome en Napels 
13-daagse rondreis van 5 t/m 17 juni 2006 o.l.v. prof.dr. J.A.M. Meijer 
 
In Rome zal vooral aandacht worden geschonken aan de architectuur. Bezocht 
wordt onder andere het Colosseum en andere restanten van de oude Romeinse 
beschaving. Daarnaast zal ook een bezoek worden gebracht aan Napels waar 
onder andere een bezichtiging van Pompei op het programma staat. 
               Reissom € 2.550,- p.p. 
 
 

1p 10 De aangeboden reizen in de advertenties van tekst 3 zou je kunnen indelen bij  
culturele reizen of stedenreizen. 
Ook een andere indeling is mogelijk. 
Tot welk soort toerisme zou je deze reizen ook nog kunnen rekenen? 
A avontuurtoerisme 
B ecotoerisme 
C elitetoerisme 
D natuurtoerisme 
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tabel 2 
Vakantiedata schooljaar 2007 - 2008 per regio en onderwijstype 
 

Vakantie Regio Onderwijstype* Data 
Herfst Noord bo+vo 13-10-07 t/m 21-10-07 
Herfst midden/zuid bo+vo 20-10-07 t/m 28-10-07 
Kerst noord/midden/zuid bo+vo 22-12-07 t/m 06-01-08 
Voorjaar Zuid bo+vo 16-02-08 t/m 24-02-08 
Voorjaar noord/midden bo+vo 23-02-08 t/m 02-03-08 
Mei noord/midden/zuid bo+vo 26-04-08 t/m 05-05-08 
Zomer Noord bo 28-06-08 t/m 10-08-08 
Zomer Noord vo 28-06-08 t/m 17-08-08 
Zomer Zuid bo 05-07-08 t/m 17-08-08 
Zomer Zuid vo 05-07-08 t/m 24-08-08 
Zomer Midden bo 19-07-08 t/m 31-08-08 
Zomer Midden vo 12-07-08 t/m 31-08-08 

*   bo = basisonderwijs / speciaal onderwijs; vo = voortgezet onderwijs 
 
 
kaart 2 
Nederland   
 

Legenda:
noord
midden
zuid

0 40 80 km  
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1p 11 In de meeste schoolagenda’s worden de schoolvakanties genoemd. 
De vakanties in Nederland zijn in drie groepen verdeeld (zie tabel 2 en kaart 2): 
− in periodes: voorjaar, mei, zomer, herfst en kerst  
− naar gebied: noord, midden en zuid  
− naar basis- en voortgezet onderwijs 
Wat wil de overheid met deze vakantie-indeling, zoals in tabel 2 en kaart 2 te 
zien is, bereiken? 
A een grotere vakantieparticipatie 
B meer vakantiespreiding 
C reclame maken voor vakantiegebieden in Nederland 
D vergroten van de recreatiedruk 
 

1p 12 Hans, Fuat en Peter zijn alle drie 15 jaar en vrienden van elkaar. Ze hebben 
besloten in de zomervakantie een trektocht per fiets te maken door Nederland. 
Het probleem is echter dat ze in verschillende delen van ons land wonen. Hans 
woont in Utrecht, Fuat in Assen en Peter in Maastricht. Ze moeten dus eerst een 
geschikte datum vinden waarop ze allemaal vakantie hebben. 
Op welke datum kunnen zij volgens tabel 2 het vroegst op vakantie gaan? 
A op 29 juni 
B op 6 juli 
C op 13 juli 
D op 20 juli 
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kaart 3 
Buitenlandse vakanties van Nederlanders in Europa in 2003   
 

Legenda
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500.000
100.000 250.000

KROATIE KROATIE

800 km4000

200 km1000

 
 

1p 13 Kaart 3 geeft de verdeling van de buitenlandse vakanties van Nederlanders in 
2003 weer. 
Kroatië trok in 2003 nog maar weinig toeristen. In de jaren ‘80 en ‘90 van de 
vorige eeuw was Kroatië echter een belangrijke vakantiebestemming. 
Pas de laatste jaren krabbelt Kroatiё weer iets op als vakantiebestemming voor 
Nederlanders. 

 Welke ontwikkeling heeft ervoor gezorgd dat Kroatiё enkele jaren minder 
gekozen werd als vakantieland door Nederlanders? 

 
1p 14 In 2003 kreeg Spanje flinke concurrentie als vakantieland van een ander land 

aan de Middellandse Zee. 
In 2006 deed zich ineens een grote terugval voor van toeristen naar dit land. 
Oorzaken waren onder andere: de ontdekking van de vogelgriep in dat land en 
minder veilige vliegtuigen uit dat land. 
Over welke concurrent van Spanje gaat het hier? 
A Albanië 
B Frankrijk 
C Griekenland 
D Italië 
E Turkije 
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kaart 4 
Toerisme: doorgang en verblijf  
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1p 15 Oostenrijk is niet alleen een belangrijk vakantieland voor Nederlanders. 
Het is ook een belangrijk doorgangsland naar bijvoorbeeld Italië, zoals de 
snelwegen op de kaart laten zien. 

 Noem een ander gegeven waaraan je op kaart 4 kunt zien dat het 
afgebeelde gebied ook een doorgangsgebied is. 
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kaart 5 
Ischgl: skigebieden en skiliften   
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foto 2 
Een skipiste   
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1p 16 Veel Nederlanders kiezen voor hun wintervakantie voor Oostenrijk. 
Kaart 5 geeft een overzicht van skigebieden en skiliften bij Ischgl in  
Zuid-West-Tirol. 
Voor de aanleg hiervan moesten veel bomen worden gekapt. Hierdoor ontstond 
extra schade aan de berghellingen. 

 Welke schade wordt hier bedoeld? 
 

1p 17 In welk gebied op kaart 5 is er geen lawinegevaar? 
A in gebied K 
B in gebied L 
C in gebied M 
D in gebied N 
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tekst 4 
Plan ‘Wintersport 2005’ 
 
De toeristenindustrie beseft dat er een grens zit aan het alsmaar toenemende 
toerisme naar de Alpen en onderneemt pogingen om duurzaam toerisme van de 
grond te krijgen. In Nederland is er het plan ‘Wintersport 2005’, waaraan onder 
meer het Nederlands Alpen Platform, NS-travel en de ANWB meedoen. ‘Auto 
uit, trein en bus in’ is een belangrijk thema. Met de Alpen Expres kunnen 
toeristen naar Oostenrijk en vandaar per shuttlebus naar bijvoorbeeld de 
skidorpen. 
 
 

1p 18 Wat is de belangrijkste reden dat de verschillende organisaties dit project van de 
Alpen Expres hebben opgezet? 
A De trein is milieuvriendelijker dan de auto. 
B De trein is veel goedkoper dan de auto.  
C De trein is veel sneller dan de auto. 
D Met de trein kom je op alle vakantiebestemmingen. 
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kaart 6 
Herkomst van toeristen in Spanje, 2003   
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1p 19 Op kaart 6 wordt het binnenland van Spanje aangemerkt als belangrijk 
vakantiegebied. 
Om welke soort vakanties zal het hier vooral gaan? 
A avontuurlijke vakanties 
B culturele vakanties 
C natuurvakanties 
D sportieve vakanties 
 

1p 20 In de jaren negentig van de twintigste eeuw liepen de bezoekersaantallen van 
de Spaanse Costa’s flink terug. Veel hotels waren verouderd en voldeden niet 
meer aan de wensen van de toeristen. 
In welk stadium van toeristische ontwikkeling bevonden de Costa’s zich in de 
jaren negentig van de twintigste eeuw? 
A  toerisme in opkomst 
B  toerisme in volle bloei 
C  toerisme in verval 
D  toerisme in herstel 
 

2p 21 Op kaart 6 worden ook de eilanden Ibiza, Mallorca en Menorca (de Balearen) 
aangegeven als een belangrijk toeristengebied. Doordat het eilanden zijn, 
hebben Ibiza, Mallorca en Menorca extra milieuproblemen. Met name in het 
hoogseizoen. 

 Noem twee milieuproblemen waar deze eilanden in het hoogseizoen mee te 
maken krijgen als gevolg van de grote aantallen toeristen. 

 
1p 22 Eén eilandengroep die belangrijk is voor het toerisme in Spanje staat niet op 

kaart 6 afgebeeld. 
 Welke eilandengroep, die belangrijk is voor het toerisme in Spanje, staat niet 

op de kaart? 
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tekst 5   
 

THAILAND! 
Ontdek prachtig Thailand – fascinerende 15-daagse vlieg-/rondreis 

We bezoeken o.a. Bangkok, River Kwai, Ayutthaya, Saraburi en brengen de laatste dagen door 
aan één van de hagelwitte stranden aan de Golf van Thailand. 

 
Dag 1: non-stop vliegreis Amsterdam-Bangkok 
Dag 2: transfer naar het hotel, vrije middag 
Dag 3: Bangkok met o.a. het Grand Palace met 
zijn Wat Phra Keo tempel, de sfeervolle 
groenten- en fruitmarkt en de kleurrijke 
bloemenmarkt. Vrije middag, facultatieve tocht 
door de kanalen (klongs) 
Dag 4: vrije dag, facultatief naar de bekende 
drijvende markt van Danmoen Suduak of de 
populaire tocht ‘Fietsen in Bangkok’ 
Dag 5: ‘Bridge on the river Kwai’ en het 
erekerkhof 
Dag 6: de oude stad Ayutthaya en Pitsanulok, 
gelegen aan de rivier de Nan, met vele 
woonboten en drijvende restaurants 
Dag 7: de oude stad Sukothai, vroeger een 
kosmopolitisch koninkrijk en vervolgens op weg 
naar Chiang Rai 
Dag 8: kennismaking met traditierijke 
bergstammen in de ruige bergen van  

Noord-Thailand, de ‘Golden Triangle’ waar 
Birma, Laos en Thailand samenkomen, 
boottocht over de Mekong rivier 
Dag 9: via de prachtige Doi Sakhet Highway 
rijden we naar Chiang Mai, waar we de 
handvaardigheidsindustrie en de zijde-industrie 
bekijken 
Dag 10: bezoek aan een olifantenschool, een 
orchideeënkwekerij en de Doi Suthep tempel 
Dag 11: vrije dag, facultatieve fietstocht in de 
omgeving van Chiang Mai en vervolgens per 
slaaptrein terug naar Bangkok 
Dag 12: langs de apentempel (Kao Yoi) in 
Petchaburi naar de rustige badplaats  
Cha-Am met authentieke sfeer 
Dag 13: vrije dag in Cha-Am, u verblijft in een 
hotel vlakbij het strand 
Dag 14 en 15: transfer naar de luchthaven van 
Bangkok en terugvlucht en aankomst op 
Schiphol 
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2p 23 Volgens de advertentie (zie tekst 5) staat op dag 8 een kennismaking met 
traditierijke bergstammen op het programma.  
Melissa beweert dat je zo’n kennismaking eigenlijk niet zou moeten organiseren. 
Rodion beweert dat je zo’n kennismaking juist wel moet organiseren. 

 Geef eerst een argument dat Melissa zou kunnen gebruiken voor haar 
bewering en geef daarna een argument dat Rodion zou kunnen gebruiken. 

 
1p 24 Volgens de advertentie (zie tekst 5) worden op dag 9 de handvaardigheids-

industrie en de zijde-industrie in de omgeving van Chiang Mai bekeken. 
Bij veel georganiseerde busexcursies in Thailand worden steeds dezelfde  
bedrijven bezocht. Dit gebeurt naar aanleiding van een project van de Thaise 
koningin om negatieve gevolgen van deze busexcursies zoveel mogelijk te 
voorkomen.  

 Welk negatief gevolg van deze busexcursies hoopte de koningin van 
Thailand te voorkomen door het bezoek op enkele plaatsen te concentreren? 

 
1p 25 Toch leidde dit project van de koningin van Thailand zelf ook weer tot negatieve 

gevolgen. 
 Noem zo’n negatief gevolg. 
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foto’s 3, 4, 5 en 6  
Bezienswaardigheden in Thailand  
 
foto 3  foto 4  

 

 
 
foto 5    

 
foto 6   
 

 
1p 26 De foto’s 3, 4, 5 en 6 zijn genomen op plaatsen die bij de rondreis van de 

advertentie (zie tekst 5) bezocht worden. 
Wat is de juiste volgorde van de foto’s volgens het reisschema van de 
advertentie? 
A  6, 4, 3, 5 
B  4, 5, 6, 3 
C  5, 3, 6, 4 
D  4, 5, 3, 6 
E  6, 5, 4, 3 
F  5, 6, 3, 4 
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Omgaan met natuurlijke hulpbronnen  
 
figuur 1 
De kringloop van het water   
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In bovenstaande figuur staat de kringloop van het water weergegeven. 
 

1p 27 Welke kringloop is of welke kringlopen zijn hier afgebeeld? 
A de korte kringloop 
B de korte en de lange kringloop 
C de lange kringloop 
 

1p 28 Bij welke cijfers in deze figuur is het water in de fase van condensatie 
weergegeven? 
A bij 1 en bij 4 
B bij 1 en bij 5 
C bij 1 en bij 6 
D bij 3 en bij 4 
E bij 3 en bij 5 
F bij 3 en bij 6 
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kaart 7 
De wereld   
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2p 29 Eén van de opslagplaatsen van zoet water is in gletsjers en permanente 
sneeuwlagen. Op kaart 7 zie je een afbeelding van de wereld. 
Op de kaart staan vijf gebieden aangegeven. 

 In welke twee gebieden vind je de opslag van zoet water vooral in gletsjers 
en permanente sneeuwlagen? 
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foto 7 
Bemesten via infiltratie    
 

 
 
Om landbouwgrond vruchtbaar te maken, bemesten boeren regelmatig hun land 
met gier (vloeibare mest). Op bovenstaande foto wordt het land door middel van 
een injectiesysteem bemest. Hierbij wordt de mest in de grond gespoten.  
Deze manier van bemesten wordt in Nederland steeds vaker toegepast. 
 

1p 30 Deze manier van bemesten heeft voordelen. 
 Noem een voordeel. 
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diagram 4 
Het watergebruik op de wereld per sector in procenten   
 

Legenda:
watergebruik per sector, in procent
  P

Q
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Diagram 4 geeft het watergebruik op wereldschaal per sector (landbouw, 
industrie, huishoudens) weer.  
In de legenda zijn de sectoren vervangen door de letters P, Q en R. 
 

1p 31 Welke letter stelt de sector huishoudens voor? 
A letter P 
B letter Q 
C letter R 
 

1p 32 In de industrie kent water als hulpbron meerdere toepassingen. In veel 
eindproducten komt water als bestanddeel voor. 

 Noem nog een andere toepassing van water in de industrie. 
 

1p 33 Geef een reden voor het toenemende gebruik van zoet water op aarde. 
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foto 8 
Een woestijngebied  

foto 9 
Een steppegebied 

  

 
kaart 8 
Afrika   
 

Legenda:
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1p 34 In Afrika komen droge en natte klimaten voor (zie kaart 8). 
Op kaart 8 staan drie plaatsen aangegeven met de letters X, Y en Z. 
Bij welke plaats is foto 8 genomen en bij welke plaats is foto 9 genomen? 
 foto 8 foto 9 
A X Y 
B X Z 
C Y X 
D Y Z 
E Z X 
F Z Y 

 
2p 35 Het gebied van foto 9 is zeer kwetsbaar. Hier komt veel overbeweiding voor. 

 Noem twee nadelige gevolgen van natuurlijke aard van overbeweiding. 
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kaarten 9, 10 en 11 
Het Aralmeer in verschillende jaren  
 
kaart 9      kaart 10        kaart 11 
1960      1976 1998 
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figuur 2 
Save the Aral Sea (Red het Aralmeer)   
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1p 36 De kaarten 9, 10 en 11 zijn van het Aralmeer in Azië. Uit de kaarten blijkt dat de 
omvang van dit meer sterk is afgenomen. De gevolgen voor het gebied rondom 
het Aralmeer zijn voor de mensen en dieren desastreus (zie figuur 2). 
Wat is de verklaring voor de verkleining van het Aralmeer? 
A Door de toenemende milieuverontreiniging zakt het waterpeil. 
B De landbouw verbruikt te veel water uit de rivieren die in het Aralmeer 

uitmonden. 
C De aarde warmt zo snel op dat het meer opdroogt. 
D Doordat er steeds minder planten groeien, kan het water niet meer worden 

vastgehouden. 
 

1p 37 Het waterpeil zakt snel in het Aralmeer. Hieronder staan drie mogelijke 
gevolgen. 
1 plaatselijke klimaatverandering 
2 Er wordt steeds minder vis gevangen. 
3 Er treedt verzilting op. 
Welke gevolgen zijn juist? 
A 1 en 2 
B 1 en 3  
C 2 en 3 
D 1, 2 en 3  
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kaart 12    kaart 13   
De Nijl     De dammen in de Nijl  
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1p 38 Op kaart 12 staat een deel van het gebied afgebeeld, waaruit de Nijl haar water 

ontvangt. 
 Hoe heet een gebied waaruit een rivier en haar zijrivieren water ontvangt? 

 
1p 39 In het gebied waaruit de Nijl haar water ontvangt, ligt ook het Victoriameer (zie 

kaart 12). Water uit dit meer stroomt naar de Nijl. Uganda heeft aan de rand van 
dit meer twee stuwdammen en een aantal waterkrachtcentrales aangelegd.  

 Noem twee andere redenen om deze rivier af te dammen. 
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1p 40 Vlakbij de Owen Falls dam (Falls = watervallen) is in 1999 een tweede dam, de 
Kiiradam, (zie kaart 13) gebouwd. Beide dammen liggen bijna aan de rand van 
het Victoriameer. 
Eigenlijk zouden de buurlanden van Uganda over het bouwen van stuwdammen 
in een rivier moeten meebeslissen. 
Welke twee landen zouden in dat geval daarvoor vooral in aanmerking komen? 
A Kenia en Burundi 
B Kenia en Sudan 
C Rwanda en Burundi 
D Tanzania en Rwanda 
 

2p 41 In de afgelopen jaren is het waterniveau in het Victoriameer ruim anderhalve 
meter gezakt. Verdere daling levert een aantal problemen op. 

 Noem twee problemen. 
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diagrammen 5 en 6 
Gemiddelde jaarlijkse neerslag in millimeters van Amsterdam en Cherrapunji  
 
  diagram 5  diagram 6 
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tekst 6 
 
Cherrapunji, een plaats in India 
 
Cherrapunji in India (zie kaart 14) is een van de natste plekken op aarde. 
Tijdens de natte moesson valt daar in de bergen gemiddeld 9000 millimeter 
regen (zie diagram 6). Omdat er weinig vegetatie over is om het water vast te 
houden, stroomt het bijna net zo vlug weg als dat het uit de hemel valt. Dus hoe 
ongelooflijk het ook mag lijken, ook Cherrapunji heeft te kampen met 
waterschaarste. 
Niet ver stroomafwaarts van Cherrapunji ligt Bangladesh. Bangladesh is een 
dichtbevolkt, laaggelegen land dat veel te lijden heeft van het moessonwater dat 
van de ontboste hellingen van India en Nepal naar beneden raast. 
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kaart 14 
India  
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1p 42 Waar gaat tekst 6 over? 
A over de kwaliteit van water 
B over de kwantiteit van water 
C over de kwaliteit en de kwantiteit van water 
 

1p 43 Om Bangladesh te helpen moet er in de provincie Cherrapunji ook actie worden 
ondernomen. Met het oog op de toekomst moeten de regeringen van India en 
Bangladesh oplossingen bedenken om de wateroverlast te verkleinen.  

 Wat is de beste oplossing om op langere termijn de kans te verkleinen dat 
Bangladesh overstroomd wordt? 
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kaart 15 
De Yangtze met de Drieklovendam   
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foto 10 
De Drieklovendam   
 

 
 

2p 44 De Drieklovendam in China is een voorbeeld van een grootschalig project (zie 
kaart 15 en foto 10). Met dit project in China’s grootste rivier, de Yangtze, hoopt 
de Chinese overheid aan de groeiende vraag naar elektriciteit te kunnen 
voldoen. 

 Geef twee redenen waarom hier sprake is van een grootschalig project. 
Gebruik bij je antwoord onder andere kaart 15 en foto 10. 

 
2p 45 Projecten, zoals de Drieklovendam, kunnen ook nadelige gevolgen hebben.  

 Noem twee nadelige gevolgen van de Drieklovendam voor de bewoners in 
het gebied stroomafwaarts van de dam. 
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diagram 7 
Gemiddelde verdeling van de neerslag in Nederland in een jaar   
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1p 46 De meeste neerslag in Nederland valt in de periode september tot en met 

december (zie diagram 7). Je zou in die periode dan ook de meeste 
overstromingen verwachten.  
Dit is echter niet zo want het gevaar van overstromingen is het grootst in de 
periode januari tot en met maart.  

 Verklaar waarom in de periode januari tot en met maart het gevaar van 
overstromingen het grootst is. 

 
2p 47 De groeiende kans op overstromingen door rivieren zorgt ervoor dat de overheid 

en de waterschappen steeds meer hun best moeten doen om Nederland te 
beschermen tegen dit gevaar.  

 Geef twee voorbeelden van maatregelen van de overheid om Nederland 
beter te beschermen tegen overstromingen door rivieren. 

 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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figuur 3 
De eigen watervoorziening van Fernando Secumandi   
 
 

 
uitvinder:  Fernando Secumandi 
omzet:  0 (nog in ontwikkeling) 
afzetmarkt:  Brazilië, later ook andere regenrijke landen 
Prijs:  €  200,-. 
 
 
Drinkwater is duur. Dat geldt vooral voor gezuiverd leidingwater. Reden voor de 
Braziliaanse uitvinder Fernando Secumandi om een eigen watervoorziening te 
ontwikkelen voor woningen in sloppenwijken (zie figuur 3). 
 

1p 48 Leg uit hoe met de zeilen de werking is van het watervoorzieningssysteem dat 
Fernando Secumandi uitgedacht heeft. 
 

2p 49 Het watervoorzieningssysteem van Fernando Secumandi is een voorbeeld van  
een kleinschalig project dat tot duurzaam watergebruik leidt met gebruikmaking 
van grijs water. 

 Neem de begrippen kleinschalig, duurzaam watergebruik en grijs water over 
op het antwoordblad en schrijf achter elk begrip waarom dit op het 
watervoorzieningsysteem van Fernando Secumandi van toepassing is. 

 
 
 

einde  

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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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 
 
foto’s 1, 2, 3, 4 en 5 
Bestemmingen in Turkije   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

foto 1                    foto 2

foto 4                    foto 5

foto 3 
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1p 1 Turkije heeft allerlei soorten vakanties te bieden. De foto’s laten vijf 
reisbestemmingen in Turkije zien, die voor verschillende groepen toeristen 
interessant zijn.  
Welke twee foto’s laten reisbestemmingen zien voor vooral de actieve toerist? 
A 1 en 2 
B 1 en 3 
C 2 en 4 
D 3 en 5 
E 4 en 5 
 

1p 2 Welke twee foto’s laten bestemmingen zien voor de toerist die in cultuur 
geïnteresseerd is? 
A 1 en 2 
B 1 en 3 
C 2 en 4 
D 3 en 5 
E 4 en 5 
 
 
 

Pagina: 625Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 800045-2-735o 4 lees verder ►►►

kaart 1 
De belangrijkste bestemmingen van Nederlanders voor lange vakanties in 
Europa, 2001 en 2005   
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1p 3 Op kaart 1 staan de belangrijkste vakantiebestemmingen van Nederlanders in 
Europa. Het betreft hier de lange vakanties. 

 Wat wordt er bedoeld met een lange vakantie? 
 

1p 4 In de periode 2001 - 2005 (zie kaart 1) hebben zich een aantal verschuivingen in 
de vakantiebestemmingen voorgedaan. Er waren stijgers en dalers. Opvallende 
stijger in het Middellandse Zeegebied was Turkije.  

 Geef de reden waarom de belangstelling van Nederlandse vakantiegangers 
voor Turkije is toegenomen in deze periode. 

 
1p 5 Spanje en Frankrijk zijn voor Nederlanders belangrijke bestemmingen voor de 

lange vakanties.  
Welke twee landen zijn voor Nederlanders de belangrijkste bestemmingen voor 
korte vakanties? 
A België en Duitsland 
B België en Oostenrijk 
C Italië en Turkije 
D Oostenrijk en Duitsland 
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1p 6 Kaart 1 geeft alleen informatie over de belangrijkste Europese bestemmingen in 
de periode 2001 - 2005. Nederlanders gaan ook buiten Europa met vakantie.  
Wat zal in deze periode de ontwikkeling zijn geweest van vakanties van 
Nederlanders naar bestemmingen buiten Europa? 
A Het aantal vakanties blijft gelijk. 
B Het aantal vakanties neemt af. 
C Het aantal vakanties neemt toe. 
 
tabel 1 
Vooruitzichten internationaal toerisme van 1995 tot 2020 (in miljoenen), 
in aantallen binnenkomende toeristen per regio 
 

1995 2020 gemiddelde groei 
per jaar in %

Totaal 565,4 1.561,1 4,1
 
Afrika 20,2 77,3 5,5
Noord- en Zuid-Amerika 108,9 282,3 3,9
Oost-Azië en Oceanië 81,4 397,2 6,5
Europa 338,4 717,0 3,0
Zuid-Azië 4,2 18,8 6,2

 
 
Toerisme is wereldwijd ‘big business’. Er gaan miljarden euro’s in om en  
miljoenen mensen vinden er hun werk in. Tabel 1 laat zien dat er nog een 
enorme groei zit in de toeristensector. De gegevens in de tabel zijn 
voorspellingen van die groei.  
 
 

1p 7 Geef een reden voor de sterke groei van het aantal toeristen wereldwijd. 
 

1p 8 Volgens de tabel is de gemiddelde groei per jaar van het aantal toeristen in 
Europa het laagst in vergelijking met de andere gebieden.  

 Geef daarvoor een reden. 
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kaart 2 
Toeristen in een deel van het Caribisch gebied   
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1p 9 Het Caribisch gebied is een van de populairste vakantiebestemmingen in de 
wereld. Dat blijkt wel uit de grote vakantiedrukte gedurende het hele jaar. 

 Verklaar de grote vakantiedrukte in het Caribisch gebied gedurende het hele 
jaar. 

 
1p 10 Jaarlijks gaan er maar enkele duizenden Nederlandse toeristen naar een eiland 

als Cuba. Dat geldt ook voor de meeste andere eilanden in het Caribisch 
gebied. Naar Curaçao daarentegen gaan jaarlijks meer dan vijftig duizend 
Nederlandse toeristen. 

 Geef een reden waarom Curaçao kennelijk veel aantrekkelijker is voor 
Nederlandse toeristen dan bijvoorbeeld Cuba. 

 
1p 11 Op Curaçao probeert men het toerisme verder te stimuleren. Hieronder staan 

drie mogelijke maatregelen om het toerisme verder te stimuleren. 
1 de aanleg van nieuwe golfterreinen 
2 renovatie van monumentale panden en landhuizen 
3 de aanleg van winkelcentra 
Welke maatregel helpt of welke maatregelen helpen het toerisme te stimuleren? 
A alleen 1 
B alleen 2 
C alleen 3 
D 1 en 2 
E 1 en 3 
F 2 en 3 
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tekst 1 
Een wandelreis (trekking) door het moeilijk toegankelijke Bhutan 
 
In de Himalaya ligt het koninkrijk Bhutan. Tijdens een unieke zesdaagse 
wandeltocht (trekking) in een berggebied dat slechts zelden door toeristen wordt 
bezocht, wandelen we zes uur per dag van dorpje naar dorpje. Op de hoogste 
pas heb je een prachtig uitzicht op de hoge, besneeuwde toppen van de 
Himalaya, waarna we het zeer geïsoleerde oosten van het land bezoeken. 
 
 
kaart 3   
Bhutan 
 

1000 2000 km0

Bhutan
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tekst 2 
 
Kleine groepen van 8 - 12 personen 
Zwaarte van de reis: pittig 
 
 
Route 23-daagse reis    
 

B H U T A N

I N D I A

C H I N A

Paro

Thimphu

Nabji

Trongsa Mongar

0 40 80 km

Trashigang

Sandrup Jonkhar

Guwahati

Trekking

 
 
01         vlucht naar Calcutta met KLM 
02         vlucht naar Paro 
03         Paro 
04         Thimphu 
05         Thimphu - Phunaka 
06         Phunaka - Phobjikha 
07         Phobjikha - Trongsa 
08 – 13 trekkings 
14         Trongsa - Bhumtan Vallei 

15         Bhumtan Vallei 
16         Bhumtan - Mongar 
17         Mongar - Trashigang 
18 – 19 Trashigang 
20         naar Sandrup Jonkhar 
21         naar Guwahati 
22         vlucht naar Calcutta 
23         vlucht naar Amsterdam 
 

 
 
Reissom vanaf € 3.895,00 per persoon 
 
 
Vertrekmaanden* 
jan feb mrt apr mei juni 
jul aug sept okt nov dec 

 
* alleen in de vetgedrukte maanden 
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Een reisorganisatie biedt een 23-daagse reis naar Bhutan aan (zie tekst 1 en 
tekst 2) In deze reis is een zesdaagse wandeltocht (trekking) opgenomen. Die 
wandeltocht is ontwikkeld in samenwerking met de Stichting Nederlandse 
Vrijwilligers (SNV): een ontwikkelingsorganisatie.  
 

1p 12 Hieronder staan vijf begrippen die betrekking hebben op vakanties. 
1 massatoerisme 
2 elitetoerisme 
3 actieve vakantie 
4 natuurvakantie 
5 kleinschalig toerisme 

 Welke van bovenstaande begrippen zijn van toepassing op deze reis naar 
Bhutan? Neem alle cijfers van de begrippen die van toepassing zijn op deze 
reis over op het antwoordblad.  

 
2p 13 De reisorganisatie richt zich op een bepaalde groep toeristen. 

 Noem eerst een element uit de reisbeschrijving (zie tekst 1 en 2) waaruit 
blijkt dat de reisorganisatie deze reis niet richt op gezinnen met jonge 
kinderen.  

 Noem daarna een element uit de reisbeschrijving (zie tekst 1 en 2) waaruit 
blijkt dat de reisorganisatie zich vooral richt op mensen met een goede 
conditie. 

 
1p 14 Herman en zijn vriendin hebben deze reis geboekt. Tijdens de wandeltocht in de 

bergen valt hen op dat de plaatselijke bevolking vooral bij het toerisme wordt 
betrokken door hen in te huren als dragers tijdens de voettocht.  

 Geef een voorbeeld van inkomsten die de plaatselijke bevolking daarnaast 
nog uit dit toerisme kan halen. 
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tabel 2 
Top tien belangrijkste binnenlandse vakantiebestemmingen, 
1 oktober 2004 - 30 september 2005 
 
  aantal 

vakanties 2005 
(x 1000) 

aandeel  
2005 
(%) 

 1 …………. 2.070 12
 2 Veluwe en Veluwerand 1.990 12
 3 Groningse, Friese en Drentse zandgronden 1.820 11
 4 Oost-Brabant, Noord- en Midden-Limburg 

en Rijk van Nijmegen 
1.620 9

 5 …………. 1.610 9
 6 Twente, Salland en Vechtstreek 1.410 8
 7 Waddeneilanden 1.060 6
 8 …………. 870 5
 9 Deltagebied 750 4
10 …………. 680 4
 Overige bestemmingen 3.430 20
 Totaal 17.310 100

 
1p 15 Tabel 2 laat de tien belangrijkste binnenlandse vakantiebestemmingen zien in 

de periode oktober 2004 tot oktober 2005. Op de plaatsen 1, 5, 8 en 10 in de 
tabel zijn de namen van vier bestemmingen open gelaten. Dat zijn – in 
willekeurige volgorde – West- en Midden-Brabant, de IJsselmeerkust, de 
Noordzeebadplaatsen en Zuid-Limburg. 
Welk gebied moet worden ingevuld op plaats 1? 
A de Noordzeebadplaatsen 
B West- en Midden-Brabant 
C IJsselmeerkust 
D Zuid-Limburg 
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diagrammen 1, 2, 3 en 4   
Sneeuwhoogten in vier skigebieden in Oostenrijk 
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diagram 1 diagram 2

diagram 3 diagram 4

 
 

1p 16 De diagrammen 1, 2, 3 en 4 geven de sneeuwhoogten aan in vier skigebieden in 
Oostenrijk. Je kunt over de periode 1999 - 2006 de hoogte van het sneeuwdek 
in de eerste week van december en in de kerstweek aflezen. 
Deze vier skigebieden liggen op verschillende hoogten.  
Ze liggen van laag naar hoog op: 
− 1763 meter. 
− 1953 meter. 
− 2254 meter. 
− 3111 meter. 
Welk skigebied ligt op 3111 meter? 
A Hahnenkamm 
B Patscherkofel 
C Schmittenhohe 
D Sonnblick 
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kaart 4 
‘Zwarte zaterdag’ in Frankrijk   
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vrijdag zaterdag zondag

 
 
Topdrukte 
Zaterdag 29 juli 2006 was het weer zover. Topdrukte op de Franse wegen, 
‘zwarte zaterdag’. Dit weekend ging de regio Parijs met vakantie. Met nog vele 
andere vakantiegangers op de weg betekende dat topdrukte op de Franse 
snelwegen. 
 

1p 17 Hieronder staan vier gebeurtenissen die zich ten tijde van ‘zwarte zaterdag’ op 
29 juli 2006 voordeden. Voor een gedeelte zijn die terug te vinden op de kaart. 
1 In de regio Parijs begonnen de schoolvakanties. 
2 De temperaturen waren in heel Frankrijk boven de 30 graden. 
3 De belangrijkste verkeersstromen waren te vinden op de oost-west-

verbindingen. 
4 Er vonden wegwerkzaamheden plaats op een groot aantal autosnelwegen. 
Welke twee gebeurtenissen hebben bijgedragen aan het ontstaan van ‘zwarte 
zaterdag’? 
A 1 en 2 
B 1 en 3 
C 1 en 4  
D 2 en 3 
E 2 en 4 
F 3 en 4 
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1p 18 Een deel van de verkeersdrukte doet zich voor in het zuiden van Frankrijk.  
 Verklaar de grote verkeersdrukte op de N10 (ten zuiden van Bordeaux) en 

op de A9 (ten zuiden van Montpellier) zoals je uit de kaart kunt afleiden. 
 
diagram 5 
Lange vakanties in het buitenland per vervoermiddel, 2006   
 

0
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1 2 3
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(x1000)

 
 
In diagram 5 staan de aantallen lange vakanties in het buitenland per 
vervoermiddel in 2006. Dat zijn – in willekeurige volgorde – de trein, de auto en 
de touringcar. Deze zijn in het diagram weergegeven met de cijfers 1, 2 en 3. 
 

1p 19 Welke van deze drie staven (zie diagram 5) geeft het aantal lange vakanties met 
de auto weer? 
A nummer 1 
B nummer 2 
C nummer 3 
 

1p 20 De keuze van het vervoermiddel bij een lange vakantie hangt samen met de 
kosten van de reis, het gemak en de afstand. 
Hieronder staan drie bestemmingen. 
1 België 
2 Verenigd Koninkrijk 
3 Thailand 
Bij iedere bestemming hoort een andere verhouding van de keuze tussen 
vervoer per auto en vervoer per vliegtuig.  
Hieronder staan drie van deze verhoudingen. 
P auto  97% en vliegtuig  0%  
Q auto  33% en vliegtuig 37% 
R auto    0% en vliegtuig 99% 
Welke verhouding past bij het Verenigd Koninkrijk? 
A P 
B Q 
C R 
 
 

Pagina: 635Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 800045-2-735o 14 lees verder ►►►

tekst 3   
 
Kamperen bij Keizerspinguïns 
 

Belangrijk: 
 
*  goede conditie 
*  kleine groepen 
*  verlenging in Chili of in Argentinië 
    mogelijk 
 
Prijs:  € 30.795,00 

 
 

Afrika

zuidpool

Zuid-
Amerika

AustraliºAustralieNieuw-
Zeeland

30  ZB

Mount Vinson

0 2333 4666 km 
Veel reizen naar Antarctica gaan per schip. Ze zijn avontuurlijk en worden soms 
aangevuld met een aanbod van activiteiten zoals kajakken en duiken. 
Onderstaande reis laat u kennismaken met het binnenland van Antarctica.  
Er komen geen schepen en er zijn geen wegen. U wordt per chartervliegtuig 
naar de plaats van bestemming gebracht en vandaar bent u geheel op uzelf 
aangewezen. Kamperen, wandelen en skiën behoren ook tot de mogelijke 
bezigheden.  
Uit de mogelijkheden is een selectie voor u gemaakt. U kunt de Mount Vinson 
beklimmen, naar de Hercules Inlet aan de kust, of naar de geografische zuidpool 
skiën. 
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1p 21 Een reisorganisatie biedt de reis aan die beschreven staat in tekst 3.  
Welke kenmerken zijn van toepassing op deze reis? 
A  actief elite duurzaam 
B  actief massaal duurzaam 
C  actief elite kleinschalig 
D  passief massaal duurzaam 
E  passief elite grootschalig 
F  passief elite kleinschalig 

 
1p 22 De familie De Vries komt bovenstaande reis tegen tijdens het bladeren door 

allerlei vakantiebrochures. De oudste zoon Albert zegt deze reis wel te willen 
maken in zijn zomervakantie. Vader Klaas zegt dat deze reis naar het uiterste 
puntje van het Zuidelijk halfrond in de zomervakantie niet aangeboden zal 
worden.  

 Leg uit waarom deze reis in de zomervakantie van de familie De Vries niet 
aangeboden wordt. 

 
1p 23 Het zijn vooral natuurliefhebbers die deze reis zullen boeken. Toch zijn 

natuurorganisaties niet erg gelukkig met dit soort reizen.  
 Geef een reden waarom natuurorganisaties niet gelukkig zullen zijn met dit 

soort reizen. 
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diagrammen 6 en 7 
Lange vakanties en vakantie-uitgaven van Nederlanders 
 
 diagram 6   diagram 7    

verre/verdere
bestemmingen

Duitsland
Oostenrijk
Spanje
Frankrijk
Belgie
Nederland

Legenda:

vakantie-uitgavenlange vakanties

40%

5%
10%7%

7%

27%

5%

16%

2%

10%

10%

5%

51%

6%

 
 

1p 24 Uit onderzoek blijkt dat 27% van de lange vakanties als reisdoel heeft de verre / 
verdere bestemmingen (zie diagram 6).  
Volgens diagram 7 wordt echter ruim 51% van de vakantie-uitgaven aan deze 
verre / verdere bestemmingen besteed. 

 Geef hiervoor een reden. 
 

1p 25 Uit datzelfde onderzoek blijkt dat bij de lange vakanties in Nederland die 
verhouding juist andersom is. 

 Geef hiervoor een reden. 
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kaart 5 
De wereld, Greenseat-regio’s 
 

0 2500 5000 km
Legenda:

reiziger groep1
reiziger groep 2

reiziger groep 3
reiziger groep 4  

 
Greenseat is een organisatie die reizigers vraagt de milieuschade die hun vlucht 
veroorzaakt (door de uitstoot van verbrandingsgassen) te compenseren. Als de 
reiziger via deze organisatie zijn reis boekt, wordt de vlucht iets duurder. 
Greenseat onderscheidt hierbij vier tarieven, te weten 13 euro voor groep 1,  
32 euro voor groep 2, 52 euro voor groep 3 en 72 euro voor groep 4. 
De organisatie gebruikt dit extra geld om op verschillende plaatsen op aarde 
natuurprojecten te steunen.  
 

1p 26 Aan wat voor soort natuurprojecten zal Greenseat vooral financiële steun 
geven? 
A aan de aanleg van bossen 
B aan de aanleg van dierenparken 
C aan de aanleg van waterrijke gebieden 
 

1p 27 Greenseat richt zich met zijn activiteiten op een groot aantal landen. Het kaartje 
hierboven, waarop de Greenseat-regio’s aangegeven zijn, is speciaal gericht op 
de West-Europese reiziger.  

 Hoe kun je dit afleiden uit het kaartje? 
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Omgaan met natuurlijke hulpbronnen  
 
foto 6 
De Veluwe    
 

 
 

1p 28 In de winter van 2005 sneeuwde en vroor het op de Veluwe. De sneeuw bleef 
daardoor een aantal dagen liggen. Neerslag zoals te zien op foto 6 is in de 
kringloop … X ... onderweg dan regen. 
Wat moet er in bovenstaande zin bij de letter X worden ingevuld? 
A even lang 
B korter 
C langer 
 

1p 29 Wat is de volgende fase van het grootste deel van de neerslag op foto 6 in de 
kringloop van het water? 
A verdampen 
B via het grondwater wegzakken 
C via rivieren afstromen 
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tekst 4 
Aanpakken van de klimaatverandering 
 
Volgens Nicolaas Stern, voormalig hoofdeconoom van de Wereldbank, moet de 
wereld haast maken met het aanpakken van de klimaatverandering. Zo niet dan 
worden de gevolgen van het broeikaseffect onbetaalbaar. 
“Er is nog tijd iets te doen aan de ergste gevolgen van klimaatverandering, als 
we maar nú en internationaal handelen.” 
 
 

1p 30 Het broeikaseffect heeft effect op de kringloop van het water.  
 Geef daarvan een voorbeeld. 
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diagram 8   
Verdeling totale hoeveelheid water op aarde 
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2p 31 De totale hoeveelheid water op aarde heeft een volume van ruim 530 miljoen 
kubieke kilometer. In diagram 8 is de verdeling hiervan te zien. Bij de cijfers 1 en 
2 is echter het onderdeel van de kringloop waar dat ‘water’ te vinden is 
weggelaten.  

 Neem de cijfers 1 en 2 over op het antwoordblad en schrijf erachter waar dat 
‘water’ te vinden is. 
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kaart 6 
Herkomst van het drinkwater in Nederland   
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1p 32 Op kaart 6 wordt de herkomst van ons drinkwater aangegeven. In met name 
West-Nederland wordt daarvoor vooral oppervlaktewater gewonnen. 

 Geef een nadeel van de winning van oppervlaktewater als je dat vergelijkt 
met de winning van grondwater. 

 
1p 33 Op kaart 6 is een aantal spaarbekkens aangegeven. In de aardrijkskundeles van 

een vierde klas VMBO ontstaat een discussie over waar het water in deze 
spaarbekkens voor bestemd is. 
Huriye zegt: “Vooral voor de kastuinbouw.” 
Jan zegt: “Vooral voor de industrie.” 
Kadira zegt: “Vooral voor de drinkwaterbedrijven.” 
Kira zegt: “Vooral voor de akkerbouwbedrijven.“ 
Wie heeft er gelijk? 
A Huriye 
B Jan 
C Kadira 
D Kira 
 

1p 34 Volgens kaart 6 is in grote delen van West-Nederland het drinkwater afkomstig 
uit grondwater met geïnfiltreerd oppervlaktewater. Dit gebeurt met name in de 
duinen. Lang niet iedereen is gelukkig met de infiltratie van oppervlaktewater in 
de duinen.  

 Noem een bezwaar van de infiltratie van oppervlaktewater in de duinen.  
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diagram 9 
Herkomst van het oppervlaktewater in Nederland 
 

P Q R S

Legenda:
aanvoer water
1 blokje is 1%

 
 

1p 35 In diagram 9 zijn de verschillende bronnen van de herkomst van het 
oppervlaktewater in Nederland weergegeven. Met de letter Q wordt de 
hoeveelheid neerslag aangegeven. Met de letters P, R en S wordt de aanvoer 
van het water van de rivieren weergegeven. 
Welke letter geeft de aanvoer van de Rijn weer? 
A P 
B R 
C S 
 
kaart 7 
Geplande werkzaamheden voor overloopgebieden 
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tekst 5 
Gezamenlijke bestrijding van hoogwater biedt kansen,  
maar kan Den Haag ook geld kosten. 
 
Nederland betaalde mee aan een Rijnproject in Duitsland. Bij Orsoy-land (zie 
kaart 7) werd een overloopgebied aangelegd. Ambtenaren en bestuurders in 
Gelderland waren enthousiast. De miljoeneninvestering op Duits grondgebied 
heeft immers ook voordelen voor Nederland. 
Regeringsambtenaren in Den Haag zijn echter bang dat landen als Frankrijk en 
Belgiё nu eerst geld van Nederland willen zien voordat ook zij soortgelijke 
projecten gaan uitvoeren in de Maas. 
Volgens deze ambtenaren kan zo de situatie ontstaan dat … X … gebieden als 
Nederland door … Y … gebieden, zoals Frankrijk en Belgiё, onder druk worden 
gezet.  
Immers, Nederland profiteert ook mee van de Franse en Belgische investeringen 
om hoogwater in deze … Z … te bestrijden. 
 
 

1p 36 In de tekst is een aantal begrippen vervangen door de letters X, Y en Z. 
Wat is de juiste combinatie van begrippen die daarbij moet worden ingevuld? 
 X Y Z 
A  benedenstroomse bovenstroomse gletsjerrivier 
B  benedenstroomse bovenstroomse regenrivier 
C  benedenstroomse bovenstroomse gemengde rivier 
D  bovenstroomse benedenstroomse gletsjerrivier 
E  bovenstroomse benedenstroomse regenrivier 
F  bovenstroomse benedenstroomse gemengde rivier 

 
1p 37 Overloopgebieden zoals bij Orsoy-land (zie kaart 7) zullen in het kader van de 

hoogwaterbestrijding ook in Nederland worden aangelegd. 
Daarnaast is er al een aantal dijken verhoogd en verbreed om de rivieren meer 
ruimte te geven.  

 Noem een andere maatregel om de rivieren meer ruimte te geven. 
 

1p 38 In tekst 5 wordt gewezen op voordelen die overloopgebieden hebben in het 
kader van de hoogwaterbestrijding. 
De aanleg van overloopgebieden stuit echter ook op bezwaren. 

 Noem een bezwaar tegen de aanleg van overloopgebieden.  
 

Pagina: 645Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 800045-2-735o 24 lees verder ►►►

tekst 6 
Watertekort 
 
Volgens onderzoek zal in 2025 de helft van de wereldbevolking leven in 
gebieden met een tekort aan water.  
 
 
kaart 8 
De wereld 
 

P

Q

R
S

0 2280 4560 km 
 

1p 39 Wie zullen in het jaar 2025 de grootste verbruikers van water op de wereld zijn? 
A de drinkwaterbedrijven 
B de huishoudens voor huishoudelijk gebruik 
C de industrieën voor koelwater 
D de landbouwers voor irrigatie 
 

1p 40 Op kaart 8 staan vier landen aangegeven met de letters P, Q, R en S.  
Welk land zal in 2025 een watertekort hebben? 
A land P 
B land Q 
C land R 
D land S 
 
tekst 7 
Rode Zee – Dode Zee-project 
 
De Dode Zee droogt op. Het grondwater in de omgeving daalt.  
Het opdrogende zoutmeer is niet makkelijk te redden. Sinds 1975 is het 
waterpeil 25 meter gedaald. Maar er is hoop, tenminste als het aan Israël, 
Jordanië en de Palestijnse Autoriteit ligt. Ze gaan namelijk onderzoeken of er 
een kanaal aangelegd kan worden van de Rode Zee naar de Dode Zee. 
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kaart 9 
Deel van het Midden-Oosten   
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1p 41 Wat is de oorzaak van het opdrogen van de Dode Zee?  
 

1p 42 Hoe lang zal het kanaal zijn als het project doorgaat (dit gemeten van 
pompstation 1 naar ontziltingsfabriek 2, zie kaart 9)? 
A ongeveer 50 km 
B ongeveer 115 km 
C ongeveer 180 km 
D ongeveer 245 km  
 

1p 43 Het kanaal zal niet alleen het waterpeil in de Dode Zee weer op het vroegere 
peil brengen. Langs de route van het kanaal moet ook de grootste 
ontziltingsfabriek ter wereld gebouwd worden.  

 Noem twee doeleinden waarvoor het water uit deze ontziltingsfabriek zal 
worden gebruikt. 

 

Pagina: 647Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 800045-2-735o 26 lees verder ►►►

foto 7 
Door de stuwdammen in de Tigris zal de plaats Hasankeyf verdwijnen  
 

 
 

1p 44 Het onder water verdwijnen van de plaats Hasankeyf (zie foto 7 en kaart 10) 
heeft een aantal nadelen. 

 Noem twee nadelen. 
 
tekst 8 
Stuwdammenproject in Zuid-Oost-Anatoliё: een zegen of een vloek? 
 
Het stuwdammenproject in Zuid-Oost-Anatolië omvat de bouw van  
22 stuwdammen en 19 waterkrachtcentrales in de Eufraat en de Tigris.  
Een groot aantal dammen en centrales is al voltooid. 
Het project is vooral gericht op de uitbreiding van … X … Turkije zag toen al 
strategische voordelen in het beheersen van de waterstromen naar de 
buurlanden Syrië en Irak. 
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kaart 10    
Turkije 
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1p 45 In tekst 8 staat dat het Zuidoost-Anatoliё stuwdammenproject vooral gericht is 
op de uitbreiding van … X … 
Wat moet worden ingevuld bij … X …? 
A irrigatiemogelijkheden en energiewinning 
B landschapsbeheer en economische ontwikkeling 
C prestigevergroting en landschapsbeheer 
D sociale ontwikkeling en milieubescherming 
 

1p 46 In tekst 8 wordt ook gesproken over strategische voordelen van het beheersen 
van de waterstromen naar de buurlanden Syrië en Irak (zie kaart 10). 
Op welke manier kan Turkije de waterstromen naar deze buurlanden 
beïnvloeden? 
A alleen op kwalitatieve manier 
B alleen op kwantitatieve manier 
C zowel op kwalitatieve als op kwantitatieve manier 
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figuur 1 
Regenwater gaat zijn eigen weg  
 
tekening 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tekening 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2p 47 Onder het kopje: Regenwater gaat zijn eigen weg, stonden tekening 1 en 
tekening 2 op de website van de gemeente Alkmaar.  
Als je de beide tekeningen met elkaar vergelijkt dan zijn er verschillen in 
waterafvoer te zien. Als in een wijk het rioolstelsel aan vervanging toe is, dan 
kiest de gemeente Alkmaar steeds vaker voor dit milieuvriendelijke systeem van 
waterafvoer zoals te zien is op tekening 2. 
Behalve dat dit systeem milieuvriendelijk is, zijn er nog andere voordelen van dit 
systeem. 

 Noem twee andere voordelen van dit systeem. 
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tekst 9 
Afvalwater reinigen met riet 
 
In Nepal experimenteert men met zogenaamde rietfilters om afvalwater te 
zuiveren. 
In plaats van onbekommerd lozen op de bergbeken zouden Nepalese dorpen 
hun afvalwater door een rietveld moeten leiden.  
Rietvelden blijken uitstekende waterzuiveraars te zijn. Onder meer doordat via 
de holle stengels lucht in de bodem komt, zodat daar bacteriën kunnen leven die 
het afval afbreken.  
 
 

2p 48 Schoon water en goed sanitair spelen een sleutelrol in de armoedebestrijding in 
ontwikkelingslanden. 
Allerlei kleinschalige vormen van waterzuivering worden uitgeprobeerd, zoals in 
het voorbeeld van Nepal in tekst 9. 
Hier experimenteert men onder andere met waterzuivering door middel van 
rietvelden. 

 Noem, behalve het verschil in kosten, twee voordelen van de waterzuivering 
door middel van rietvelden in vergelijking met de zuivering van water zoals 
dat in Nederland gebeurt in rioolwaterzuiveringsbedrijven. 
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foto 8 
Waterhalen in Afrika  
 

 
 

1p 49 Zonder water geen leven. Dat geldt zeker voor de vele droge gebieden op het 
platteland in ontwikkelingslanden. 
Hier is men vaker aangewezen op ver weg gelegen waterputten. 
Meestal zijn meisjes belast met de taak het water te halen (zie foto 8). Welk 
nadeel heeft deze situatie voor de meisjes in zo’n gebied? 
A De ongelijkheid tussen jongens en meisjes wordt steeds kleiner. 
B Het vervoer van het water door meisjes is duur. 
C Meisjes kunnen daardoor vaak niet of nauwelijks naar school. 
D Meisjes kunnen daardoor weinig meehelpen in het huishouden. 
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foto 9 
Deel van de stad Bombay in India  
 

 
 

1p 50 In grote steden, zoals Bombay in India (foto 9), is men voor water vaak  
aangewezen op duur en slecht water van privé-waterverkopers. 
De komende jaren wil men in Bombay een betere watervoorziening realiseren. 
Toch denkt men dat zo’n 60% van de bevolking van Bombay hier nog steeds 
niet van zal kunnen profiteren. 
Over welke 60% van de bevolking zal het hier vooral gaan? 
Gebruik hierbij foto 9. 
A Bewoners van flats zoals op de voorgrond van de foto. 
B Bewoners van flats zoals op de achtergrond van de foto. 
C Bewoners van wijken zoals die liggen tussen de flats op de voorgrond en de 

flats op de achtergrond van de foto. 
D Alle bewoners in het gebied van de foto. 
 

2p 51 Nederland en Bangladesh zijn twee voorbeelden van natte landen. Zowel 
Nederland als Bangladesh voert een strijd tegen het water.  

 Geef twee redenen waarom voor de bevolking deze strijd tegen het water in 
Bangladesh een groter probleem is dan in Nederland?  

 
 
Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina. 
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1p 52 Joris, Kathelijne en Maran discussiëren er in de aardrijkskundeles met elkaar 
over hoe het komt dat zowel Bangladesh als Nederland tot de natte landen 
behoort. 
Joris zegt: “De landen hebben beide een regenrijk klimaat.” 
Kathelijne zegt: “Het zijn allebei laag gelegen gebieden.” 
Maran zegt: “De landen liggen beide in een delta.” 
Wie geeft of geven een juiste reden? 
A alle drie de leerlingen 
B alleen Kathelijne en Maran 
C alleen Kathelijne en Joris 
D alleen Joris en Maran 
E geen enkele leerling 
 
 
 
 

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. 

einde  
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Dit examen bestaat uit 46 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 52 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
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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. 
 

Migratie en de multiculturele samenleving 
 
 
kaart 1 
Vijf belangrijke herkomstlanden van immigranten in Nederland  
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1p 1 Op kaart 1 zijn vijf landen aangegeven met de letters P, Q, R, S en T. Dit zijn vijf 
belangrijke herkomstlanden van immigranten in Nederland.  
Uit één van deze landen kwam de grootste groep immigranten al in de jaren 
vijftig van de vorige eeuw in Nederland. 
Welk land is dat? 
A P 
B Q 
C R 
D S 
E T 
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2p 2 Uit drie van deze herkomstlanden (zie kaart 1) hadden de immigranten bij 
aankomst de Nederlandse nationaliteit. Ze zijn ook allochtoon. 
De immigranten uit de twee andere herkomstlanden waren bij aankomst in 
Nederland zowel allochtoon als niet-Nederlander.  

 Noteer de letters waarmee deze laatste twee herkomstlanden op de kaart 
worden aangegeven op het antwoordblad. 

 
1p 3 Hieronder staan vier uitspraken over het wonen van allochtonen in de steden 

van Nederland. 
Welke uitspraak is juist? 
A Allochtonen wonen in de grote steden gelijkmatig verspreid over de 

verschillende wijken. 
B Allochtonen wonen meestal in woningen aan de rand van de stad. 
C De wijken rondom het centrum zijn een belangrijk vestigingsgebied voor 

allochtonen. 
D Minder allochtonen wonen naar verhouding in achterstandswijken dan in 

nieuwbouwwijken. 
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grafiek 1 
Migratie en asielverzoeken in Nederland, 1991 - 2005  
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Grafiek 1 gaat over migratie en asielverzoeken in Nederland over de periode 
1991 tot 2005.  
In willekeurige volgorde stellen de lijnen W, X, Y en Z voor:  
emigratie, immigratie, aantal ingewilligde asielverzoeken en aantal nieuwe 
asielverzoeken. 
 

1p 4 Wat stelt lijn W voor? 
A aantal asielverzoeken 
B aantal ingewilligde asielverzoeken 
C emigratie 
D immigratie 
 

1p 5 Wat stelt lijn Z voor? 
A aantal asielverzoeken 
B aantal ingewilligde asielverzoeken 
C emigratie 
D immigratie 
 

1p 6 Immigranten zijn niet altijd asielzoekers. Er zijn ook immigranten die om andere 
redenen naar Nederland komen. 

 Geef een voorbeeld van zo’n reden. 
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foto’s 1, 2, 3 en 4   
Vier wijken van verschillende grote steden 
 
foto 1 
 

 

foto 2 
 

foto 3 
 

foto 4 
 

 
 

1p 7 In vier wijken van verschillende grote steden is een foto gemaakt die het 
karakter van die wijk weergeeft. 
In welke wijk wonen waarschijnlijk de meeste allochtonen? 
A in de wijk op foto 1 
B in de wijk op foto 2 
C in de wijk op foto 3 
D in de wijk op foto 4 
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foto’s 5 en 6 
Migranten in Nederland  
 
foto 5 
 

 
 
foto 6 
 

 
 
 
Nadia en Ilona maken een posterpresentatie over migranten in Nederland.  
Nadia heeft de foto’s uitgezocht en Ilona heeft vier teksten gevonden. 
Hierboven zie je twee foto’s die Nadia gekozen heeft.  
Hieronder staan in willekeurige volgorde vier teksten die Ilona heeft gevonden. 
 
tekst 1 
In de jaren zeventig gingen veel arbeidsmigranten regelmatig terug naar huis. 
 
 
tekst 2 
Arbeidsmigranten van de eerste generatie waren voor woonruimte vaak 
aangewezen op pensions. 
 
 
tekst 3 
Eind jaren zeventig kwam de gezinshereniging al op gang. 
 
 
tekst 4 
Vanaf de jaren negentig kwam de gezinsvorming op gang. 
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1p 8 Welke tekst past het best bij foto 5? 
A tekst 1 
B tekst 2 
C tekst 3 
D tekst 4 
 

1p 9 Welke tekst past het best bij foto 6? 
A tekst 1 
B tekst 2 
C tekst 3 
D tekst 4 
 

2p 10 Arbeidsmigranten van de eerste generatie waren voor woonruimte vaak 
aangewezen op pensions. De meeste arbeidsmigranten uit deze generatie 
kozen juist met opzet voor deze manier van wonen.  

 Geef twee redenen voor deze keuze. 
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kaarten 2, 3, 4 en 5 
De spreiding van vier groepen allochtonen uit verschillende 
herkomstlanden over Nederland   
 
kaart 2 
Suriname en Nederlandse Antillen 
 

0 50 100 km

Legenda:
minder dan 1,0
1,0 - 2,0
2,0 - 3,0
3,0 of meer

 

kaart 3 
Turkije 
 

 

0 50 100 km

Legenda:
minder dan 0,5
0,5 - 1,0
1,0 - 2,0
2,0 of meer

 
 
kaart 4  
Marokko 
 

0 50 100 km

Legenda:
minder dan 0,5
0,5 - 1,0
1,0 - 2,0
2,0 of meer

 

 
kaart 5 
Duitsland 
 

0 50 100 km

Legenda:
minder dan 2,5
2,5 - 3,0
3,0 - 3,5
3,5 of meer

 
 

1p 11 Op de kaarten 2, 3, 4 en 5 staat de spreiding van vier groepen allochtonen uit 
verschillende herkomstlanden over Nederland weergegeven. 
Welke allochtone bevolkingsgroep woont het meest gelijkmatig verspreid over 
Nederland? 
A allochtonen uit Duitsland 
B allochtonen uit Marokko 
C allochtonen uit Suriname en de Nederlandse Antillen 
D allochtonen uit Turkije 
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1p 12 Uit kaart 5 blijkt dat allochtonen van Duitse herkomst een ander 
spreidingspatroon laten zien dan de andere allochtonen.  

 Leg uit waarom dit spreidingspatroon anders is. 
 

1p 13 De kaarten 3 en 4 laten het spreidingspatroon van Turken en Marokkanen zien. 
Vier VMBO-leerlingen hebben een discussie over de spreiding van Turken en 
Marokkanen in Nederland. 
Gert zegt: “De spreiding van Turken en Marokkanen is vooral een gevolg van 
het beleid van de Nederlandse overheid.” 
Matiz zegt: “De spreiding van Turken en Marokkanen komt vooral door de 
aanwezigheid van allochtone winkels.” 
Jolanda zegt: “De spreiding van Turken en Marokkanen hangt vooral samen met 
de afstand tot de grote steden in Nederland.” 
Zippora zegt: “De spreiding van Turken en Marokkanen hangt vooral samen met 
de werkgelegenheid in de industrie.” 
Wie heeft er gelijk? 
A Gert 
B Matiz 
C Jolanda 
D Zippora 
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diagram 1 
Deelname van niet-westerse allochtonen in de Nederlandse detailhandel 
(winkels)  
 
percentage werkzame bevolking   de gemiddelde winst over 2001 in euro’s 
met eigen winkel 
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Diagram 1 gaat over de deelname van niet-westerse allochtonen en autochtonen 
in de Nederlandse detailhandel (winkels).  
 

1p 14 Volgens diagram 1 zijn de winkels van niet-westerse allochtonen minder 
winstgevend dan die van hun autochtone collega’s.  

 Waarom zijn deze winkels minder winstgevend? 
 

1p 15 Geef een reden waarom er steeds meer niet-westerse allochtone 
winkeleigenaren in Nederland komen. 
 

1p 16 De Nederlandse regering is er een groot voorstander van dat niet-westerse 
allochtonen winkelbedrijven openen. “Dit is gunstig voor de integratie”, zegt de 
regering.  

 Leg uit waarom dit een gunstig effect op de integratie heeft. 
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tabel 1 
Geboortecijfers en sterftecijfers in 2004 
 

Land Geboortecijfer 
per 1000 inwoners 

Sterftecijfer 
per 1000 inwoners 

Uganda 48 18 

Colombia 23  6 

Nederland 12  9 

Bulgarije  8 15 

Marokko 25  6 

 
1p 17 In tabel 1 zijn de geboortecijfers en de sterftecijfers van vijf verschillende landen 

aangegeven. 
Welk land heeft een sterfte-overschot? 
A Bulgarije 
B Colombia 
C Nederland 
D Uganda 
 

1p 18 Wat was in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw de invloed van de 
komst van allochtonen op het geboortecijfer en het sterftecijfer in Nederland? 
A Het geboortecijfer stijgt en het sterftecijfer stijgt ook. 
B Het geboortecijfer stijgt en het sterftecijfer daalt. 
C Het geboortecijfer daalt en het sterftecijfer stijgt. 
D Het geboortecijfer daalt en het sterftecijfer daalt ook. 
 

1p 19 Onder allochtonen van Marokkaanse herkomst in Nederland is het geboortecijfer 
lager dan onder de Marokkanen in Marokko. 

 Geef een reden voor dit verschil. 
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diagram 2 
Inkomen per huishouden per jaar van vier verschillende  
bevolkingsgroepen in de Verenigde Staten vergeleken met het gemiddelde 
inkomen, 2004 
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Legenda:
� boven het gemiddelde inkomen
� onder het gemiddelde inkomen  

 
 

1p 20 In diagram 2 staan vier verschillende bevolkingsgroepen in de Verenigde Staten 
en het gemiddelde inkomen per huishouden per jaar. 
De minderheidsgroep ‘Aziaten’ wordt in de Verenigde Staten ook wel eens de 
‘modelminderheid’ genoemd.  

 Waarom worden de Aziaten in de Verenigde Staten ook wel een 
‘modelminderheid’ genoemd? (Gebruik diagram 2 bij je antwoord.) 

 
kaart 6 
Miami   
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1p 21 Aan de Atlantische kust van Florida (de Verenigde Staten) ligt Miami. De stad 
Miami met ruim 360.000 inwoners is multicultureel. Bijna 55% van de bevolking 
is buiten de Verenigde Staten geboren. Velen daarvan komen uit het Caribisch 
gebied. Zo komt 23% van de bevolking van Miami (oorspronkelijk) uit Haïti.  
Op kaart 6 vind je in het noorden de wijk ‘Little Haiti’, genoemd naar het eiland 
Haïti. Je begrijpt dat deze wijk haar naam niet voor niets gekregen heeft.  

 Met welk aardrijkskundig begrip wordt dit verschijnsel van concentratie 
aangeduid dat een bevolkingsgroep in een bepaald deel van een stad 
woont? 

 
foto 7  
Luchtfoto van een deel van Miami  
 

 
 

1p 22 Foto 7 is genomen in Miami. Op kaart 6 staan met de letters K, L, M en N vier 
verschillende plekken in Miami aangegeven. 
Op welke plek op kaart 6 zal foto 7 genomen zijn? 
A op plek K  
B op plek L 
C op plek M 
D op plek N 
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tabel 2   
Gewenste woonvorm van ouderen als men wegens gezondheidsproblemen 
niet meer zelfstandig kan wonen, naar etnische groep, 2003 (in procenten 
en afgerond) 
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2p 23 Het aantal allochtone ouderen in Nederland neemt toe. Naarmate mensen ouder 
worden hebben zij meer behoefte aan verzorging. 
Surinaamse, Antilliaanse en Molukse ouderen wensen in meerderheid in een 
verzorgingstehuis te wonen wanneer zij niet meer zelfstandig kunnen wonen.  
In deel A van tabel 2 kun je aflezen op welke wijze men zou willen wonen 
wanneer men om gezondheidsredenen dat niet meer zelfstandig kan.  
Turkse en vooral Marokkaanse ouderen zien niet zoveel in een 
verzorgingstehuis. 

 Geef daar twee redenen voor. 
 

1p 24 In deel B van tabel 2 kun je aflezen dat maar net 50% van de autochtone 
ouderen denkt dat hun kinderen best wel goed in staat zijn om hen in huis te 
nemen als zij niet meer zelfstandig kunnen wonen.  

 Is dat percentage bij de allochtone ouderen hoger of lager en wat is 
daarvoor de reden? 
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Leefbaarheid en zorg in stedelijke en landelijke gebieden 
 
 
foto 8  kaart 7 
Starterswoningen in Casteren Casteren 
 

 0 50 100 km

Casteren

 
 
 
 
tekst 5 
Casteren 
 
Midden in het kleine Brabantse dorp Casteren (duizend inwoners) 
worden 34 starterswoningen gebouwd in opdracht van de jongeren uit 
het dorp. De normale woningen in het dorp zijn voor de jongeren 
onbetaalbaar. Deze collectieve opdracht maakt de bouw van 
goedkopere koopwoningen voor jongeren mogelijk. “We stelden vast dat 
veel jongeren uit de dorpen vertrokken, omdat er geen woningen voor 
hen waren”, aldus wethouder Pijnenburg. “Daardoor kwam de sociale 
structuur onder druk te staan: ... 1 … en sportverenigingen merkten dat. 
De nieuwbouwprojecten in eigen beheer vergroten de … 2 … in de 
kleine kernen. Ze verminderen de … 3 …”  

 
1p 25 Op de stippellijntjes bij 1, 2 en 3 van tekst 5 moeten verschillende woorden 

worden ingevuld. 
In welk antwoord zijn de juiste woorden ingevuld, als je begint bij 1, vervolgens 
2 en tenslotte 3? 
 1 2 3 
A verzorgingstehuizen leefbaarheid verpaupering 
B verzorgingstehuizen stadsvernieuwing verpaupering 
C basisscholen leefbaarheid vergrijzing 
D basisscholen vergrijzing leefbaarheid 

 
1p 26 Als de jongeren in Casteren blijven wonen, dan is dat ook goed voor het dorp. 

 Geef een voordeel voor het dorp als de jongeren in Casteren blijven wonen. 
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tekst 6   
 

 
 
 
kaart 8 
Deel van West-Nederland   
 

0 10 20 km

Woerden

Legenda:
spoorlijn
plaats
rivier/kanaal

 
 
 

1p 27 Tekst 6 is de kop van een personeelsadvertentie waarin mensen worden 
opgeroepen om te solliciteren op een aantal banen bij het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken in Den Haag. 
Mevrouw Reys solliciteert op één van de banen die door het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken wordt aangeboden. Zij wordt aangenomen. Zij woont in het 
centrum van Woerden (zie kaart 8) en wil voorlopig met de trein op en neer 
blijven reizen van en naar haar werk op het ministerie in Den Haag. 

 Hoe noemen we deze vorm van woon-werkverkeer ook wel? 
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foto 9 
Een villawijk in Woerden  
 

 
 
 

1p 28 Mevrouw Reys kan dankzij haar nieuwe baan naar een grotere woning 
verhuizen. Zij zou wel in de duurdere villawijk in Woerden willen wonen 
(zie foto 9).  
Alleen wanneer ze in Den Haag in eenzelfde soort wijk zou kunnen wonen, zou 
ze wel naar Den Haag willen verhuizen. 
Hieronder staat een aantal kenmerken van woonwijken. 
− vooral koopwoningen 
− vooral huurwoningen 
− vooral rijtjeshuizen 
− vooral hoogbouw 
− vooral laagbouw 

 Welke twee van bovenstaande kenmerken moet de wijk in Den Haag hebben 
om vergelijkbaar te zijn met de villawijk in Woerden? 

 
2p 29 Uiteindelijk kiest mevrouw Reys voor een woning in Den Haag. 

Het belangrijkste motief voor haar keuze is dat het voorzieningenniveau in  
Den Haag hoger is dan in Woerden. 

 Geef twee voorbeelden van het hogere voorzieningenniveau van Den Haag. 
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tabel 3 
Buurtproblemen top-tien in Leiden: problemen die volgens de bewoners 
met voorrang moeten worden aangepakt (in procenten van het totaal aantal 
mensen in die wijk dat heeft meegedaan aan de enquête) 
 

 

1p 30 De laatste jaren besteden de meeste gemeenten steeds meer aandacht aan 
verbetering van de leefbaarheid in hun gemeente. 
De inwoners wordt dan ook geregeld gevraagd hoe zij die leefbaarheid ervaren, 
zodat misschien verbeteringen mogelijk zijn. 
Tabel 3 gaat over de buurtproblemen top-tien zoals die door de inwoners van de 
tien stadsdelen in Leiden worden ervaren en die zij opgelost willen zien. 
Welk probleem wordt in elke wijk van Leiden het meest genoemd? 
A de aanwezigheid van hangjongeren 
B het drugsprobleem 
C het parkeerprobleem 
D hondenpoep 
 

1p 31 Wat vonden de bewoners - in verhouding gezien - het snelst groeiend probleem 
in Leiden tussen 2000 en 2004? 
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parkeerproblemen 29 25 36 25 30 17 27 17 19 53  26 27

overlast door vuil 13 21 15 14 8 14 10 12 12 14  13 13

verkeersproblemen 12 16 9 15 17 14 10 12 9 12  12 13

hangjongeren 3 11 5 6 2 9 11 3 11 18  3 8

aanpak groen 7 8 10 4 11 4 6 6 10 8  6 7

hondenpoep 6 7 6 7 6 6 6 4 6 7  6 6

drugsoverlast 9 14 16 7 1 2 2 0 2 0  3 5

onderhoud straten en 
stoepen 

7 3 6 4 4 2 3 6 6 3  4 4

voorzieningen voor 
kinderen 
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Na bestudering van tabel 3 bezoekt een aantal politici de verschillende 
stadsdelen van Leiden om de grootste problemen met eigen ogen te zien. 
Naar aanleiding van de tabel en dit werkbezoek doen de politici de volgende  
uitspraken: 
1 “Voor de jeugd wordt veel te weinig gedaan”, zegt de politicus van de SP. 
2 “De aanpak van het groen moet beter”, vindt de politicus van Groen Links. 
3 “We moeten het onderhoud van straten stoepen aanpakken”, zegt de 

politicus van het CDA. 
4 “De drugsproblemen moeten we eens nader onderzoeken”, zegt de politicus 

van de VVD. 
 

1p 32 Welke politicus zal, gelet op de genoemde problemen in het Stationsdistrict, 
waarschijnlijk de meeste stemmen kunnen krijgen van de bewoners? 
A de politicus van de SP 
B de politicus van de Groen Links 
C de politicus van het CDA 
D de politicus van de VVD 
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tekst 7  
Patiënt naar verpleeghuis in Spanje 
 
Als eerste zorginstelling in Nederland heeft Royalcare Residence een 
vergunning gekregen van het College voor Zorgverzekeringen voor thuiszorg in 
Spanje. 
 
 

1p 33 Voor verpleging en verzorging maken steeds meer Nederlanders voor korte of 
langere tijd gebruik van de mogelijkheden in het buitenland. 
Spanje is hiervan een goed voorbeeld (zie tekst 7). 
Wat is de grootste groep mensen die gebruik maakt van verpleging en 
verzorging in Spanje?  
A De vele toeristen die in de zomer in Spanje vakantie vieren. 
B De vele ouderen die jaarlijks in Spanje overwinteren. 
C De vele ouderen die in Nederland geen familie meer hebben. 
 

1p 34 Ook voor oogoperaties (bijvoorbeeld laseren) gaan veel Nederlanders naar het 
buitenland. Jaarlijks gaan bijvoorbeeld duizenden Nederlanders naar Turkije om 
hun ogen te laten behandelen (laseren). 

 Noem een belangrijke reden voor deze Nederlanders om in Turkije hun ogen 
te laten behandelen (laseren). 

 
3p 35 Men verwacht dat de gemiddelde leeftijd in Nederland de komende 25 jaar zal 

stijgen. Dit is onder andere afhankelijk van de huidige leeftijdsopbouw. Maar ook 
andere demografische factoren spelen een belangrijke rol bij deze ontwikkeling.  

 Noem vier andere demografische begrippen die invloed hebben op de 
gemiddelde leeftijd. 
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foto’s 10 en 11 
Het verschil in medische behandeling over de hele wereld is groot 
 
foto 10 foto 11 
Een ziekenhuis in de  Een ziekenhuis in Nederland 
Democratische Republiek Kongo  
 

 
 
 

1p 36 Op de foto’s 10 en 11 is sprake van specialistische zorg in een ziekenhuis aan 
kinderen in de Democratische Republiek Kongo en Nederland. 
Hoe wordt deze vorm van zorg genoemd? 
A eerstelijnszorg 
B preventieve zorg 
C tweedelijnszorg 
 

1p 37 Op foto 10 is sprake van een ondervoed kind. 
Honger is een algemeen verschijnsel in de Democratische Republiek Kongo. 
Al heeft men voldoende voedsel, dan nog is er sprake van ondervoeding omdat 
het voedsel te weinig voedingsstoffen bevat. 

 Hoe noemen we deze laatste vorm van ondervoeding of honger? 
 

1p 38 Een vergelijking tussen foto 10 en foto 11 maakt duidelijk dat we in Nederland 
veel meer geld hebben voor medische zorg. 
Met geld uit de rijke landen zouden de Kongolezen ook een levensvatbaar 
zorgsysteem op kunnen bouwen. 
Martijn en Fiona krijgen hierover een discussie. 
Martijn zegt dat het geld het beste geïnvesteerd kan worden in de bouw van een 
specialistisch ziekenhuis in de steden. 
Fiona zegt dat het geld het beste geïnvesteerd kan worden in lokale 
ziekenhuizen op het platteland. 

 Met wie ben jij het eens? 
 Kies eerst voor Martijn of Fiona en geef vervolgens een argument voor je 

keuze. 
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tabel 4 
Mate van ontwikkeling van landen, 2001 
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  1 Noorwegen 1,8 19,8 15,3 413 2.769 4

  2 IJsland 2,0 23,2 11,9 326 2.642 4

  3 Zweden 1,6 18,1 17,4 311 2.108 3

  4 Australië 1,7 20,3 12,4 260 2.213 5

  5  Nederland 1,7 18,4 13,7 251 2.216 4

  6 België 1,7 17,3 17,2 395 2.306 5

  7 VS 2,1 21,7 12,3 276 4.499 7

  8 Canada 1,5 18,7 12,7 186 2.534 5

  9 Japan 1,3 14,5 17,7 197 2.009 4

 10 Zwitserland 1,4 16,5 16,2 336 3.161 5

   

166 Guinee-Bissau 45,0 7,1 46,9 3,1 17,0 12 131

167 D.R. Kongo 40,6 6,7 46,8 2,6 7,0 onbekend 102

168 Centraal Afrikaanse 
Republiek 

40,4 4,9 43,1 4,0 4,0 31 107

169 Ethiopië 45,7 6,1 45,8 2,9 3,0 14 101

170 Mozambique 39,2 5,6 44,0 3,2 6,0 30 140

171 Burundi 40,4 6,8 47,5 2,9 1,0 16 72

172 Mali 48,4 7,0 49,2 2,4 5,0 32 123

173 Burkina Faso 45,8 6,7 48,9 2,7 3,0 37 109

174 Niger 45,6 8,0 49,9 2,0 4,0 22 125

175 Sierra Leone 34,5 6,5 44,0 2,9 9,0 24 147

 
1p 39 In tabel 4 staat een aantal kenmerken dat iets zegt over de mate van 

ontwikkeling in dat land. Zo is er in de onderste tien landen uit de tabel sprake 
van een lage levensverwachting. Bij de bovenste tien landen zijn de getallen van 
de levensverwachting echter weggelaten. 
Welk getal voor de levensverwachting zal er waarschijnlijk bij de meeste top-tien  
landen hebben gestaan? 
A een getal tussen 50 en 60 
B een getal tussen 60 en 70 
C een getal tussen 70 en 80 
D een getal tussen 80 en 90 
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1p 40 Joan is vooral geïnteresseerd in de verschillen tussen rijke landen en arme 
landen. In tabel 4 zijn deze twee groepen duidelijk te herkennen: de bovenste 
tien landen zijn rijke landen, de onderste tien zijn arme landen. 
Joan vergelijkt deze twee groepen landen met elkaar. Naar aanleiding hiervan 
noteert zij de volgende conclusies in haar werkstuk. 
1 In het algemeen kun je zeggen dat hoe lager het aantal kinderen per vrouw 

in een land is, hoe lager de uitgaven aan de gezondheidszorg zijn. 
2 In het algemeen kun je zeggen dat hoe lager de uitgaven aan 

gezondheidszorg in een land zijn, hoe hoger de zuigelingensterfte is. 
3 In landen met een lage levensverwachting zul je in het algemeen een 

leeftijdsgrafiek in de vorm van een piramide zien. 
Welke conclusies zijn juist? 
A conclusies 1 en 2 
B conclusies 1 en 3 
C conclusies 2 en 3 
D conclusies 1, 2 en 3  
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tekst 8  
Kangoeroewoning*) als alternatief voor verzorgingstehuis 
 
In Nederland woont bij slechts 2 % van de mensen van 45 jaar of ouder 
momenteel één of beide ouders bij hen in huis.  
Dit percentage zou de komende jaren flink kunnen gaan stijgen als 
bijvoorbeeld woningbouwverenigingen meer kangoeroewoningen zouden 
bouwen.  
 
*) Een kangoeroewoning is een groot huis met een zelfstandige, kleinere woning, als een buidel 
   van een kangoeroe, op de begane grond eraan vast. 
 
 
foto 12 
Een kangoeroewoning 
 

 
 
 

1p 41 Door het gebruik van kangoeroewoningen (zie tekst 8 en foto 12) is de zorg door 
mensen uit de naaste omgeving gemakkelijker te regelen. 
Daarnaast is er nog een aantal andere voordelen van kangoeroewoningen als 
alternatief voor het verzorgingstehuis voor ouderen. 

 Noem een voordeel voor ouderen. 
 

1p 42 De mogelijkheden om deze kangoeroewoningen te bouwen zijn het grootst in de 
landelijke gebieden. 

 Geef hiervoor een reden. 
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foto 13 
‘Gated communities’  
 

 
 
 

1p 43 In de Verenigde Staten bestaan ze al langer, de ‘gated communities’: complete 
wijken met hekken of muren eromheen, camera’s en portiers (zie foto 13).  
Ook in Nederland zijn ze in opmars. 
Bij ‘gated communities’ is er sprake van  
A compacte steden. 
B koloniën. 
C ruimtelijke segregatie. 
D suburbanisatie. 
 

1p 44 Eén van de redenen waarom mensen ervoor kiezen om te gaan wonen in een 
‘gated community’ is veiligheid. 

 Noem nog een andere reden waarom mensen ervoor kiezen om te gaan 
wonen in een ‘gated community’. 
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tabel 5 
Enkele gegevens van Argentinië en Bolivia 
 
kenmerken Argentinië Bolivia 

1  Bevolkingsdichtheid (inwoners per km2 in 2000) 14 8

2  Aantal inwoners x 1000 (in 2000) 38.741 8.586

3  Eiwitconsumptie (gram/inwoners per dag in 1997) 105 59

4  Geboorte-overschot in 2000 10 18

5  Sterftecijfer per 1000 inwoners in 2000 8 8

6  BNP (koopkracht in euro per inwoner) in 1998 12.407 2.531

 
1p 45 Meneer Brouwer bespreekt in de klas tabel 5, waarin twee Zuid-Amerikaanse 

landen met elkaar vergeleken worden. Hij zegt: “Als je een atlaskaart bekijkt die 
gaat over de levensverwachting bij geboorte, dan blijken er grote verschillen te 
bestaan tussen de verschillende Zuid-Amerikaanse landen.” 
Aan de leerlingen stelt hij de volgende vraag: “In welk land: Argentinië of Bolivia 
zal de levensverwachting hoger zijn?” 
Otto zegt: “Argentinië” en Ron zegt: “Bolivia”. 
Meneer Brouwer zegt: “Otto heeft gelijk.” 

 Geef met behulp van tabel 5 twee argumenten die Otto kan gebruiken bij de 
beantwoording van de vraag van meneer Brouwer. 

 
 
 

Pagina: 680Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

 700013-1-728o* 27 lees verder ►►►einde  

kaart 9 
Zuid-Amerika   
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1p 46 Venezuela en Brazilië liggen in Zuid-Amerika. Beide landen hebben ongeveer 
een even hoog BNP per inwoner.  
Toch zal de organisatie van de gezondheidszorg in Brazilië naar alle 
waarschijnlijkheid een groter probleem zijn dan in Venezuela. 

 Geef hiervoor een argument met behulp van kaart 9. 
 
 
 

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. 

Pagina: 681Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 700045-2-728o  

Examen VMBO-KB 

2007 
 
 
 

 aardrijkskunde CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dit examen bestaat uit 42 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 53 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 2
dinsdag 19 juni

9.00 - 11.00 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. 
 
 

Migratie en de multiculturele samenleving 
 
 
foto 1 
Een activiteit bij een inburgeringscursus in Utrecht  
 

 
 

2p 1 Het (verplichte) inburgeren is een van de belangrijkste punten in het huidige 
integratiebeleid van de Nederlandse regering. De regering biedt daarom 
inburgeringscursussen aan.  
Een van de activiteiten tijdens de inburgeringscursus kan het leren fietsen of het 
leren schaatsen zijn (zie foto 1). De regering hoopt door het inburgeren te 
bereiken dat migranten succesvol worden in de maatschappij. 
Bij deze inburgeringscursus zal de Nederlandse regering de nadruk leggen op 
twee punten.  

 Welke twee punten zijn dat? 
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foto’s 2 en 3 
Huisjesmelkerij een steeds groter probleem 
 

  
 
 
tekst 1 
Huisjesmelkerij een steeds groter probleem 
 
Huisjesmelkerij is een groot probleem in de vier grote steden van ons land.  
In Den Haag gaat het vooral om huisbazen die illegalen en  
tijdelijke arbeidskrachten uit Oost-Europa op grote schaal in  
oude panden onderbrengen. 
Op foto 2 is te zien dat een woning is gesloten in verband met de 
brandveiligheid. Op foto 3 is de woonkamer te zien van een aantal illegalen. 
 
 

2p 2 De foto’s 2 en 3 zijn genomen van een woonhuis in Den Haag dat gesloten werd 
omdat een huisjesmelker er te veel huurders had ondergebracht.  
Huisjesmelkerij leidt tot verpaupering van huizen en hele buurten. 

 Noem twee redenen waarom de huurders van deze huizen niet of nauwelijks 
zullen protesteren tegen de mensonwaardige omstandigheden waarin ze 
moeten wonen. 

 
1p 3 De titel bij de foto’s 2 en 3 wijst erop dat het probleem van de huisjesmelkerij 

zich uitbreidt. 
 Leg uit hoe dit probleem zich verder kan uitbreiden. 
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figuur 1 
Kans om te mogen blijven, ingedeeld naar land van herkomst en 
migratiemotief, 2004 
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1)  Dit zijn de eerste 15-EU-landen. 
2)  Nieuw EU: dit zijn alleen de 10 nieuwe lidstaten die in 2005 zijn toegetreden. 
3)  Bedoeld zijn de landen die voorheen de federatie Joegoslavië vormden. 
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1p 4 Uit figuur 1 blijkt dat de kans dat een immigrant voorgoed in Nederland mag 
blijven, sterk verschilt per migratiemotief.  
Bij welke groep is de kans om te mogen blijven gemiddeld het kleinst als je kijkt 
naar het migratiemotief? 
A bij de arbeidsmigranten 
B bij de gezinsherenigers 
C bij de studenten 
D bij de huwelijksmigranten 
 

2p 5 Hieronder staan twee uitspraken over figuur 1. 
1 De kans dat migranten die vanwege gezinshereniging naar Nederland 

komen om in Nederland te mogen blijven is gemiddeld meer dan 70%. 
2 De kans dat de Marokkaanse immigranten zich hier blijvend mogen vestigen 

is bij alle diagrammen het hoogst. 
 Neem de cijfers 1 en 2 over op het antwoordblad en zet erachter of deze 

uitspraak juist is of onjuist.  
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kaart 1  
Gebieden met veel of weinig immigranten in Frankrijk  
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kaart 2   
Bevolkingsdichtheid van Frankrijk  
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tekst 2 
Grote protesten tegen nieuwe arbeidswetten in Frankrijk 
 
De teller staat op 4700 uitgebrande auto’s. Scholen, politiebureaus, sociale 
centra en zelfs kerken zijn met molotovcocktails bestookt. In de nacht van 
zondag op maandag 8 november 2005 raakten 34 politieagenten gewond. Hoe 
ernstig is de toestand in Frankrijk en waar gaat het naar toe? 
 
 
 
tekst 3 
Nog geen brandende auto’s, maar goed gaat het niet in Nederland 
 
De kans op dit soort ‘Franse toestanden’ is in Nederland klein. Maar dat 
betekent niet dat er reden is voor optimisme over de achterstandswijken.  
De problemen in de Nederlandse achterstandswijken stapelen zich al jaren op. 
 
 

2p 6 Noem drie kenmerken van achterstandswijken in Nederland en Frankrijk.  
 

1p 7 In 2005 en 2006 zijn er rellen geweest in Frankrijk in de achterstandswijken.  
Op kaart 1 staan de plaatsen aangegeven waar rellen zijn geweest. 
Waar hebben deze rellen vooral plaatsgevonden? 
A in de stedelijke gebieden 
B in de landelijke gebieden 
C zowel in de stedelijke gebieden als de landelijke gebieden 
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tabel 1 
Enkele cijfers over ontwikkelingen in aantallen migranten naar 
herkomstland en autochtonen, 1996 - 2005 
 

herkomstland aantal personen per 
1 januari 1996 

aantal personen per  
1 januari 2005 

toename in 
procenten 
tussen 
1996 - 2005  

Afghanistan 4.900 37.000 653

Angola 2.600 11.600 347

Brazilië 6.600 12.300 87

China 25.500 43.900 87

Egypte 11.600 18.500 60

Ethiopië 8.000 10.300 29

Filippijnen 7.800 13.000 68

Ghana 12.500 19.100 53

Hongkong 17.200 18.,100 6

Irak 11.100 43.700 288

Iran 16.500 28.700 74

Kaapverdië 16.700 20.000 20

Marokko 215.100 315.800 40

Ned. Antillen + Aruba 96.800 130.500 50

Pakistan 14.100 17.900 27

Somalië 20.000 21.700 8

Suriname 280.600 329.400 17

Thailand 5.600 12.400 122

Turkije 271.500 358.800 32

Vietnam 14.900 18.000 39

  

niet-westers totaal 1.171.100 1.699.000 45

westers totaal (zonder 
autochtonen) 

1.327.600 1.423.700 7

autochtonen 12.995.200 13.182.800 1

 
1p 8 Uit tabel 1 blijkt dat de aantallen migranten in ons land, uitgesplitst naar 

herkomstland, allemaal in aantal zijn toegenomen. 
De grootste toename in procenten sinds 1 januari 1996 zien we bij 
A de economische vluchtelingen. 
B de groepen uit de vroegere Nederlandse koloniën. 
C de groepen uit landen van buitenlandse werknemers. 
D de politieke vluchtelingen. 
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1p 9 Hieronder staan twee uitspraken naar aanleiding van tabel 1. 
1 In de periode 1980 - 1990 kwamen er alleen maar mensen uit westerse 

herkomstlanden naar Nederland. 
2 Het belangrijkste motief om in de periode 1996 - 2005 naar Nederland te 

komen, was de gezinshereniging. 
 Neem de cijfers 1 en 2 over op het antwoordblad en zet erachter of deze 

uitspraak juist is of onjuist. 
 
figuur 2 
Niet-Nederlandse immigranten (18-65 jaar) naar migratiemotief, 1995-2003 
 
 

K

arbeidL

onbekend

studie

M
overig

 
 

2p 10 In figuur 2 ontbreken drie migratiemotieven. 
Deze zijn in het figuur aangegeven met de letters K, L en M. Dat zijn - in 
willekeurige volgorde - gezinshereniging, asielaanvragen en huwelijksmigratie. 

 Neem de letters K, L en M over op het antwoordblad en schrijf er het juiste 
migratiemotief achter. 

 
1p 11 De totale immigratie is de laatste jaren sterk aan het dalen. Dit komt 

voornamelijk door een daling van het aantal asielmigranten.  
 Wat is de belangrijkste oorzaak voor deze daling? 

 
1p 12 In de periode 1995 - 2003 daalde de arbeidsmigratie. 

 Wat is daarvoor de belangrijkste oorzaak? 
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diagram 1 
Het onderwijsniveau van de bevolking van 15 - 64 jaar bij verschillende 
bevolkingsgroepen, 2000 - 2002   
 

1 2 Marokkanen 3 overig niet-
westers allochtonen

100

80
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40
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%

Legenda:
Basisonderwijs, VMBO HAVO, VWO, MBO HBO, WO  

 
 

1p 13 Bovenstaand diagram geeft een overzicht van het onderwijsniveau van de 
bevolking van 15 - 64 jaar bij verschillende bevolkingsgroepen in de periode  
2000 - 2002. 
In het diagram zijn de namen van drie bevolkingsgroepen weggelaten. 
Welke bevolkingsgroep moet er op de plaatsen 1, 2 en 3 worden ingevuld? 
 
 1 2 3 
A  autochtonen Surinamers en 

Antillianen 
Turken 

B  autochtonen Turken Surinamers en 
Antillianen 

C  Surinamers en 
Antillianen 

Turken autochtonen 

D  Surinamers en 
Antillianen 

autochtonen Turken 

E  Turken Surinamers en 
Antillianen 

autochtonen 

F  Turken autochtonen Surinamers en 
Antillianen 
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tekst 4 
Steden armer door vertrek autochtonen 
 
Het vertrek van autochtonen uit de vier grote steden  
heeft geleid tot een daling van het totale inkomen van 
inwoners van die steden. Dat blijkt uit cijfers van het 
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de  
Universiteit van Amsterdam. 
Van 1999 tot 2003 daalde het jaarinkomen van de  
stedelingen in totaal met 194 miljoen euro. 
 
 

1p 14 Het krantenartikel van tekst 4 wordt in de klas besproken. Samen komen de 
leerlingen tot de volgende drie uitspraken. 
1 Dit vertrek kan leiden tot verpaupering van de grote steden. 
2 Dit vertrek kan leiden tot een toename van het aantal achterstandswijken in 

de grote steden. 
3 Dit vertrek kan leiden tot een stijging van het voorzieningenniveau in de 

grote steden. 
Welke van bovenstaande uitspraken zijn juist? 
A alleen 1 en 2 
B alleen 2 en 3 
C alleen 1 en 3 
D zowel 1, 2 en 3 
E geen van alle 
 
 

Pagina: 692Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 700045-2-728o  lees verder ►►► 12 

foto’s 4 en 5  
 
foto 4 foto 5 
Het grenshek bij San Diego Oversteekplaats grensrivier 
 

  
 
 
kaart 3 
De Verenigde Staten (V.S.) 
 

M E X I C O
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0 200 400 km
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D
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legenda:
rivier
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1p 15 Ook in het zuidwesten van de Verenigde Staten probeert men migranten tegen 
te houden die vanuit Mexico op allerlei plaatsen de grens met de Verenigde 
Staten proberen over te steken.  
De foto’s 4 en 5 laten twee van die plaatsen zien. 
Bij foto 4 probeert een man over een hekwerk te klimmen bij een plaats (San 
Diego), ongeveer 200 km ten zuiden van Los Angeles. 
Op kaart 3 staan vier plaatsen aangegeven met de letters A, B, C en D. 
Bij welke letter op de kaart zal foto 4 genomen zijn? 
A bij letter A 
B bij letter B 
C bij letter C 
D bij letter D 
 

1p 16 Foto 5 laat een oversteekplaats voor immigranten zien bij de belangrijkste 
grensrivier tussen Mexico en de Verenigde Staten. 

 Hoe heet deze grensrivier tussen Mexico en de Verenigde Staten? 
 

1p 17 Bij welke letter op kaart 3 zal foto 5 genomen zijn? 
A bij letter A 
B bij letter B 
C bij letter C 
D bij letter D 
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foto 6      kaart 4   
Katrina zet New Orleans  Ondergelopen delen van New Orleans 
onder water 
 

French Quarter
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St. Bernard Parish

Orleans Parish

New Orleans
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tekst 5 
Katrina zet New Orleans onder water 
 
Eind augustus 2005 zette orkaan Katrina de straten van New Orleans compleet 
onder water. Blanke randgemeenten sloten soms letterlijk hun deuren voor de 
vluchtelingen uit de zwarte stad. Van de inwoners van New Orleans bestond 
67% uit Afro-Amerikanen.  
Discriminatie en racisme kwamen hiermee boven drijven. 
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tabel 2 
Enkele sociaal-economische kenmerken van vier stadsdelen van  
New Orleans, 2000 
 

 Lakeview Lower Ninth 
Ward 

French 
Quarter 

St. Bernard 
Parish 

bevolking (%): 
- zwart 
- blank 

 
 0,7 
94,0 

 
98,3 
 0,5 

 
 4,3 
89,7 

 
 7,6 
84,3 

wonen (%): 
- eigendom 
- huren 

 
69,5 
30,5 

 
59 
41 

 
75,4 
24,6 

 
74,6 
25,4 

armoede (%): 
- onder de 
armoedegrens 
- boven de 
armoedegrens 

 
4,9 

 
95,1 

 
36,4 

 
63,6 

 
10,8 

 
89,2 

 
13,1 

 
86,9 

 
 

1p 18 Na de ramp in New Orleans, zoals genoemd in tekst 5, werd door de commissie 
‘Bring New Orleans Back’, het volgende bepaald: “Als duidelijk is dat bewoners 
niet in staat zijn hun huis, straat of wijk op te bouwen en tot leven te wekken, 
dan zullen hun huizen worden gesloopt en zal het terrein tot moeras worden 
omgevormd.” 
Welk van de stadsdelen uit tabel 2 loopt het grootste risico om tot moeras te 
worden omgevormd (zie ook kaart 4)? 
A French Quarter 
B Lakeview 
C Lower Ninth Ward 
D St. Bernard Parish 
 

2p 19 Velen moesten zich na de ramp in New Orleans in andere steden vestigen en 
zijn daar gebleven. Een half jaar na de ramp was pas eenvijfde van de 
oorspronkelijke 500.000 Afro-Amerikanen teruggekomen.  
Door veel blanken, maar ook een aantal Afro-Amerikanen, wordt dit als een 
‘zegen’ gezien voor New Orleans. 

 Noem eerst een reden waarom veel blanken dit als een ‘zegen’ zien. 
 Noem vervolgens een reden waarom een aantal Afro-Amerikanen dit 

eveneens als een ‘zegen’ zien. 
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Leefbaarheid en zorg in stedelijke en landelijke gebieden 
 
 
foto’s 7, 8, 9 en 10 
Soorten woningen 
 
foto 7     foto 8 
 

 
 
foto 9 
 

 
foto 10 
 

 
Jolanda en Petra maken een posterpresentatie over het wonen in een grote 
stad. Zij gebruiken hierbij de foto’s 7, 8, 9 en 10. Jolanda maakt bij elke foto een 
beschrijving van de afgebeelde wijk. Hieronder staan twee van deze 
beschrijvingen. 
 
Beschrijving 1 
De eerste bewoners van deze wijk aan de rand van de stad waren erg blij met 
hun nieuwe woning. De woningen zijn redelijk groot en dat betekende voor veel 
mensen een belangrijke vooruitgang. De aanwezigheid van centrale verwarming 
en goed sanitair waren andere pluspunten. Dat de woningdichtheid erg hoog 
genoemd mag worden, namen de bewoners op de koop toe. De huren waren 
tenslotte niet al te hoog. Inmiddels heeft de wijk echter veel minder 
aantrekkingskracht. Nieuwe bewoners zijn nu veelal mensen met een laag 
gemiddeld inkomen. 
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Beschrijving 2 
De wijk is ruim opgezet met veel groen en brede trottoirs. De woningen zijn over 
het algemeen groot. Het is een plezierige woonwijk, zeker voor gezinnen met 
kinderen. Die gezinnen moeten dan wel over een behoorlijk inkomen 
beschikken. De wijk bestaat bijna alleen uit koopwoningen, die behoorlijk duur 
zijn.  
 

1p 20 Welke foto hoort bij beschrijving 1? 
A foto 7 
B foto 8 
C foto 9 
D foto 10 
 

1p 21 Welke foto hoort bij beschrijving 2? 
A foto 7 
B foto 8 
C foto 9 
D foto 10 
 

1p 22 Petra heeft uitgezocht omstreeks welk jaar de wijken gebouwd zijn.  
Wat is de juiste bouwperiode van de wijk op foto 8? 
A omstreeks het jaar 1910 
B omstreeks het jaar 1940 
C omstreeks het jaar 1970 
D omstreeks het jaar 2000 
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kaarten 5 en 6 
De Schippersbuurt in Den Haag  
 
kaart 5       kaart 6 
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Kaart 5 en 6 zijn plattegronden van de Schippersbuurt in Den Haag. Wanneer je 
de twee kaartjes vergelijkt zie je dat er grote veranderingen opgetreden zijn in 
de bestemmingen van de beschikbare ruimte. 
 

2p 23 Noem twee van de kaart afleesbare veranderingen in de bestemmingen op de 
plattegrond van 1990 vergeleken met die van 1965 waardoor de leefbaarheid in 
de wijk verbeterd is. 
 

1p 24 Leg uit waarom de Schippersbuurt in zijn huidige vorm een voorbeeld van het 
compacte stadbeleid is. 
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foto 11 
Een bijzondere boerderij 
 

0 50 100 km

Meppel

Meppel

 

 
Woonstichting Woonconcept uit Meppel gaat de boerderij die nu sterk 
verwaarloosd is, onder andere geschikt maken voor gehandicapten.  
De boerderij (zie foto 11) is van een zeldzaam type en de gemeente wilde dit 
pand graag behouden. Niemand zag het eigenlijk zitten de boerderij op te 
knappen omdat dat veel geld zou gaan kosten. Toch zijn er diverse 
belangstellenden geweest die graag een horeca-bestemming aan het pand 
wilden geven.  
Plannen zijn er geweest voor een bar-discotheek, Chinees restaurant, café-
hotel-restaurant en bowlingcentrum. De bewoners in de buurt waren hier niet 
altijd even blij mee. Het pand bleef leeg staan en verpauperde verder. De 
boerderij gaat nu, na een grondige opknapbeurt, plaats bieden aan een atelier, 
een buurtsupermarkt, een zestal wooneenheden en een ruimte voor 
dagactiviteiten. 
 

1p 25 Voor welke groep bewoners zal deze boerderij in eerste instantie vooral bedoeld 
zijn als de verbouwing klaar is? 
A bewoners uit de gemeente en omliggende plaatsen 
B bewoners uit de gehele provincie 
C bewoners uit heel Nederland 
 

2p 26 Stel de boerderij had uitsluitend een horeca-bestemming gekregen. Dan zou dit 
op grote bezwaren van de omwonenden gestuit zijn. 

 Noem twee van deze bezwaren. 
 

1p 27 De boerderij is van een zeldzaam type. Het is een gemeentelijk monument. 
Hierdoor worden er speciale eisen gesteld aan de verbouwing. De 
oorspronkelijke aanblik mag niet veranderen.  
Daarmee is de verbouwing een voorbeeld van 
A renovatie. 
B sanering. 
C stadsvernieuwing. 
 

Pagina: 700Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 700045-2-728o  lees verder ►►► 20 

kaart 7 
Rotterdam, Crooswijk   
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Ten noorden van het centrum van Rotterdam ligt de oude arbeiderswijk 
Crooswijk. De wijk bestaat vooral uit sociale woningbouw. De huizen zijn over 
het algemeen klein en van slechte kwaliteit. De straten zijn smal en er is weinig 
groen in de wijk. Een ambitieus herinrichtingsplan moet daar verandering in 
brengen. Zo zal 85% van de woningen bij uitvoering van dit plan gesloopt 
worden. Het aantal woningen zou van 2100 woningen tot krap 700 woningen 
moeten worden teruggebracht.  
 

2p 28 Nieuw Crooswijk moet aantrekkelijker worden voor nieuwkomers.  
 Noem twee aantrekkelijke kenmerken van de nieuwe wijk voor nieuwkomers, 

die van kaart 7 kunnen worden afgelezen. 
 

1p 29 Uiteraard kent het plan voorstanders en tegenstanders.  
De voorstanders wijzen op de voordelen die de komst van meer draagkrachtigen 
naar de wijk zal brengen.  
De tegenstanders gebruiken als argumenten dat er minder bewoners terug 
kunnen komen in de wijk en dat de huren zullen stijgen.  

 Noem een voordeel van de komst van meer draagkrachtigen naar de wijk. 
 

Pagina: 701Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 700045-2-728o  lees verder ►►► 21 

kaart 8  
Omhoog stralend licht per gemeente in 2000  
 

0 25 50 km

Legenda:
weinig

veel 

 
 

1p 30 Kaart 8 laat de hoeveelheid licht zien die ’s nachts per gemeente omhoog 
straalt. De Stichting Natuur en Milieu maakt zich zorgen over dit omhoog 
stralend licht. Donkere nachten zijn van belang voor het welzijn van mens en 
dier.  
Welk van de onderstaande provincies biedt mens en dier de meeste kans op 
een donkere nacht? 
A Friesland 
B Limburg 
C Noord-Brabant 
D Utrecht 
 

2p 31 Steden zijn belangrijke bronnen van licht. De kaart laat zien dat ook buiten de 
grote steden veel grote bronnen van licht aanwezig zijn.  

 Geef twee voorbeelden van inrichtingselementen buiten de vier grote steden 
die veel licht produceren. 
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diagram 2 
Minder cafés  
 

-25 -20 -15 -10 -5 0 5
Flevoland

Groningen
Utrecht

Friesland
Overijssel

Gelderland
Drenthe
Limburg

Noord-Brabant
Zeeland

Zuid-Holland
Noord-Holland

ontwikkeling aantal cafes, 1994-2004 (%) 
 
 

1p 32 Nederland had in 1994 ongeveer 14.000 cafés. In 2004 waren daar nog maar 
11.500 van over. Het zijn vooral de traditionele dorpskroegen die het moeilijk 
hebben en vaak moeten sluiten.  

 Leg uit waarom vooral dorpskroegen in de problemen komen. 
 

1p 33 Volgens diagram 2 groeide in Flevoland het aantal cafés tussen 1994 en 2004 
met 5%.  

 Wat is de reden hiervoor? 
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grafiek 1 
Aantal slagerijen en groentewinkels daalt langzaam   
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1p 34 Grafiek 1 laat de afname van het aantal zelfstandige slagerijen en 
groentewinkels tussen 1994 en 2004 zien.  

 Leg uit waarom deze afname voor de plattelandsbevolking grotere gevolgen 
heeft dan voor de stedelijke bevolking. 
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foto 12 
Een kleinschalig complex van zorgwoningen 
 

 
 
 
tekst 6 
Zo lang mogelijk in het dorp blijven wonen 
 
De provincie Zeeland stimuleert sinds 2003 de bouw van nieuwe zorgwoningen 
in de provincie. In 2010 moet de voorraad zijn uitgebreid met 1.900 nieuwe 
woningen. Niet in de vorm van grootschalige complexen, maar kleinschalige 
complexen verspreid over de Zeeuwse plaatsen.  
 
 

1p 35 Door kleinschalige complexen kan de provincie Zeeland bereiken dat 
zorgbehoevende ouderen in het dorp kunnen blijven wonen.  
Dat is in eerste instantie natuurlijk plezierig voor de ouderen zelf. Maar ook 
andere groepen in het dorp hebben belang bij deze ontwikkeling.  

 Noem zo’n groep en beschrijf kort welk belang zij hierbij hebben. 
 

1p 36 Op foto 12 staat een complex van zorgwoningen voor ouderen afgebeeld.  
 Noem een van de foto afleesbare voorziening waaruit blijkt dat dit complex 

voor ouderen ingericht is. 
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kaart 9 
Mensen met hiv-besmetting 
 

0 2000 4000 km

Noord-AmerikaNoord-Amerika
1,2 miljoen
(43.000)
1,2 miljoen
(43.000)

West-EuropaWest-Europa
720.000
(22.000)
720.000
(22.000)

Oost-Europa/
Centraal-Azië
Oost-Europa/
Centraal-Azië

Oost-AziëOost-Azië

1,6 miljoen
(270.000)
1,6 miljoen
(270.000)

Zuid- en
Zuidoost-Azië
Zuid- en
Zuidoost-Azië

7,4 miljoen
(990.000)
7,4 miljoen
(990.000)

870.000
(14.000)
870.000
(14.000)

AustraliëAustralië
70.000
(8.200)
70.000
(8.200)

Noord-Afrika en
Midden-Oosten
Noord-Afrika en
Midden-Oosten

510.000
(67.000)
510.000
(67.000)

Afrika ten zuiden
van de Sahara
Afrika ten zuiden
van de Sahara

25,8 miljoen
(3,2 miljoen)
25,8 miljoen
(3,2 miljoen)

Caribisch gebiedCaribisch gebied
300.000
(30.000)
300.000
(30.000)

Latijns-AmerikaLatijns-Amerika
1,8 miljoen
(200.000)
1,8 miljoen
(200.000)

Legenda:
(20.000) = geschat aantal nieuwe
hiv-besmettingen in 2005 - 3,1 miljoen aidsdoden in 2005

- 4,9 miljoen nieuwe infecties in 2005
- 40,3 miljoen mensen met hiv  

 
 
Besmetting met hiv kan leiden tot de ziekte aids. Kaart 9 laat de verspreiding 
zien van de ruim 40 miljoen mensen die hiv-besmet zijn. 
 

1p 37 Leg met behulp van kaart 9 uit dat hiv-besmetting en aids samenhangen met 
armoede. 
 

1p 38 Op kaart 9 is de wereld ingedeeld in tien regio’s.  
 Welke van deze tien regio’s heeft het grootste geschatte aandeel in het 

totaal aantal nieuwe infecties in 2005? 
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kaarten 10, 11 en 12 
Sportbeoefening in Nederland 
 
kaart 10     kaart 11  
Een sport    Een sport 
 

 
  
kaart 12 
Een sport 
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Overal in Nederland wordt er gesport. De kaarten 10, 11 en 12 gaan over 
sportbeoefening door huishoudens in de gemeenten van ons land. Toch zijn er 
regionale verschillen in sportbeoefening te herkennen. De kaarten tonen het 
percentage huishoudens waarin aan een bepaalde sport gedaan wordt. In 
willekeurige volgorde zijn dat zwemmen, squashen en schaatsen. 
 

1p 39 Welke van de bovenstaande kaarten gaat over schaatsen? 
A kaart 10 
B kaart 11 
C kaart 12 
 

1p 40 Welke van de bovenstaande kaarten gaat over squashen? 
A kaart 10 
B kaart 11 
C kaart 12 
 

1p 41 De mens heeft als eerste nodig: drinken en eten en dan beschutting. 
Beschutting krijg je door kleding en behuizing. Mensen zijn werkelijk arm als aan 
deze behoeften niet kan worden voldaan. 
In sommigen landen in de Derde Wereld is de armoede zo groot dat er honger 
heerst. Er zijn twee soorten honger namelijk kwalitatieve honger en 
kwantitatieve honger. 

 Welke vorm van honger komt het meest voor in de Derde Wereld en waarom 
juist deze? 

 
2p 42 Mensen kunnen vele jaren aan honger lijden, maar komen te overlijden bij een 

hongersnood. Een hongersnood ontstaat meestal plotseling.  
 Noem eerst een natuurlijke en daarna een menselijke oorzaak voor het 

ontstaan van een hongersnood. 
 
 
 

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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Examen VMBO-KB 

2006 
 
 
 

 AARDRIJKSKUNDE CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dit examen bestaat uit 42 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 51 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 

tijdvak 1
maandag 29 mei
9.00 - 11.00 uur

Pagina: 709Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



600013-1-648o 2 ga naar de volgende pagina 
 

 Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
 
MIGRATIE EN DE MULTICULTURELE SAMENLEVING 
 
foto 1 
Marokkanen aan tafel bij een Zeeuwse vrouw in haar pension, 1970 
 

 
1p  1  Leg uit waarom er in 1970 alleen mannen in dit pension aan tafel zaten (zie foto 1). 

 
1p  2 Welk begrip past het best bij deze groep Marokkanen? 

A arbeidsmigranten 
B asielzoekers 
C godsdienstige vluchtelingen 
D politieke vluchtelingen 
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diagram 1 
Emigratie en immigratie per kwartaal in absolute getallen in 2003 en 2004   
 

 
1p  3 In het tweede kwartaal van 2004 (zie diagram 1) was er in Nederland sprake van een 

A positief migratiesaldo van 43.100. 
B positief migratiesaldo van 7.700. 
C negatief migratiesaldo van 43.100. 
D negatief migratiesaldo van 7.700. 
 
grafiek 1 
Bevolkingsgroei van Nederland in procenten, 1950-2004   
 

 
2p  4 Uit grafiek 1 blijkt dat de bevolkingsgroei in 2004 mogelijk de laagste zou worden sinds 

1950. 
 Noem twee mogelijke oorzaken voor deze ontwikkeling. 
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tekst 1 
 
 
 
 
 
 
tekst 2 
 
 
 
 
 
 
tekst 3 
 
 
 
 
 
 
tekst 4 
 
 
 
 
 
 
kaart 1 
Herkomstgebieden van allochtonen   

De teksten 1, 2, 3 en 4 horen bij vier verschillende allochtone groepen in Nederland. Deze 
groepen zijn afkomstig uit vier verschillende landen. Deze landen staan op kaart 1 
aangegeven met de letters A, B, C en D.

Mijn opa en oma kwamen met hun kinderen in 1966 naar Nederland. Mijn opa heeft 
eerst in een fabriek gewerkt en is later een eigen bedrijf begonnen. Dat was een 
winkel in mediterrane producten. Mijn vader was 10 jaar toen hij naar Nederland 
kwam. Hij heeft nu een eigen restaurant. 

Ik ben in 1996 aangekomen in Nederland samen met mijn zusje. Wij hoopten hier 
eindelijk rust te vinden na al die jaren ellende. Ik vind het vreselijk dat ik de rest van 
mijn familie moet missen. Na tien jaar voel ik mij nog altijd niet thuis in Nederland 
ondanks dat ik hier langer woon dan in mijn geboorteland. 

Na de onafhankelijkheid in 1949 is mijn familie naar Nederland gekomen. Lange tijd 
hebben zij in pensions en opvangkampen gewoond. Daar wilden ze liever niet weg. 
Toch werden ze gedwongen om te verhuizen naar een woonwijk. Eigenlijk wil mijn 
familie nog altijd terug naar hun geboortegrond. Maar of dat er ooit nog van komt? 

0 1500 3000 km

A
B

D

C

Legenda:
A = Turkije
B = Irak
C = China
D = Indonesië

De gemeenschap van mijn overgrootvader vormt een van oudste minderheidsgroepen 
in Nederland. Rond 1890 kwamen de eersten om als stoker of kolenbrander in de 
koopvaardij te werken. Later werden ze pindakoekjesverkoper of restauranthouder 
zoals mijn overgrootvader.  
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1p  5 Welke tekst hoort bij land B? 
A tekst 1 
B tekst 2 
C tekst 3 
D tekst 4 
 

1p  6 Welke tekst hoort bij land D? 
A tekst 1 
B tekst 2 
C tekst 3 
D tekst 4 
 
tekst 5 
Een bericht uit een New Yorkse krant, 1903 
 
 
 
 
 
 
 
foto 2   
Diamante en Vita 
 

 
1p  7 Tekst 5 en foto 2 gaan over Europese migranten die in 1903 net aangekomen waren in 

New York. 
Vanuit Italië gezien gaat het bij Diamante en Vita om 
A binnenlandse migratie. 
B immigratie. 
C emigratie. 
D remigratie. 
 

1p  8 Het verre Amerika was lange tijd voor veel Europese migranten het beloofde land. Bij 
aankomst in de Verenigde Staten gingen de migranten vaak bij elkaar wonen in wijken 
met landgenoten uit hetzelfde herkomstland.   

 Welk ruimtelijk verschijnsel ontstond hierdoor? 

Op Ellis Island, de aankomsthaven van New York, gaan twee kinderen uit een Zuid- 
Italiaans dorpje van boord. Het zijn Diamante, die dertien jaar is en zijn zusje Vita die 
pas elf jaar is. Zij gaan net zoals de rest van de familie wonen in een vervallen pension 
in de wijk Downtown. 
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tekst 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kaart 2 
Rotterdam   
 

 
 

0 1 2 km 

R O T T E R D A M  R O T T E R D A M  R O T T E R D A M  

Delfshaven 

Charlois 

FeijenoordFeijenoordFeijenoord

Centrum 

Legenda: 
voorbeeld van een
achterstandsbuurt

Rotterdam verscherpt 
woonregels 
 
 
Rotterdam gaat experimenteren met een 
aangescherpte woonvergunning. Nieuwe 
huurders in bepaalde buurten van Charlois, 
Feijenoord, Delfshaven en Centrum worden het 
komende halfjaar onder meer beoordeeld op 
inkomen en de grootte van het gezin. 
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tabel 1 
Enkele bevolkingsgegevens van de Rotterdamse wijken 
 
 
Wijken 

%  allochtonen huishoudinkomen 
(gemiddelde van 
Nederland is 100) 

 1991 2004 2000 
Stadscentrum 48,0 50,8 100,6 
A 58,9 71,0 77,8 
B 28,5 31,1 89,4 
Noord 42,1 49,3 89,4 
Hillegersberg-Schiebroek 22,8 26,1 108,9 
Kralingen-Crooswijk 39,8 47,6 95,5 
Prins Alexander 23,7 26,2 100,0 
C 51,8 62,8 79,5 
D 25,4 36,2 87,5 
Charlois 32,2 52,0 81,1 
E 13,8 13,0 94,4 
Hoogvliet 28,1 31,8 90,6 
Gemiddelde Rotterdam 36,9 45,2 90,0 

 
1p  9 Rotterdam wil de instroom van kansarmen in achterstandswijken gaan beperken. Op het 

kaartje staan de wijken Centrum, Charlois, Delfshaven en Feijenoord waar de gemeente 
Rotterdam gaat experimenteren met een aangescherpte woonvergunning. Men wil in deze 
wijken verpaupering tegengaan. 
Welk kenmerk hoort het beste bij verpaupering? 
A weinig openbaar groen 
B een tekort aan parkeerruimte 
C slechte bereikbaarheid van de wijk 
D slecht onderhoud van de woningen 
 

2p  10 In tabel 1 zijn de namen van vijf wijken vervangen door letters. 
 Welke twee letters uit tabel 1 horen bij de wijken Feijenoord en Delfshaven? 

 
1p  11 In welke wijk uit tabel 1 is er de grootste kans dat de meeste basisscholen wit zijn? 

A wijk A 
B wijk B 
C wijk C 
D wijk D 
E wijk E 
 

1p  12 Het experiment van de gemeente Rotterdam om een aangescherpte woonvergunning in te 
voeren, roept gemengde reacties op. 
Kun je mensen wel verbieden om in een bepaalde wijk te gaan wonen? 
Jan vindt van wel. Hij is dan ook een voorstander van het plan.  
Cees is het niet met Jan eens. Hij vindt het een slecht plan.  

 Met wie ben jij het eens? Kies eerst voor Jan of Cees en geef daarna een argument 
voor je keuze. 
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foto’s 3, 4, 5 en 6 
 
foto 3 foto 4 
Een plek in Utrecht   Een plek in Utrecht   

 
foto 5 foto 6 
Een plek in Utrecht Een plek in Utrecht 

 
1p  13 De stad Utrecht kent een groot aantal verschillende wijken. De foto’s 3, 4, 5 en 6 geven 

een beeld van een aantal straten in Utrecht. Op twee van deze foto’s zijn straten 
afgebeeld waar veel autochtone mensen zullen wonen. Op de twee andere foto’s zijn 
straten afgebeeld waar veel allochtone mensen zullen wonen. 

 Noem eerst een foto waar veel autochtonen zullen wonen en daarna een foto waar 
veel allochtonen zullen wonen. 
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kaart 3 
Utrecht   
 

 
1p  14 Foto 3 is gemaakt in een wijk in de stad Utrecht. Op kaart 3 staan drie Utrechtse wijken 

aangegeven met de letters X, Y en Z. 
In welke wijk is foto 3 gemaakt? 
A wijk X 
B wijk Y 
C wijk Z

Legenda:
           stedelijke bebouwing
           spoorlijnen
           wegen
           waterwegen
           gemeentegrens Utrecht
    C    centrum

0 1 2 km

C

X

Z

Y

Pagina: 717Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



600013-1-648o 10 ga naar de volgende pagina 

foto 7 
Allochtoon stort zich in zaken  
 

 
1p  15 Steeds meer allochtonen beginnen een eigen zaak. Ze zijn in de grote steden in veel 

wijken niet meer uit het straatbeeld weg te denken. Celal Oruç (zie foto 7) is eigenaar van 
een winkelketen in telecomapparatuur. Hij verwacht binnen een aantal jaren over ruim  
40 winkels in Nederland te beschikken. 

 Geef een reden waarom Celal Oruç vooral allochtonen als klant heeft. 
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diagram 2 
Percentage autochtonen / allochtonen dat een bedrijf startte tussen 1998 en 2003 
 
 

 
1p  16 Diagram 2 toont de enorme groei van het percentage allochtonen met een eigen zaak in 

de periode 1998 - 2003. Deze groei heeft zich vooral voorgedaan in de vier grote steden. 
 Geef een reden waarom er een concentratie van allochtone ondernemers is in de 

grote steden. 
 

1p  17 Zelfstandige ondernemers onder de allochtonen vinden we vooral in de grote steden. 
In welke bedrijfstak beginnen allochtonen vaak als zelfstandig ondernemer? 
A de handel 
B de industrie 
C de landbouw 
D de zorg 
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diagrammen 3, 4, 5 en 6 
Sociale betrokkenheid in de maatschappij naar etnische afkomst in 2003   
 
diagram 3 diagram 4 diagram 5 diagram 6 

 
2p  18 In de diagrammen 3, 4, 5 en 6 staat de sociale betrokkenheid in de maatschappij 

weergegeven naar etnische afkomst. Het gaat hierbij om vier verschillende vormen van 
betrokkenheid (zie de diagrammen 3, 4, 5 en 6). 
Uit de diagrammen blijkt dat Nederlanders minder vaak … 1 … dan allochtonen. Turken 
houden zich het minst bezig met … 2 … 

 Wat moet er ingevuld worden bij nummer 1 en bij nummer 2? 
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tekst 7  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1p  19 Welk doel zal de Nederlandse regering vooral met de inburgering willen bereiken? 
A bevorderen van de remigratie 
B verminderen van de discriminatie 
C bevorderen van de integratie 
D vergroten van de segregatie 
 

1p  20 De meeste van deze 400.000 allochtonen, die nog niet goed ingeburgerd zijn, zijn 
afkomstig uit 
A Indonesië. 
B Marokko. 
C Nederlandse Antillen. 
D Suriname. 
 

De regering stemt in met aanpak 
inburgering 
 
Inburgering: 
► In de toekomst moeten nieuwe migranten in het land 
van herkomst eerst slagen voor het basisexamen. Na 
aankomst in Nederland moet een tweede toets worden 
afgelegd. 
Het slagen voor het tweede examen is voorwaarde voor het 
verkrijgen van een permanente verblijfsvergunning. 
► Circa 400.000 allochtonen in Nederland zijn volgens de 
minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie niet goed 
ingeburgerd: het zijn vaak mensen met een uitkering of 
allochtone vrouwen die geen betaald werk hebben. 
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tabel 2 
Inwoners van New York, 2000 
 

 aantal procent 
Totale bevolking 8.008.278 100,0 
  
Blanke Amerikanen 2.801.267 35,0 
Zwarte Amerikanen 1.962.154 24,0 
Latijns-Amerikanen * 2.160.554 27,4 
Aziatische Amerikanen 783.058 9,8 
Overig 301.245 3,8 

 
*Latijns-Amerikanen zijn afkomstig uit Midden-Amerika en Zuid-Amerika. 
 
diagram 7 
Bevolkingssamenstelling van New York, 2000   
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2p  21 Tabel 2 en diagram 7 geven een overzicht van de bevolking van New York in 2000. 
Hieronder staan twee uitspraken naar aanleiding van tabel 2 en diagram 7. 
1 De bevolking van New York is multicultureel. 
2 De niet-blanke New Yorkers vormen een minderheid van de bevolking van de stad. 

 Neem de cijfers 1 en 2 over op het antwoordblad en zet erachter of deze uitspraak 
juist is of onjuist. 

 
1p  22 Nourdin en Tamara bestuderen diagram 7. 

Nourdin zegt dat in de nabije toekomst het aantal Latijns-Amerikanen van New York sterk 
zal toenemen.  
Tamara is het met haar eens. “De stad heeft een grote aantrekkingskracht, er zullen veel 
Latijns-Amerikanen naar New York trekken,” zegt zij.  
Volgens Nourdin is er een andere reden voor een sterke groei van het aantal Latijns- 
Amerikanen van New York in de nabije toekomst. 

 Wat is die reden? Gebruik bij je antwoord diagram 7. 
 
foto 8  
Een plek in New York   

 
1p  23 Foto 8 is gemaakt in een bepaalde wijk in New York. 

De bewoners van deze wijk bestaan vooral uit 
A Aziatische Amerikanen. 
B Blanke Amerikanen. 
C Latijns-Amerikanen. 
D Zwarte Amerikanen. 
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LEEFBAARHEID EN ZORG IN STEDELIJKE EN LANDELIJKE GEBIEDEN  
 
foto’s 9, 10, 11 en 12 
 
foto 9 foto 10 
Een wijk   Een wijk   

 
foto 11 foto 12 
Een wijk Een wijk  

 
2p  24 Hierboven staan vier foto’s van vier verschillende wijken (zie de foto’s 9, 10, 11 en 12). 

Deze wijken zijn alle vier in een verschillende periode gebouwd. 
 Noteer op het antwoordblad eerst het nummer van de foto van de wijk die het eerste 

werd gebouwd en daarna het nummer van de foto van de wijk die het laatste werd 
gebouwd.
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2p  25 In Nederland wordt er heel wat geld uitgegeven aan stadsvernieuwing. Twee vormen van 
stadsvernieuwing zijn sanering en renovatie.  

 Geef de omschrijving van deze twee begrippen. 
 

1p  26 In welke twee gebieden vindt de stadsvernieuwing in Nederland vooral plaats? 
1 vooral in stedelijke gebieden 
2 vooral in landelijke gebieden 
3 vooral in de oude woonwijken bij het centrum 
4 vooral in de wijken aan de rand van de stad 

 Neem de cijfers van de twee juiste antwoorden over op het antwoordblad. 
 

1p  27 Het belangrijkste doel van de huidige stedelijke vernieuwing is een halt toeroepen aan het 
wegtrekken van 
A allochtonen uit de grote steden. 
B de middeninkomens uit de grote steden. 
C fabrieken uit de grote steden. 
D kansarmen uit de grote steden. 
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tekst 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1p  28  Wat is de belangrijkste reden dat veel winkeliers ermee zijn opgehouden in 
Ankeveen? 

 

‘Geld opnemen bij de 
benzinepomp’ 

 
Ankeveen, een dorpje in de prachtige natuur van 
het Gooi, staat model voor de honderden dorpen 
in Nederland waar supermarkt, bakker en 
postkantoor hun deuren hebben gesloten. Over 
bank en bushalte praten ze al niet eens meer. “Of 
hier een pinautomaat is? Nee, extra geld nemen 
we op bij het afrekenen bij de benzinepomp,” 
vertelt een vrouw op straat. 
Gerard Gons (67) en z’n vrouw Klazien (70) willen 
wel vertellen over de verschraling in hun dorp. “De 
supermarkt staat een dikke vijf kilometer verderop. 
Gelukkig hebben wij nog een autootje.” 
Het echtpaar Gons kent genoeg ouderen die tegen 
wil en dank verhuizen naar een grotere plaats. 
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kaart 4 
Ankeveen en omgeving   

 
1p  29 Supermarkt, bakker en postkantoor hebben hun deuren gesloten in Ankeveen. Over 

gebleven is nog de benzinepomp. 
 Geef een reden waarom de benzinepomp wel nog kan blijven bestaan (zie kaart 4). 

 
1p  30 In de klas ontstaat tijdens de aardrijkskundeles een discussie over het begrip 

drempelwaarde. Merle zegt: “In het dorp waar ik woon, wonen ongeveer 3.500 mensen. 
Steeds meer winkeliers in mijn dorp houden ermee op. Er zijn nu nog maar twee winkels.” 
Jorn zegt: “Laatst was ik op bezoek bij mijn tante op Ameland. Daar wonen ook ongeveer 
3.500 mensen. Het viel mij op dat daar heel veel winkels waren.” 
De docente zegt: “Maar Ameland is een eiland.” 

 Waarom kunnen er op het eiland Ameland meer winkels bestaan dan in het dorp van 
Merle? 
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tabel 3 
Het belang van de gewenste aanwezigheid van voorzieningen in de wijk  
‘de Hartkamp’ in Raalte in procenten, 2002   

 
kaart 5 
Raalte en omgeving   
 

 
De gemeente Raalte heeft onderzoek gedaan naar de leefbaarheid in een aantal 
woonwijken. Eén van deze wijken was ‘de Hartkamp’. Aan de bewoners is gevraagd in 
welke mate zij de aanwezigheid van voorzieningen in de wijk belangrijk vinden. 
In tabel 3 is een overzicht van de voorzieningen weergegeven. 

0 1,5 3 km

Raalte

Mariënheem

Luttenberg

Legenda:
bebouwing

landbouw spoorweg

bos weg

0 50 100 km

ligging kaartfragment

Raalte

Overijssel

 
voorzieningen  (zeer)  

belangrijk  
niet (zo) 

belangrijk  
geen  

antwoord 
Speelgelegenheid  76 13  11  
Basisonderwijs  71 16  13  
Huisartsen  62 29  9 
Sportveld  48 40  12  
Recreatiemogelijkheden  48 41  11  
Peuterspeelzaal  44 42  14  
Fysiotherapie  44 45  11  
Kinderopvang  42 45  13  
Recreatieve activiteiten  42 46  12  
EHBO/Rode Kruisgebouw   42 48  10  
Sportzaal  41 48  11  
Creatieve activiteiten  41 50  9 
Tandarts  41 50  9 
Ontmoetingsactiviteiten  38 52  10  
Wijkcentrum  37 53  10  
Winkel  36 55  9 
Cursussen  28 60  12  
Kerken  27 63  10  
Scouting  18 70  12  
Café  11 79  10  

Pagina: 728Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



600013-1-648o 21 ga naar de volgende pagina 

1p  31 Naar aanleiding van tabel 3 ontstaat er in de klas een discussie. 
Carolien zegt: “Aan de uitslag is te zien dat het een wijk betreft waar voornamelijk 
ouderen wonen.” 
Tom zegt: “Aan de uitslag is te zien dat het een wijk betreft waar veel gezinnen met kleine 
kinderen wonen.” 
Eén van beiden heeft gelijk. 

 Kies eerst wie gelijk heeft, Carolien of Tom, en zet daarachter waarom die gelijk heeft. 
 

1p  32 In tabel 3 staat een groot aantal voorzieningen opgesomd die bewoners meer of minder 
belangrijk vinden.  
Welke van deze voorzieningen rekenen we tot de culturele voorzieningen? 
A huisartsen en peuterspeelzaal  
B fysiotherapie en sportzaal 
C creatieve activiteiten en kerken 
D winkel en kinderopvang 
 
foto’s 13, 14, 15 en 16 
 
foto 13     foto 14 
Een inrichtingselement Een inrichtingselement 

 
foto 15     foto 16 
Een inrichtingselement Een inrichtingselement  

 
1p  33 Op de foto’s 13, 14, 15 en 16 zie je een aantal inrichtingselementen van het dorp 

Mariënheem in Overijssel (zie kaart 5). Op welke foto’s staan inrichtingselementen die 
bijdragen aan de leefbaarheid van het dorp?  
A alleen op de foto’s 13 en 14  
B alleen op de foto’s 15 en 16 
C alleen op de foto’s 13, 14 en 15 
D alleen op de foto’s 14, 15 en 16 
E op alle vier de foto’s 
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kaart 6 
Stadsdelen in Den Haag   

 
diagrammen 8, 9 en 10 
Beleving van leefbaarheid en veiligheid in Den Haag, 2002 
 
diagram 8 

 
diagram 9 
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diagram 10 
 

 
tekst 9 
Achteruitgang en overlast 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den Haag heeft acht stadsdelen. 
In mei 2002 is in Den Haag voor de vierde keer een enquête uitgevoerd met vragen over 
de beleving van leefbaarheid en veiligheid. De uitslag van deze enquête maakt de 
verschillen tussen de acht verschillende stadsdelen van Den Haag goed duidelijk. Van 
drie stadsdelen is het diagram weergegeven.  
In tekst 9 lees je vier vormen van achteruitgang van stadsdelen. 
 

1p  34  Van welke vorm van achteruitgang in deze stadsdelen van Den Haag hebben de 
meeste mensen last? Gebruik de diagrammen 8, 9 en 10. 

 
1p  35 Hoe wordt de overlast door omwonenden in Loosduinen, ten opzichte van het gemiddelde 

voor Den Haag, ervaren? 
A evenveel overlast als het gemiddelde van Den Haag 
B meer overlast dan het gemiddelde van Den Haag 
C minder overlast dan het gemiddelde van Den Haag 
 

Bij leefbaarheid wordt gelet op achteruitgang en overlast. De achteruitgang van een 
buurt wordt gemeten op basis van de hoeveelheid hondenpoep en rommel op straat, 
graffiti van gebouwen en vernielingen. 
Bij overlast wordt gekeken naar overlast door groepen jongeren, geluidsoverlast en 
overlast van omwonenden uit de eigen buurt. 
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tekst 10 
Onderdelen van veiligheid 

 
2p  36 Bestuurders van grote steden zoals Den Haag discussiëren voortdurend over oplossingen 

voor de onveiligheid in hun stad. 
Zo is er een groep bestuurders die meer politie wil inzetten om meer veiligheid te krijgen 
(‘meer blauw op straat’). 
Een andere groep bestuurders vindt dat je meer veiligheid krijgt door iets te doen aan de 
armoedebestrijding. 

 Geef eerst een argument voor ‘meer blauw op straat’ en daarna een argument voor de 
armoedebestrijding. 

 
tabel 4 
Leefomstandigheden in vier landen, 1997- 2000 
 
 aantal inwoners 

per arts 
sterftecijfer levensverwachting in 

jaren bij geboorte 
eiwitconsumptie in 
gram per inwoner 
per dag 

Afghanistan 7.692 18 46  49
Kongo 3.333 16 47  43
Nederland   385  9 78 106
Cambodja 10.000  11 57  47

 
2p  37 Tabel 4 geeft een overzicht van de leefomstandigheden in vier landen. Carien heeft deze 

tabel opgenomen in haar presentatie.  
Ze doet er de volgende twee uitspraken over: 
1 De hoogte van het sterftecijfer is niet alleen afhankelijk van de leefomstandigheden. 
2 Er is een duidelijk verband tussen levensverwachting en eiwitconsumptie. 

 Neem de cijfers 1 en 2 over op het antwoordblad en schrijf erachter of deze uitspraak 
juist is of onjuist. 

 
kaart 7 
Jeugd in de wereld   

Bij veiligheid wordt gelet op de onderdelen diefstal, roof, inbraak, drugsoverlast, 
dronken mensen op straat, geweld, bedreiging en lastig gevallen worden op straat. 

Peru
Kameroen

0 3000 6000 km

Percentage van de 
bevolking jonger dan 
15 jaar (2001)

minder dan 25
25 - 40
40 of meer

geen gegevens

Legenda:
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diagrammen 11, 12, 13 en 14 
Bevolkingsdiagrammen   
 

 
1p  38 Karel is bezig met zijn werkstuk over bevolkingsgroei. Hij vindt deze vier bevolkings-

diagrammen in een atlas. Ze hebben betrekking op vier verschillende landen. Twee van 
deze landen zijn Peru en Kameroen. 
Hij knipt ze uit en stopt ze in zijn map. Maar nu hij ze wil inplakken weet hij niet meer welk 
bevolkingsdiagram bij welk land hoort. Misschien kun jij hem helpen.  
Welke van deze bevolkingsdiagrammen hoort bij Kameroen, een land met slechte 
leefomstandigheden (zie ook kaart 7)? 
A diagram 11 
B diagram 12 
C diagram 13 
D diagram 14 
 

1p  39 Twee van deze bevolkingsdiagrammen horen bij landen met goede leefomstandigheden. 
 Welke twee diagrammen zijn dat? 

 

0 1 2 3 4 5 61234567%4% 4% 7% jaar

jaar

0-  4
5-  9

10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85+

85+

0-  4
5-  9

jaar

10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84

0 1 2 3123

jaar 0 1 2 3 4 5 6 7 812345 0 1 2 3 4 512345678910% 9 10%

0-  4
5-  9

10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85+

85+

mannen
vrouwen

6% 6%

0-  4
5-  9

10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84

Legenda:

diagram 11 diagram 12

diagram 13 diagram 14
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kaart 8 
Bruto Nationaal Product (BNP)   

kaart 9 
Levensverwachting   

 

Legenda:
levensverwachting bij de
geboorte in 1998
 
 

35 - 45 jaar
45 - 55 jaar
55 - 65 jaar
65 - 75 jaar
75 of meer
Marokko
Spanje
Botswana
Nieuw-Zeeland
 

0 2000 4000 km

D

A

A
B
C
D

B

C

Legenda:
Bruto Nationaal Product per 
inwoner, in euro’s (1998)
 
 
 

minder dan 1.000
1.000 -   2.500
2.500 -   5.000
5.000 - 10.000
10.000 of meer
geen gegevens
Marokko
Spanje
Botswana
Nieuw-Zeeland
 

0 2000 4000 km

D

A

A
B
C
D

B

C
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1p  40 In de klas bespreekt de leraar de kaarten 8 en 9.  
Tom zegt: “Er is een duidelijk verband tussen het BNP per inwoner en de 
levensverwachting bij de geboorte.” 
Bianca zegt: “Ik ben het wel met je eens, maar toch gaat dat niet altijd voor alle landen 
op.” 
Welk land zal Bianca bedoeld hebben toen ze zei dat het niet helemaal opgaat? 
A Spanje 
B Botswana 
C Nieuw-Zeeland 
 

1p  41 In welk werelddeel is de levensverwachting het laagst (zie kaart 9)? 
A Afrika 
B Australië 
C Azië 
D Europa 
 

2p  42 Stan en Dian willen in hun sectorwerkstuk de leefomstandigheden gaan onderzoeken van 
Suriname en Nederland. Een aantal mogelijke onderdelen waarnaar ze zouden kunnen 
kijken zijn:  
− analfabetisme 
− zuigelingensterfte 
− aantal inwoners 
− godsdienst 
− percentage kinderen beneden 1 jaar dat is ingeënt 
− levensverwachting 
− bevolkingsdichtheid 
− oppervlakte in km2 

 Welke vier onderdelen kunnen ze het best gebruiken om de verschillen in 
leefomstandigheden tussen deze twee landen te beschrijven? 
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Examen VMBO-KB 

2006 
 
 
 

 AARDRIJKSKUNDE CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dit examen bestaat uit 47 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 54 punten te behalen. 

tijdvak 2
 dinsdag 20 juni
9.00 - 11.00 uur
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 Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
MIGRATIE EN DE MULTICULTURELE SAMENLEVING 
 
foto 1 
Het werven van Spanjaarden door Philips rond 1960 
 

 
 

1p  1 Bij foto 1 wordt gesproken over het werven van Spanjaarden door Philips rond 1960. 
Hoe werden deze mensen genoemd? 
A asielzoekers 
B economische vluchtelingen 
C gastarbeiders 
D illegalen 
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tekst 1 
Het stadsdeel Strijp in Eindhoven 
 

 
Het stadsdeel Strijp omvat ongeveer 
eenderde van het totale oppervlak van de 
gemeente Eindhoven. Aan de oostkant 
van Strijp ligt een in verhouding klein 
woongebied. 
 

 
Belangrijker dan de woonfunctie is de 
werkgelegenheidsfunctie van Strijp. Een 
groot deel wordt in beslag genomen door 
bedrijventerreinen, waaronder de 
omvangrijke Philipscomplexen. 

 
 

1p  2 Een stadsdeel in Eindhoven waar in de jaren ’60 van de vorige eeuw veel Spanjaarden 
woonden, was Strijp. 
Nieuwe Spaanse werknemers van Philips kozen daarom ook vaak voor een woning in 
Strijp. Een van de redenen was de ligging van dit stadsdeel. 

 Geef een ander argument waarom deze werknemers vaak in de buurt van hun 
landgenoten gingen wonen. 

 
kaart 1 
Stadsdelen Eindhoven   
 

Woensel-Noord

Woensel-Zuid

Tongelre

StratumGestel

CentrumCentrum

Strijp

0 1 2 km

0 50 100 km

ligging kaartfragment

Eindhoven

 
 

1p  3 De ligging van het stadsdeel Strijp (zie tekst 1 en kaart 1) kan ook een argument zijn 
geweest voor de Spaanse werknemers van Philips om in dit stadsdeel te gaan wonen. 
Waarom zou de ligging ook een argument geweest kunnen zijn? 
A Zij woonden dan dicht bij de autochtone bevolking. 
B Zij woonden dan dicht bij de snelwegen. 
C Zij woonden dan dicht bij hun werk. 
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tekst 2 
Huwelijksmigratie als hoofdprobleem voor integratie 
 
 
 
 
 

1p  4  Leg uit waarom huwelijksmigratie volgens Van Aartsen de kans op een succesvolle 
integratie bemoeilijkt. 

 
figuur 1 
Buitenlandse migratie  
  

Indonesiº
Suriname en de Neder-
landse Antillen
Europa

Turkije en Marokko

de rest van de wereld

Europese Unie

17%

25%
6,5%

51,5%
27% 27%

32%

46%
29%

13%

12%

47%5%

36%

12%
18% 36%

14%

8%

47%11%

34%

16% 39%

18%

8%

54%5%

33%

7%
47%

10%
9%

7%

50%
43%

11%
5%

21,5%62,5%

1950-1959
immigratie 486.000 personen

1960-1969
immigratie 644.000 personen

1970-1979
immigratie 934.000 personen

1980-1989
immigratie 836.000 personen

1990-1999
immigratie 1.129.000 personen

Legenda:

1950-1959
emigratie 621.000 personen

1960-1969
emigratie 578.000 personen

1970-1979
emigratie 605.000 personen

1980-1989
emigratie 590.000 personen

1990-1999
emigratie 605.000 personen  

 
1p  5  In welke periode kwam de grootste groep immigranten uit Indonesië naar Nederland? 

 
1p  6 In welke periode had Nederland een negatief migratiesaldo? 

A in de periode 1950-1959 
B in de periode 1960-1969 
C in de periode 1970-1979 
D in de periode 1980-1989 
E in de periode 1990-1999 
 

Van Aartsen van de VVD vindt dat huwelijksmigratie een ‘gigantisch probleem’ is voor 
een succesvolle integratie van migranten in Nederland. 
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diagram 1 
Verandering in de bevolkingssamenstelling van de vier grote steden, 1995-2003 
 

-150

-100

-50

0

50

100

150

niet-westerse allochtonen
autochtonen

totaalverhuizing
van en naar
buitenland

verhuizing
binnen

Nederland

natuurlijke
aanwas

(geboorte
minus sterfte)

x1000
Legenda:

 
 

2p  7 Diagram 1 laat iets zien over veranderingen in aantallen autochtonen en niet-westerse 
allochtonen in de vier grote steden Den Haag, Rotterdam, Amsterdam en Utrecht samen. 
Hieronder staan twee uitspraken naar aanleiding van diagram 1. 
1 De belangrijkste oorzaak van de toename van het aantal niet-westerse allochtonen in 

de vier grote steden tussen 1995 en 2003 is het migratie-overschot. 
2 Naast autochtonen zijn er ook niet-westerse allochtonen die binnen Nederland 

verhuizen en de grote steden verlaten. Dit zullen vooral de economisch sterkeren zijn. 
 Neem de cijfers 1 en 2 over op het antwoordblad en zet erachter of deze uitspraak 

juist is of onjuist. 
 

2p  8 Vanaf het jaar 2000 neemt de emigratie en de remigratie weer toe. 
Twee emigratielanden voor Nederland zijn nu onder andere Canada en Turkije. 

 Neem deze twee landen over op het antwoordblad en schrijf achter elk land een reden 
van mensen om naar dit land te emigreren of te remigreren.  
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kaarten 2, 3 en 4   
 
kaart 2 kaart 3 
Besteedbaar inkomen per inwoner, Allochtonen als percentage van de 
per provincie (x1000 euro) totale bevolking per provincie 
 

0 30 60 kmLegenda:
<8,6
8,6 - 8,9
8,9 - 9,3

9,3 - 9,6
>9,6

0 30 60 kmLegenda:
<11,2
11,2 - 14,6
14,6 - 17,9

17,9 - 21,3
>21,3

 
 
kaart 4 
Percentage mensen met een hoog onderwijsniveau per provincie 

 

0 30 60 kmLegenda:
<18,2
18,2 - 21,4
21,4 - 24,6

24,6 - 27,8
>27,8
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2p  9 In de klas hebben de leerlingen een discussie over de kaarten 2, 3 en 4. 
Carla zegt: “In provincies met veel allochtonen is het onderwijsniveau altijd laag.” 
Ayse zegt: “Uit de kaarten 2, 3 en 4 blijkt een duidelijk verband tussen onderwijsniveau en 
het besteedbaar inkomen per inwoner.” 

 Neem de namen van Carla en Ayse over op het antwoordblad en schrijf erachter of 
deze uitspraak juist is of onjuist. 

 
1p  10 Naar aanleiding van de kaarten 2, 3 en 4 doet Leyla de volgende uitspraak: “In de 

provincies met een laag besteedbaar inkomen per inwoner is het percentage allochtonen 
ook erg klein.” 
Er is echter één provincie waar deze uitspraak niet voor klopt. 
Voor welke provincie geldt dat? 
A de provincie Friesland  
B de provincie Overijssel 
C de provincie Flevoland 
D de provincie Groningen 
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diagram 2 
Bevolkingssamenstelling in 2002   
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1p  11 Naar aanleiding van diagram 2 doet Maarten de volgende uitspraken.  
1 Het totale aandeel allochtonen bedraagt in stedelijk Twente in 2002 meer dan 40%. 
2 Migranten uit de Verenigde Staten, Oost-Europa en de Antillen rekenen we tot de  
 niet-westerse allochtonen. 
3 Het percentage allochtonen in de provincie Overijssel ligt boven dat van Nederland. 
4 Voor de provincie Overijssel geldt dat in stedelijke gebieden meer allochtonen wonen 

dan in landelijke gebieden. 
Welke uitspraak is juist? 
A 1  
B 2  
C 3 
D 4 
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diagrammen 3 en 4 
Bevolkingsdiagrammen van de totale Nederlandse bevolking en van de allochtonen, 
1998   
 
diagram 3    diagram 4 
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Nederlanders allochtonen

  
 

1p  12 Diagram 3 geeft een overzicht van de totale Nederlandse bevolking. 
Diagram 4 heeft betrekking op de allochtonen. 
Diagram 4 wijkt nogal af van diagram 3. 

 Geef een reden voor deze afwijking. 
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tekst 3 
Ontstaan van migrantenondernemingen 
 
 
 
 
 
 
 
 

1p  13 Welke migranten zullen vooral zakelijke banden aangaan met het ‘vaderland’? 
A asielzoekers 
B arbeidsmigranten 
C illegalen 
D politieke vluchtelingen 
 

1p  14 Waar zul je dit soort ondernemingen in Nederland vooral aantreffen? 
A vooral in de stedelijke gebieden in Noord-Nederland 
B vooral in de landelijke gebieden in Noord-Nederland 
C vooral in de stedelijke gebieden in West-Nederland 
D vooral in de landelijke gebieden in West-Nederland 
 
 

Migranten gaan regelmatig terug naar hun herkomstland, met vakantie of voor 
familieaangelegenheden zoals bruiloften en begrafenissen.  
Vooral in wijken waar veel migranten wonen, vind je tal van reisbureautjes, die 
bijvoorbeeld alleen tickets naar bijvoorbeeld Turkije verkopen. Zo zijn migranten-
ondernemingen ontstaan. 

Pagina: 745Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



600051-2-648o 11 ga naar de volgende pagina 

kaarten 5 en 6 
Spreiding allochtonen in Den Haag   
 
kaart 5     kaart 6 
 

Legenda

0 250 500 m

C

uit Marokko
totaal aantal ‘Marokkaanse’
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1p  15 Rita heeft de kaarten 5 en 6 in haar werkstuk geplakt. Ze heeft er vier uitspraken onder 
geschreven. Bij het nakijken ontdekt haar aardrijkskundeleraar dat maar één uitspraak 
goed is.  
Welke uitspraak is juist? 
A De ruimtelijke spreiding van Indische allochtonen en Marokkaanse allochtonen is 

vrijwel gelijk. 
B Als we naar de ruimtelijke spreiding over de stad kijken dan is er bij de Marokkaanse 

allochtonen meer sprake van segregatie. 
C De Indische allochtonen wonen vooral in het centrum van de stad. 
D Als we naar de ruimtelijke spreiding over de stad kijken dan is er bij de Marokkaanse 

allochtonen meer sprake van integratie. 
 
foto 2 
Een wijk  
 

 
1p  16 Foto 2 is gemaakt in een grote stad. Op deze foto zie je een voorbeeld van 

A een getto. 
B stadsvernieuwing. 
C verpaupering. 
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foto’s 3 en 4   
Twee jonge migranten, werkzaam in Nederland 
 
foto 3     foto 4 

 
 

1p  17 De meeste migranten hebben de laatste jaren met strengere regels voor toelating tot 
Nederland te maken. Bepaalde bedrijven en instellingen, bijvoorbeeld universiteiten, in 
Nederland vragen echter om versoepeling van de regels voor sommige groepen 
migranten. 
Deze bedrijven en instellingen willen Jamila en Archis (zie de foto’s 3 en 4) graag in 
dienst nemen. 

 Wat is hiervoor de reden? 
 

1p  18 Eén van de strengere regels voor toelating van migranten is een verplichte  
inburgeringscursus. Over het algemeen geldt deze inburgeringsverplichting niet voor de 
groep migranten die op een universiteit werkt. 

 Geef een reden hiervoor. 
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kaart 7 
Berlijn, aandeel allochtonen per stadsdeel, 2005   
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tabel 1 
Verdeling van de verschillende bevolkingsgroepen over vijf stadsdelen in Berlijn  
 

 P Q R S T 
Bevolkingsaantal x 1000 320,7 347,7 315,3 233,8 252,9 
Percentage buitenlanders 27,1% 6% 16,7% 3,3% 3,5% 
Aantal scholieren 30.809 30.756 29.284 22.641 31.454 
Percentage buitenlanders 
onder de scholieren 39,3% 4,3% 19,5%

 
3,2% 

 
2,5% 

 
1p  19 Op kaart 7 staat de verdeling van de allochtonen over de stadsdelen van Berlijn (de 

hoofdstad van Duitsland) aangegeven. De verdeling van de verschillende 
bevolkingsgroepen over de stad Berlijn vertoont grote overeenkomst met die in de 
Nederlandse grote steden. 
Welke kolom heeft betrekking op stadsdeel 1 (Mitte)? 
A kolom P 
B kolom Q 
C kolom R 
D kolom S 
E kolom T 
 

1p  20 In welke drie stadsdelen zul je waarschijnlijk weinig of geen zwarte scholen aantreffen? 
A in de stadsdelen 1, 3 en 4 
B in de stadsdelen 1, 4 en 10 
C in de stadsdelen 3, 9 en 10 
D in de stadsdelen 3, 4 en  9 
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tekst 4 
Zijn getto’s in New York verleden tijd? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kaart 8 
Ligging van Harlem en South Bronx in New York   
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1p  21 In tekst 4 worden Harlem en South Bronx genoemd als voormalige getto’s. 
Ze stonden onder andere bekend om hun hoge criminaliteit. 

 Noem nog een ander kenmerk van een getto of van de mensen die er wonen. 
 

1p  22  Noem een groep mensen die eerder deze stadswijken verliet en die er nu weer 
terugkomt. 

In de jaren ’60 tot ’80 van de twintigste eeuw stonden met name Harlem en South 
Bronx bekend als getto’s in New York. Vanaf de jaren ’90 van de twintigste eeuw is er 
echter een verbazingwekkende verandering te zien. 
Stadsvernieuwingsprojecten, een gunstige belastingwetgeving en stimulering van de 
werkgelegenheid zijn maatregelen geweest die voor verbetering in deze wijken 
gezorgd hebben. Zelfs mensen die eerder deze stadwijken verlieten, komen nu weer 
terug. 
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tabel 2 
Een vergelijking van enkele sociaal-economische gegevens van enkele delen van 
de stad New York  
 
Gegevens New York 

City 
Manhattan Harlem South 

Bronx 
1990 7.322.564 1.487.536 209.782 293.063
2000 8.008.278 1.537.195 225.211 337.497

aantal 
inwoners 

ontwikkeling 
in % 9,4% 3,3%

 
7,4% 15,2%

1990 2.992.169 785.127 89.547 98.992
2000 3.200.912 798.144 99.225 117.342

aantal 
woningen 

ontwikkeling 
in % 7,0% 1,7%

 
10,8% 18,5%

in % 1990 28,6% 17,9% 4,9% 4,9%woning-
eigendom in % 2000 30,2% 20,1% 6,5% 17,4%

in % 1990 5,5% 6,4% 11,4% 10,7%werkloosheid 
in % 2000 5,5% 5,4% 8,7% 9,7%

in % 1990 19,3% 20,5%
 

39,7% 47,0%
personen 
onder de 
armoede-
grens in % 2000 21,3% 20,0%

 
36,7% 43,1%

 
 

1p  23 Tabel 2 geeft een aantal gegevens weer waarmee een vergelijking gemaakt kan worden 
tussen de sociaal-economische ontwikkelingen in verschillende delen van New York. 
Sommige gegevens zeggen duidelijk iets over de stadsvernieuwingsprojecten in de stad 
New York. 

 Welk gegeven uit tabel 2 zegt het meest over de stadsvernieuwing? 
 

1p  24 Welk deel van New York is er volgens tabel 2 tussen 1990 en 2000 procentueel het meest 
vooruitgegaan op het gebied van stadsvernieuwingsprojecten? 
A Manhattan 
B Harlem 
C South Bronx 
 

1p  25 In welk deel van New York zullen zich volgens tabel 2, ondanks alle verbeteringen, nog 
steeds de meeste sociaal-economische problemen voordoen? 
A Manhattan 
B Harlem 
C South Bronx 
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LEEFBAARHEID EN ZORG IN STEDELIJKE EN LANDELIJKE GEBIEDEN 
 
tekst 5 
De blokkendoos boem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1p  26 Ongeveer vijftig jaar geleden schreef Jaap van der Merwe het liedje ‘De Blokkendoos 
boem’ waarvan een deel is afgedrukt. Nederland telde in 1958 twaalf miljoen inwoners en 
de bevolking groeide in die tijd erg snel. 
Wat is de verklaring voor de snelle bevolkingsgroei in Nederland in die periode? 
A Er kwamen veel asielzoekers naar Nederland. 
B Er kwamen veel vluchtelingen naar Nederland. 
C Er was sprake van een groot geboorte-overschot. 
D Er was sprake van een groot immigratie-overschot. 
 

1p  27 Rond de jaren ‘60 werden er veel flats gebouwd. De schrijver van het liedje was duidelijk 
niet zo enthousiast over deze flats. 

 Noem hiervoor een reden uit de tekst.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

noot 1  Een kabinet is een grote kast. 

Jan de Boer woont in een flat 
Flet, flet, flet, flet, flet, flet, 
Blokkendoos blokkendoos boem, 
En daar woont ie samen met 
Tachtig andere gezinnen 
Heel eendrachtig samen binnen in die ene flat 
Flet, flet, flet, flet, flet, flet, 
Blokkendoos blokkendoos boem, 
Ach heel Holland is zo'n flat 
Flet, flet, flet, flet, flet, flet, 
Blokkendoos blokkendoos boem, 
Eén groot glazen kabinet1) 
Met een stel papieren muren 
Waar doorheen men op zijn buren 
En hun woorden let 
Let let let let let 
Roddele roddele roem 
……andersdenkend 
Het zijn er twaalf miljoen 
Die allemaal zo doen. 
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diagrammen 5, 6, 7, 8 en 9  
Woningen in de vier grote steden naar eigendom per 1 januari 2000 in procenten 
 

eigendom
particuliere huur
sociale huur

UtrechtRotterdamDen HaagAmsterdam

Nederland

8765

9
Legenda:

 
 
Het woningbezit in Nederland is grofweg te verdelen in drie groepen eigenaren: 
− er zijn eigenaren die hun woning in eigen bezit hebben. 
− er zijn huurders die hun woning huren van een woningbouwvereniging (sociale huur). 
− er zijn huurders die hun woning huren van een particulier (particuliere huur). 
 

1p  28 De verdeling van het woningbezit in de vier grote steden wijkt behoorlijk af van de 
verdeling die voor geheel Nederland van toepassing is. 
Welke bewering over het eigen woningbezit in Nederland is juist? 
A In de vier grote steden is meer eigen woningbezit dan in de landelijke gebieden. 
B In de vier grote steden is minder eigen woningbezit dan in de landelijke gebieden. 
C In de vier grote steden is evenveel eigen woningbezit als in de landelijke gebieden. 
D In de vier grote steden is er bijna geen eigen woningbezit. 
 

1p  29 Er blijkt een duidelijk verband te bestaan tussen het woningbezit en een 
bevolkingskenmerk. 
Welk kenmerk wordt bedoeld? 
A de bevolkingsdichtheid 
B de omvang van de beroepsbevolking 
C het inkomen van de bevolking 
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tabel 3 
Kenmerken van de woningvoorraad naar eigendomssector, 1998 
 
Tevredenheid met de directe woonomgeving in 1998 in % 
 sociale 

huursector 
particuliere 
huursector 

koopsector

(helemaal) mee eens:    
tevredenheid met directe 
woonomgeving 

79% 82% 91% 

de bebouwing in de buurt is 
aantrekkelijk 

64% 65% 79% 

vervelend om in deze buurt te wonen 6% 4% 1% 
ben gehecht aan deze buurt 50% 49% 58% 
voel me thuis in deze buurt 85% 84% 93% 
tevreden met de bevolking in de buurt 72% 74% 87% 

 
 

1p  30 In tabel 3 is aangegeven hoe tevreden de bewoners zijn over hun woonomgeving, 
verdeeld naar huur en koop. Hieruit blijkt dat de tevredenheid over de directe 
woonomgeving bij bezitters van een koopwoning groter is dan bij huurders. 

 Leg uit waarom dit logisch is. 
 
tabel 4 
Kenmerken van de woningvoorraad naar eigendomssector, 1998 
 
Soorten woningen naar eigendom 
bouwwijze sociale 

huursector 
particuliere 
huursector 

koopsector

vrijstaande eengezinswoning       0,7%      8,6%     27,1% 
twee-onder-één-kap-woning       3,1%      4,7%     19,8% 
X      14,6%      8,6%     14,1% 
Y      31,3%     22,0%     29,0% 
Z      50,3%     56,1%     10,0% 
Totaal 100% 100% 100% 

 
 

1p  31 De woningvoorraad in Nederland is in tabel 4 verdeeld in vijf soorten woningen. 
Twee soorten woningen staan reeds in de tabel. De letters X, Y en Z geven in willekeurige 
volgorde drie andere soorten woningen aan.  
Dit zijn: 
− etagewoningen en flatwoningen 
− hoekwoningen 
− rijtjeswoningen/tussenwoningen. 
Welke letter hoort bij de hoekwoningen? 
A letter X 
B letter Y 
C letter Z 
 

1p  32  Leg uit waarom er vrijwel geen vrijstaande eengezinswoningen zijn in de sociale 
huursector. 
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foto’s 5, 6 en 7 
Woningtypen 
 
foto 5 

 
foto 6 

 
foto 7 

 
 

1p  33 Elke periode kent zijn eigen bouwvormen van woningen. De foto’s 5, 6 en 7 laten drie 
typen woningbouw zien. In welke volgorde van oud naar jong zijn deze woningtypen 
gebouwd? 
A 5, 6, 7 
B 5, 7, 6 
C 6, 5, 7 
D 6, 7, 5 
E 7, 5, 6 
F 7, 6, 5 
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figuur 2 
Het gemak van alles onder één dak!   
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kaart 9 
Muiden en omgeving   
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1p  34 Maxis is een groot winkelbedrijf dat midden in de weilanden ligt. 
 Geef een reden met behulp van kaart 9 waarom dit winkelgebied toch gunstig is 

gelegen. 
 

1p  35 Bekijk de tekst uit een reclamefolder van Maxis. Maxis wijst op het gemak van alles onder 
één dak. Onderaan de folder staan door middel van pictogrammen alle voordelen nog 
eens op een rij.  
Op welke bevolkingsgroep richt Maxis zich vooral? 
A bejaarden 
B gezinnen 
C kinderen 
D tieners 
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Femke en Kim maken een sectorwerkstuk over Hoog Catharijne. Hoog Catharijne is nog 
altijd het grootste overdekte winkelcentrum van Nederland. Het Centraal Station (CS) van 
Utrecht maakt onderdeel uit van Hoog Catharijne, waardoor een uitstekende 
bereikbaarheid met het openbaar vervoer gegarandeerd is. Op een zaterdag lopen Femke 
en Kim met vragenlijsten door het winkelcentrum en interviewen het winkelend publiek. Ze 
vragen ondermeer naar de postcode van de mensen.  
 

1p  36 Welke onderzoeksvraag willen Femke en Kim met het vragen naar de postcode 
beantwoorden? 
A de drempelwaarde van Hoog Catharijne 
B het voorzieningenniveau van Hoog Catharijne 
C de reikwijdte van Hoog Catharijne 
D de woondichtheid van Hoog Catharijne 
 
diagrammen 10, 11 en 12   
Herkomst winkelend publiek 
 
  10    11 12 
 

 
1p  37 De diagrammen 10, 11 en 12 geven de mogelijke herkomst van het winkelend publiek 

weer. 
Welk diagram zal de werkelijke situatie het meest benaderen? 
A 10 
B 11 
C 12 
 

afkomstig uit de rest van Nederland
afkomstig uit de regio
afkomstig uit Utrecht

Legenda:
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tabel 5  
Score van de leefbaarheid van de stadsdelen in vergelijking met Amsterdam totaal, 
2003   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De gemeente Amsterdam heeft onderzoek gedaan naar de woon- en leefomstandigheden 
van de bevolking in de verschillende stadsdelen van Amsterdam. 
In tabel 5 staan de scores van negen factoren die invloed hebben op de leefbaarheid van 
de stadsdelen van Amsterdam. Deze zijn vergeleken met Amsterdam als geheel. 
Een + geeft aan dat de score boven het gemiddelde ligt.  
Een 0 geeft het gemiddelde aan. 
Een – geeft aan dat het stadsdeel slechter scoort dan het gemiddelde. 
 

1p  38 In welk van de onderstaande vier stadsdelen zijn de bewoners het meest tevreden over 
de leefbaarheid? 
A Amsterdam-Noord 
B Amsterdam Oud-Zuid 
C Osdorp 
D Zuideramstel 
 

1p  39 Welke van de onderstaande categorieën is het belangrijkste bij het bepalen van de 
welvaart?  
A de ervaren gezondheid 
B het onderwijs (Cito-score) 
C de sociale integratie 
D het besteedbaar inkomen 
 

1p  40 De categorie ‘schoon en heel’ verwijst naar de achteruitgang van de woonomgeving. 
Welk aardrijkskundig begrip past het beste bij de achteruitgang van de woonomgeving? 
A sanering 
B renovatie 
C restauratie 
D verpaupering 
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kaarten 10 en 11  
Gezondheidsregio’s 
 
kaart 10      kaart 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2p  41 In willekeurige volgorde behandelen de kaarten 10 en 11 het spreidingspatroon van 
vestigingsplaatsen van ziekenhuizen en de vestigingsplaatsen van apotheekhoudende 
huisartsen (huisartsen die bij hun praktijk een apotheek hebben).  

 Welk van de twee kaarten geeft een overzicht van apotheekhoudende huisartsen? 
 Verklaar je keuze. 
 
kaart 12 
Geboorte-overschot    
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gemiddeld jaarlijks geboorte-overschot
in de periode 1980-2000
  <3,0

3,0 - 3,5
3,5 - 4,5

4,5 - 6,0
>6,0
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kaart 13 
Locaties van consultatiebureaus per 1-1-2000   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consultatiebureaus verlenen zorg aan ouder en kind. De bureaus verrichten onder andere 
inentingen bij 0 - 4 jarigen, volgen de geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van het kind 
en adviseren ouders bij aspecten van de opvoeding van het kind. 
 

1p  42 Vergelijk kaart 12 Geboorte-overschot met kaart 13 Locaties van consultatiebureaus. 
In welke provincie zijn er, in vergelijking met het geboorte-overschot, erg veel 
consultatiebureaus? 
A Flevoland 
B Gelderland 
C Groningen 
D Zuid-Holland 
 

Legenda
aantal locaties per 10.000
0 - 4 jarigen

0 - 15
15 - 20
20 - 25
25 - 30
30 - 50
regiogrenzen

0      30      60 km
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figuur 3 
‘Als ouders bejaard zijn, moeten ze bij hun kinderen kunnen inwonen’ 
 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

55-69 jaar
35-54 jaar
15-34 jaar

autochtonenAntillianenSurinamersMarokkanenTurken

% Legenda:

 
 

2p  43 In 1998 is er een grote enquête gehouden bij drie leeftijdsgroepen in ons land. Figuur 3 
laat zien hoeveel procent van de ondervraagde leeftijdsgroepen het eens is met de 
stelling ‘Als ouders bejaard zijn, moeten ze bij hun kinderen kunnen inwonen’. 
De ondervraagden zijn verdeeld naar afkomst en leeftijd. 
Achmed en Rob bestuderen de bovenstaande figuur. Zij trekken de volgende conclusies. 
1 Turken zijn het minder eens met deze stelling dan Marokkanen. 
2 Autochtonen vinden dat Surinamers in hun verwachtingspatroon wat betreft inwonen 

bij kinderen meer lijken op de allochtonen dan op de autochtonen.  
 Neem de cijfers 1 en 2 over op het antwoordblad en zet erachter of deze uitspraak 

juist is of onjuist. 
 

2p  44 In de herkomstlanden van veel in Nederland wonende, niet-westerse allochtonen is het in 
huis nemen of blijven van bejaarde ouders en grootouders heel gewoon.  

 Geef daar twee redenen voor. 
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tabel 6 
Aantal sterfgevallen per 1000 kinderen 
 
 1960 1980 2000 2002
Westerse Wereld (VS, Europa, Australië, Japan) 43 17    8   8
Derde Wereld (Latijns-Amerika, Azië, Afrika) 224 133 91 89

 
John en Mario doen voor hun sectorwerkstuk een onderzoek naar de kindersterfte in de 
wereld. 
Ze vinden tabel 6 en daaruit blijkt dat de afgelopen veertig jaar het cijfer voor kindersterfte 
in bijna alle landen van de wereld is gedaald. Met kindersterfte wordt het aantal 
sterfgevallen van kinderen jonger dan vijf jaar bedoeld. 
 

1p  45 Een factor die de hogere kindersterfte in de Derde Wereld-landen kan verklaren is 
ondervoeding. In veel landen is er nog steeds sprake van honger. Vooral kwalitatieve 
honger komt veel voor. 

 Leg uit wat bedoeld wordt met kwalitatieve honger. 
 

2p  46  Noem twee andere factoren die ervoor zorgen dat de levensverwachting in de Derde 
Wereld-landen minder gunstig is dan in de landen van de Westerse Wereld. 

 
tabel 7 
 
 aantal 

inwoners 
per arts 

% inentingen 
bij kinderen 
onder de  
1 jaar 

land X 2000 20% 
land Y 400 88% 

 
1p  47 Mario vindt vervolgens nog een tabel met cijfers (zie tabel 7). Mario vindt dat de medische 

situatie in land X veel beter is dan in land Y. John is het daar niet mee eens.  
Met wie ben jij het eens? 

 Zet eerst op het antwoordblad met wie jij het eens bent, Mario of John, en leg daarna 
uit waarom je dat vindt. 

 
 

Pagina: 762Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



500010-1-636o 

Examen VMBO-KB 

2005 
 
 
 

 AARDRIJKSKUNDE CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dit examen bestaat uit 42 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 55 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 

tijdvak 1
dinsdag 24 mei

9.00 – 11.00 uur
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 Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
 
TRANSPORT EN INFRASTRUCTUUR 
 
kaart 1 
Soorten verbindingen in Nederland in 2001 
 

 
1p  1 Kaart 1 geeft drie verschillende soorten verbindingen aan in 2001.  

In de legenda zijn deze soorten verbindingen aangegeven met de cijfers 1, 2 en 3.  
Dat zijn - in willekeurige volgorde - achterlandverbindingen, hoofdtransportassen en 
hoofdwegennet. 
Met welk cijfer worden de achterlandverbindingen aangegeven? 
A cijfer 1 
B cijfer 2 
C cijfer 3 

1

2

3

0 30 60 km

Legenda:
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diagram 1 
Aantal afgelegde kilometers naar soort vervoer, in miljarden 
 

 
2p  2 Desirée en Wassima presenteren in de klas de resultaten van hun praktische opdracht 

over vervoer in Nederland. 
Zij gebruiken daarbij diagram 1 en doen hierover onderstaande uitspraken. 
1 Van 1996 tot en met 2001 is het aantal afgelegde kilometers door autobestuurders 

toegenomen. 
2 Het aantal afgelegde kilometers per fiets is van 1996 tot en met 2001 hoger dan het 

aantal afgelegde kilometers met bus/tram/metro. 
 Neem de cijfers 1 en 2 over op het antwoordblad en zet erachter of deze uitspraak 

juist is of onjuist. 
 

1p  3 De regering probeert het carpoolen te stimuleren.  
Wassima trekt uit diagram 1 de conclusie dat dit niet gelukt is. 

 Op grond van welk gegeven uit diagram 1 trekt Wassima deze conclusie? 
 

1p  4 Bij de presentatie van hun praktische opdracht gebruiken Desirée en Wassima begrippen 
zoals: mainports, verkeersaders en knooppunten. 
Zo zegt Wassima bijvoorbeeld: “Waar belangrijke wegen elkaar kruisen, liggen ...X….” 
Welk begrip moet worden ingevuld bij de letter X in de uitspraak van Wassima? 
A mainports 
B verkeersaders 
C knooppunten 
 

1996 1997 1998 1999 2000 2001

100

90
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10

0

aantal
afgelegde
kilometers 
in miljarden

Legenda:
auto (bestuurder)
auto (passagier)
trein
bus/tram/metro
fiets
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kaart 2 kaart 3 
oorzaak 1 oorzaak 2 

 
 
foto 1 tekst 1 
oorzaak 3  oorzaak 4 

 
2p  5 Bovenstaande afbeeldingen laten vier oorzaken van fileproblemen zien, aangegeven met 

de cijfers 1, 2, 3 en 4. 
Behalve de dagelijkse files door woon-werkverkeer zijn er ook plotselinge files. 
Twee van bovenstaande oorzaken zijn voorbeelden van zo’n plotselinge file. 

 Noteer de cijfers van de twee oorzaken op het antwoordblad. 
 

1p  6 In het verkeer is de kans om een ongeluk te krijgen aanwezig. 
Vooral in de Randstad vormt het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg een extra 
risico.  

 Noem één reden waarom juist in de Randstad de kans op een ongeluk bij het vervoer 
van gevaarlijke stoffen het grootst is. 

0 2 4 km

Vianen

Culemborg

Everdingen

Tienhoven

HoutenNieuwegein

Lek

A2
A27

nummer 1 in de file-topvijftig: op de A2
tussen afslag Vianen en afslag Everdingen

woon-werkverkeer

nummer 2 in de file-topvijftig: op de A2
tussen afslag Culemborg en afslag Everdingen

woon-werkverkeer

Amsterdam

Utrecht

Breukelen

afslag
Breukelen

afslag
Utrecht Noord

0 5 10 km
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A12

A27

Dieplader met kraan
kantelt om 1.45 uur.
A2 richting Utrecht
tot 7.30 uur van-
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WEEKENDAFSLUITING 

A28 
 

vrijdagavond 
30 augustus 21.00 uur 

tot 
maandagochtend 

2 september 05.30 uur
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kaart 4 
Spoorwegnet in een deel van Nederland 
 

 
1p  7 Ook via het spoor worden gevaarlijke stoffen vervoerd. Dit vervoer kan eveneens 

problemen opleveren. Zo zorgde op 20 augustus 2002 een lekkende tankwagon met een 
gevaarlijke chemische stof voor grote paniek in Amersfoort. Het hele station van 
Amersfoort werd afgesloten. Daardoor werd de treinenloop in een deel van Nederland 
ernstig verstoord. 
Zou dit zijn gebeurd in bijvoorbeeld Assen, dan waren de gevolgen voor het treinverkeer 
waarschijnlijk niet zo groot geweest als in Amersfoort. 

 Leg uit waarom de gevolgen van deze afsluiting in Amersfoort veel groter zijn dan 
bijvoorbeeld in Assen. 
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kaart 5 
De Betuwelijn en de Zuiderzeelijn 
 

 
tekst 2 
 
 
 
 
 
 
 
 

1p  8 In tekst 2 is aan het einde van de tekst de naam van een gebied of stad vervangen door 
de letter X.  
Welk gebied of welke stad moet er staan op de plaats van de letter X in tekst 2? 
A Antwerpen 
B Hamburg 
C het Ruhrgebied 
D Noord-Nederland 
 

1p  9 Wat is het verschil tussen de Betuwelijn en de meeste andere spoorlijnen in Nederland? 
A De Betuwelijn tast de natuur niet aan. 
B De Betuwelijn is alleen bedoeld voor goederenvervoer. 
C De Betuwelijn is de enige spoorlijn die aansluit op het buitenland. 
 

1p  10 Er is veel kritiek op de hoge kosten van de Betuwelijn. 
Enkele oorzaken van die hoge kosten staan aangegeven op kaart 5. 

 Noem één van de oorzaken die op kaart 5 af te lezen zijn.

Spoorwegprojecten in Nederland 
In Nederland is men bezig met twee grote spoorwegprojecten: de Betuwelijn en de 
Zuiderzeelijn. 
De Betuwelijn moet de positie van Rotterdam als mainport versterken. 
De Zuiderzeelijn moet vooral zorgen voor een goede aansluiting van de Randstad op 
…X… 

0 30 km15

A

AA

Legenda:
snelwegen
andere spoorwegen
wateren
tunnel
viaduct 
Zuiderzeelijn

Betuwelijn 

B

B

B

Pagina: 768Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



 

500010-1-636o 7 ga naar de volgende pagina 

tabel 1 
Lengte en dichtheid van het snelwegnet en het spoorwegnet in enkele landen van 
de EU 
 

Lengte snelwegnet 
in km 

Lengte spoorwegnet 
in km 

Dichtheid in km per 1000 km² 
in 1999 

Land 

1990 1999 1990 1999 Snelwegnet Spoorwegnet
België 1631 1682 3479 3410 55,1 111,7
Duitsland  10809  11427  40981   38126 32 106,9
Frankrijk 6824    9303  34260   31727 17,1   58,3
Nederland 2092 2360 2798 2808  57,5   68,4

 
2p  11 Hieronder staan twee uitspraken naar aanleiding van tabel 1. 

1 In alle vier landen zie je een afname van de lengte van het spoorwegnet. 
2 Frankrijk had van 1990 tot en met 1999 de grootste uitbreiding van het snelwegnet. 

 Neem de cijfers 1 en 2 over op het antwoordblad en zet erachter of deze uitspraak 
juist is of onjuist. 

 
teksten 3, 4, 5 en 6 
 
tekst 3 
 
 
 
 
 
tekst 4 
 
 
 
 
tekst 5 
 
 
 
 
tekst 6 
 
 
 
 

2p  12 Hierboven staan vier teksten over het Rotterdamse havengebied, aangegeven met de 
cijfers 3, 4, 5 en 6. Twee teksten gaan over de Maasvlakte. 

 Neem de cijfers van deze twee teksten over op het antwoordblad. 
 

In dit deel van het Rotterdamse havengebied vind je de meeste chemische industrie en 
olieraffinaderijen. De petrochemische industrie in dit gebied is ontstaan in de tijd dat 
olie belangrijk werd. 

Dit is het nieuwste deel van de Rotterdamse haven, waarbij op een ultra-moderne 
manier via computergestuurde wagens, containers worden overgeslagen. 

Dit gebied ligt aan de zuidkant van de Maas. Hier worden op kleine schaal containers 
opgeslagen en overgeslagen. 

Na aanleg van dit havengebied hoefden grote schepen voor Rotterdam niet meer de 
Nieuwe Waterweg op te varen. 
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foto 2 
Drooggevallen haven 

 
2p  13 Foto 2 is genomen in de zomer van 2003. Dit was een uitzonderlijk droge zomer in 

Europa. Op sommige plaatsen kwam de binnenvaart bijna volledig stil te liggen. De Rijn 
en de Waal kwamen weliswaar niet droog te staan, maar kregen toch te maken met lage 
waterstanden en beperkte vaardiepte. 
Hieronder staan twee mogelijke gevolgen van deze situatie. 
1 Er moesten meer schepen worden ingezet om dezelfde lading te kunnen vervoeren. 
2 De schepen werden minder vol geladen. 

 Neem de cijfers 1 en 2 over op het antwoordblad en zet erachter of deze uitspraak 
juist is of onjuist. 

 
tabellen 2, 3, 4 en 5 
Belangrijke havens in Europa: het laden en lossen van goederen,  
per 1000 ton (2000) 
 

 

 haven lossen laden totaal
1 Rotterdam

Hamburg
Hamburg

Hamburg

Hamburg

248.642 73.464 322.106
2 72.595 59.033 131.628
3 58.249 39,392 97.641
4 Amsterdam 54.498 15.919 70.417
5 51.013 17.104 68.117
6 Duinkerken

Le Havre
35.633 11.952 47.585

7 Bremen 25.946 20.612 46.558
8 Zeebrugge 17.242 15.693 32.935
9 Gent 19.694 4.287 23.981

tabel 2: Totaal alle goederen
 haven lossen laden totaal
1 Rotterdam 29.385 36.464 65.849
2 28.179 29.011 57.190
3 21.455 31.562 53.017
4 Bremen 14.005 15.999 30.004
5 7.600 9.221 16.821
6 Zeebrugge

Le Havre
5.260 6.605 11.865

7 Duinkerken 764 781 1.545
8 Amsterdam 497 612 694
9 Gent 67 43 193

tabel 3: Containers

 haven lossen laden totaal
1 Rotterdam 75.063 8.365 83.428
2 41.757 5.063 46.820
3 19.348 6.950 26.298
4

Amsterdam

19.466 6.591 26.057
5 21.493 3.506 24.999
6 Gent

Duinkerken
15.777 2.073 17.850

7 Bremen 7.895 537 8.432
8 Le Havre 4.546 1.061 5.607
9 Zeebrugge 1.667 44 1.711

tabel 4: Droge bulk
 haven lossen laden totaal
1 Rotterdam 134.762 21.163 155.925
2 37.603 4.387 41.990
3 22.885 9.110 31.995
4 Amsterdam 9.548 7.069 16.617
5 10.249 2.840 13.089
6

Zeebrugge

Le Havre

8.960 2.519 11.479
7

Duinkerken

4.042 880 4.922
8 Gent 2.443 612 3.055
9 Bremen 1.507 43 1.55

tabel 5: Natte bulk
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foto 3 
De Alhambra, de grootste olietanker ter wereld, voor het eerst in Rotterdam 
 

 
1p  14 Uit tabel 5 (natte bulk) blijkt dat Rotterdam veruit de belangrijkste haven is wat betreft het 

lossen van natte bulkgoederen. Hiertoe wordt onder andere olie gerekend. 
Foto 3 laat iets van de ontwikkeling in de scheepvaart zien. 
Gelet op deze ontwikkeling hoeft Rotterdam voorlopig nog niet bang te zijn voor grote 
concurrentie van andere havens. 

 Waardoor kan Rotterdam deze grote schepen ontvangen? 
 

1p  15 Tabel 3 (containers) laat zien dat Rotterdam twee andere grote concurrenten heeft bij het 
containervervoer. Om de concurrentiepositie van Rotterdam in het containervervoer te 
handhaven, is het vooral noodzakelijk dat  
A het spoorwegnet wordt uitgebreid. 
B het vliegveld wordt uitgebreid. 
C het pijpleidingennet wordt uitgebreid.  
 
kaart 6 
Havens 

 
1p  16 In de tabellen 2, 3, 4 en 5 is telkens dezelfde naam van een belangrijke haven 

weggelaten. Dit is een grote concurrent van Rotterdam. 
Welke haven is dat (zie kaart 6)? 
A Antwerpen 
B Delfzijl 
C Oostende 
D IJmuiden

0 50 100 km

Oostende
Antwerpen

IJmuiden

Delfzijl
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kaart 7 
Luchthavens 
 

 
2p  17 Op kaart 7 staat een aantal luchthavens aangegeven. 

Hieronder volgen twee uitspraken naar aanleiding van kaart 7. 
1 Luxemburg vervoert in verhouding meer kilo’s vracht dan Parijs. 
2 Het aantal passagiers is in Parijs hoger dan in Amsterdam. 

 Neem de cijfers 1 en 2 over op het antwoordblad en zet erachter of deze uitspraak 
juist is of onjuist. 

 
1p  18 Om Schiphol goed te kunnen laten concurreren met andere luchthavens, hebben de 

regering en de luchthaven een aantal maatregelen genomen. 
1 stipte afhandeling van het vliegverkeer 
2 het bieden van een uitstekende service tegen een aantrekkelijke prijs 
3 het vergroten van de veiligheid op de luchthaven 
4 aansluiting op het Europese net van hogesnelheidslijnen 
Welke van bovenstaande maatregelen heeft te maken met infrastructuur? 
A maatregel 1 
B maatregel 2 
C maatregel 3 
D maatregel 4 

aantal vervoerseenheden (x miljoen) in 2001
   1 passagier  = 1 vervoerseenheid
100 kg vracht = 1 vervoerseenheid

100502050
passagiers

vracht
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kaart 8  
Gatwick, één van de vliegvelden in de regio Londen 
 

 
kaart 9 
Luchthaven Gatwick 
 

 
2p  19 Een voorbeeld van een luchthaven die probeert door middel van uitbreiding de 

concurrentie het hoofd te bieden, is Gatwick (zie kaart 8 en 9). 
Het plan om het vliegveld Gatwick uit te breiden zorgt echter voor verzet bij de meeste 
inwoners van Horley (zie kaart 9).  

 Noem twee redenen waarom zij tegen dit plan zouden kunnen zijn. 
 

1p  20 Anderen vinden dat er een geheel nieuw vliegveld aangelegd moet worden langs de 
Theems bij Cliffe (zie kaart 8). 
Maar ook dit plan stuit op grote tegenstand.  
En niet alleen de inwoners van Cliffe zijn er tegen. 

 Noem, naast de inwoners van Cliffe, nog een groep mensen die waarschijnlijk grote 
bezwaren heeft tegen dit plan.
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tekst 7 
Nieuwe vervoersmogelijkheden voor stedelijke distributie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
figuur 1 
Nieuwe vervoersmogelijkheden 
 

 
 

 
 

1p  21  Verklaar waarom gemeentebesturen van grote steden er aan denken over te stappen 
op deze nieuwe vorm van goederendistributie in de centra van grote steden. 

 
1p  22  Waarom is het zo belangrijk dat hier, net als bij containers, gewerkt wordt met 

standaard laadkisten? 
 

1p  23 Dit nieuwe vervoerssysteem kan nadelen hebben voor het milieu. 
 Geef hiervoor het argument. 

 

Er komt een proef met het zogenaamde stadsboxvervoer, een nieuwe vorm van 
goederendistributie, vooral bedoeld voor de centra van grote steden. Er wordt gewerkt 
met standaard laadkisten. 
Een grote truck, geladen met maximaal zes boxen met goederen, meldt zich bij een 
distributiecentrum aan de rand van de stad of aan de rand van het centrum. Via een 
speciaal systeem op de vrachtwagen of een heftruck worden de laadkisten snel 
verdeeld over kleinere vrachtwagentjes die ieder twee van deze kisten met spullen 
naar de winkels kunnen brengen. 

van distributiecentrum naar stadsrand van stadsrand naar filiaal
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MIGRATIE EN DE MULTICULTURELE SAMENLEVING 
 
kaart 10 
Deel van de wereld  
 

 
2p  24 Op kaart 10 staan twee gebieden aangegeven met de letters X en Y. 

Hieronder staan vijf uitspraken die betrekking hebben op migranten.  
1 Uit dit gebied kwamen vooral in 1975 erg veel migranten. 
2 De migranten uit dit gebied waren vooral arbeidsmigranten. 
3 Uit dit gebied kwamen de eerste tijd vooral mannelijke migranten.  
4 De migranten uit dit gebied waren vooral politieke vluchtelingen. 
5 De migranten uit dit gebied spreken Nederlands. 

 Noteer de twee cijfers die betrekking hebben op migranten uit gebied X op het 
antwoordblad.  

 
2p  25  Noteer de twee cijfers die betrekking hebben op migranten uit gebied Y op het 

antwoordblad. 
 

1p  26 In de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw zijn veel arbeidsmigranten uit landen 
rond de Middellandse Zee naar Nederland gekomen. Voor Nederland had dit grote 
voordelen. Nederlandse bedrijven konden toen moeizaam aan voldoende personeel 
komen en de arbeidsmigranten vulden deze plaatsen op. Voor de economie van de 
herkomstlanden van deze gastarbeiders bood de arbeidsmigratie zowel voordelen als 
nadelen. 

 Geef een voordeel van deze arbeidsmigratie voor de herkomstlanden. 
 

4000 km20000

Y

X
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foto 4 
Bootvluchtelingen op de Middellandse Zee  

 
1p  27 Foto 4 gaat over bootvluchtelingen op de Middellandse Zee.  

Hieronder staan 4 begrippen. Welk begrip heeft betrekking op foto 4? 
A gezinsherenigende migratie 
B gezinsvormende migratie 
C illegale migratie 
D legale migratie 
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tekst 8 

 
2p  28 Hieronder staan twee uitspraken naar aanleiding van tekst 8. 

1 Doordat er erg veel nieuwe buitenlandse werknemers in Rotterdam komen wonen, 
komen er steeds meer kinderen van allochtone afkomst. 

2 Doordat allochtonen die in Rotterdam wonen een huwelijkspartner uit het eigen land 
nemen en daar een gezin mee opbouwen, komen er steeds meer kinderen van 
allochtone afkomst. 

 Neem de cijfers 1 en 2 over op het antwoordblad en zet erachter of deze uitspraak 
juist is of onjuist.   

 
1p  29 In augustus 2003 stond er ook een bericht in de krant over het feit dat in de grote steden 

steeds minder witte scholen zijn. Een witte school in een grote stad zoals Rotterdam heeft 
minstens 50% autochtone leerlingen. In tekst 8 staat dat drie van de vier kinderen in 2017 
van allochtone afkomst zullen zijn. 

 Leg uit waarom er in 2017 in Rotterdam toch nog witte scholen kunnen zijn. 
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kaart 11 
Arnhem 
 

 
Van drie wijken op kaart 11, aangegeven met de letters K, L en M, staan hieronder - in 
willekeurige volgorde - een tweetal gegevens. 
 
tabel 6 

Wijk X Y Z 
percentage huurwoningen       83      37   80
gemiddeld besteedbaar inkomen € 18.000 € 33.700 € 22.000

 
 
foto 5 foto 6 
Een wijk in Arnhem Een wijk in Arnhem 

Legenda:
percentage allochtonen per wijk

minder dan 10%
10-20%

20-30%
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M
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1p  30 Welke wijk op kaart 11 hoort bij de gegevens van wijk X in tabel 6? 
A wijk K 
B wijk L 
C wijk M 
 

2p  31 De foto’s 5 en 6 zijn in twee verschillende wijken van Arnhem gemaakt.  
 Neem de cijfers 5 en 6 van de foto’s over op het antwoordblad en zet erachter in 

welke wijk deze foto is gemaakt. Gebruik hierbij kaart 11. 
 

1p  32 Oudere allochtonen komen in het algemeen niet zo gemakkelijk aan werk als jongere 
allochtonen. 

 Geef hiervoor een reden. 
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In een vierde klas VMBO in Den Haag wordt een discussie gevoerd over de spreiding van 
allochtonen over de verschillende wijken.  
John vindt dat in elke wijk eigenlijk evenveel allochtonen als autochtonen moeten wonen. 
Dan maken ze onderling sneller contact en zullen ze eerder met elkaar optrekken. Men 
zal elkaar beter begrijpen en gewoonten van elkaar overnemen. Dan krijg je tenminste 
geen onderlinge haat en nijd. 
Bouchra vindt dit onzin: “Allochtonen willen juist graag bij elkaar wonen. Kijk maar naar de 
Schilderswijk waar hele straten zijn waar alleen maar Marokkanen wonen. Onder elkaar 
zijn allochtonen veel gelukkiger.” 
Mario vindt dat allochtonen hun eigen cultuur moeten behouden. Dus eigen feesten, eigen 
muziek en eigen winkels. 
 

1p  33 Welke leerling heeft een mening die het beste past bij het begrip integratie? 
A John 
B Bouchra 
C Mario 
 

1p  34 Dit soort discussies worden niet alleen op school gehouden, maar ook op verjaardags-
feestjes en in de politiek. Zo spreekt men ook in de Tweede Kamer over de spreiding van 
allochtonen en het mogelijke ontstaan van achterstandswijken.  
Eén van de leerlingen heeft een standpunt dat de vorming van achterstandswijken tot 
gevolg kan hebben. 
Welke leerling is dit?  
A John 
B Bouchra 
C Mario 
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diagram 2 
Samenstelling van de bevolking met de Marokkaanse nationaliteit in Nederland naar 
leeftijd en geslacht in 1992 en 2000 
 

1p  35 In 1992 was er een groot verschil tussen het aantal Marokkaanse mannen en het aantal 
Marokkaanse vrouwen in ons land. 
In 2000 zijn deze verschillen sterk verminderd. 

 Met welke vorm van migratie heeft dit in deze acht jaar vooral te maken? 
 

1p  36 Wanneer je het aantal jongeren van 20 jaar en jonger van 2000 vergelijkt met 1992 dan 
kun je een verandering aflezen. 
Welke verandering wordt bedoeld? 
A Dit aantal is afgenomen. 
B Dit aantal is toegenomen. 
C Dit aantal is gelijk gebleven. 
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tekst 9 
Berlijn is de ‘grootste Turkse stad’ in West-Europa 
 
 
 
 
 
 
 
 

1p  37 Door welk soort migratie kan de enorme toename van het aantal Turken in Berlijn in deze 
periode worden verklaard? 
A migratie vanwege economische redenen 
B migratie vanwege godsdienstige redenen 
C migratie vanwege natuurgeweld 
 

1p  38 De concentratie van Turken in een aantal wijken kan gevolgen hebben gehad voor de 
voorzieningen in deze wijken. Welke uitspraak over de voorzieningen is juist?  
A Het voorzieningenniveau is flink afgenomen want er kwamen te weinig klanten 

waardoor bedrijven moesten sluiten. 
B Het voorzieningenniveau is flink gestegen want er kwamen meer mensen in de wijk 

wonen. 
C Het oorspronkelijke voorzieningenniveau is deels verdwenen en daar zijn andere 

voorzieningen voor in de plaats gekomen. 
 

Wie de ‘Turkse Gouden Gids’ voor Berlijn doorbladert raakt onder de indruk van de 
vele Turkse bedrijven: van krantenkiosk tot vertaalbureau, van kleermakerij tot 
restaurant. Alle beroepen staan in die gids. In 1961 woonden er 284 Turken in Berlijn. 
In 2003 waren het er meer dan 160.000! Ze wonen vooral in de wijken Kreuzberg, 
Neukölln en Wedding. 
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foto 7 foto 8 
Een Turkse winkel in Berlijn Een Turkse winkel in Berlijn 

 
2p  39 In de wijk Kreuzberg in Berlijn zijn allerlei Turkse winkels te vinden. De foto’s 7 en 8 laten 

daarvan twee voorbeelden zien.  
Hieronder staan zes verschillende kenmerken. 
- allochtoon personeel 
- autochtoon personeel 
- grootschalig 
- kleinschalig 
- vooral in de nieuwe wijken te vinden 
- vooral in de oudere wijken te vinden 

 Welke drie kenmerken zijn van toepassing op Turkse winkels zoals afgebeeld op de 
foto’s 7 en 8? 
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kaart 12 
De vijf stadsdelen van New York 
 

 
tekst 10 
De vijf stadsdelen van New York 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1p  40 Een kwart van de bevolking van de stad New York bestaat uit Spaanstaligen.  
De voorspelling is dat het percentage Spaanstaligen in de komende jaren nog zal 
toenemen.  

 Geef een reden voor deze toename. 
 

Het centrum van Manhattan is het oudste stadsdeel. Het zuidelijke deel hiervan is de 
zakenwijk. 
Bronx, Queens en Brooklyn liggen rond dit centrum. 
Op enige afstand van dit centrum ligt Staten Island. Dit is een stadsdeel met ruim 
opgezette woonwijken met veel groenvoorzieningen. Het is in feite een voorstad van 
New York. 
New York is misschien wel de meest multiculturele stad van de Verenigde Staten. 
Iedereen heeft wel eens gehoord van de zwarte wijk Harlem, van China-town, of van 
Little Italy. 
De grootste groep niet-blanken in New York zijn de Spaanstaligen. Zij komen uit 
Midden- en Zuid-Amerika (vooral Puerto Rico, de Dominicaanse Republiek en Mexico).

0 6 12 km
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figuur 2 
Samenstelling van de bevolking in vier van de vijf stadsdelen van New York, 2000  
 

 
1p  41 In de cirkels 1, 2, 3 en 4 van figuur 2 is de samenstelling van de bevolking weergegeven 

van vier stadsdelen van New York. In willekeurige volgorde zijn dit Bronx, Brooklyn, 
Queens en Staten Island (zie tekst 10).  
Welke cirkel stelt het stadsdeel Staten Island voor?  
A cirkel 1 
B cirkel 2 
C cirkel 3 
D cirkel 4 
 
 
Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina. 
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figuur 3 
Bevolkingsontwikkeling in New York van 1990 tot en met 2000  
 

 
2p  42 In figuur 3 staat de bevolkingsontwikkeling in New York van 1990 tot en met 2000 

weergegeven.  
Hieronder staan twee uitspraken over deze ontwikkeling. 
1 Het zijn vooral de blanken met een laag inkomen die vanuit New York naar de 
 voorsteden zijn getrokken. 
2 Veel Spaanstaligen proberen in New York werk te vinden. 

 Neem de cijfers 1 en 2 over op het antwoordblad en zet erachter of deze uitspraak 
juist is of onjuist. 
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500040-2-636o 

Examen VMBO-KB 

2005 
 
 
 

 AARDRIJKSKUNDE CSE KB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dit examen bestaat uit 43 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 55 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 

tijdvak 2
dinsdag 21 juni

9.00 - 11.00 uur
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 Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
TRANSPORT EN INFRASTRUCTUUR 
 
kaart 1 
De file-toptien op volgorde in het jaar 2002 - 2003 
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1p  1 Op 2 januari 2004 verscheen kaart 1 in de dagbladen: de file-toptien van het jaar 2003. 
Ook stond daarbij de volgorde van 2002. 
Welke conclusie kun je trekken op grond van de gegevens in kaart 1? 
A Bij Utrecht doen zich geen files voor. 
B De A-2 is filevrij. 
C De file-toptien van 2003 is gelijk aan die van 2002. 
D Files staan vooral bij knooppunten, bij bruggen en tunnels. 
 

2p  2 De file-toptien van het kaartje heeft te maken met woon-werkverkeer. Er zijn ook andere 
oorzaken voor het ontstaan van files. 

 Geef twee andere oorzaken voor het ontstaan van files. 
 

2p  3 De regering denkt na over de maatregelen die genomen kunnen worden om files op 
snelwegen te verminderen. 
Hieronder staan twee van die mogelijke maatregelen. 
1 Het aanleggen van extra spitsstroken. 
2 Het bouwen van grote parkeerterreinen aan de rand van de grote steden. 

 Neem de cijfers 1 en 2 over op het antwoordblad en zet erachter of door deze 
maatregel de files zullen afnemen. 

 
foto 1 
’s Werelds grootste containerschip: de OOCL Shenzen 
 

 
1p  4 Wat vervoert de OOCL Shenzen? 

A massagoederen 
B olieproducten 
C stukgoederen 
D steenkool 
 

1p  5 De OOCL Shenzen vaart onder meer tussen Azië en Europa. De eigenaar heeft in Europa 
gekozen voor de Rotterdamse haven. 

 Geef een reden waarom de meeste andere Europese havens minder geschikt zijn om 
dit schip te ontvangen. 
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kaart 2 
Het Rotterdamse havengebied 
 

 
 

1p  6 Het Rotterdamse havengebied kent meerdere containerterminals. Op kaart 2 staan drie 
locaties aangegeven met de letters P, Q en R. 
Bij welke letter is foto 1 genomen? 
A P 
B Q 
C R 
 
diagram 1 
Aantal auto’s per km² in de EU in 1990 en 2001  
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kaart 3 
De Europese Unie 

 
2p  7 Birgit en Bianca bestuderen diagram 1 en kaart 3. 

Zij trekken de volgende conclusies: 
1 In Nederland zijn er tussen 1990 en 2001 de meeste auto’s per km² bij gekomen. 
2 In België is het aantal auto’s per km² in 2001 meer dan twee maal zo hoog als 

gemiddeld in de EU. 
 Neem de cijfers 1 en 2 over op het antwoordblad en zet erachter of deze conclusie 

juist is of onjuist. 
 

1p  8 Door de toetreding in 2004 van tien nieuwe landen tot de EU (bijvoorbeeld Polen, Letland, 
Litouwen en Hongarije, zie kaart 3) zal het gemiddeld aantal auto’s per km² in de EU 
A dalen. 
B niet veranderen. 
C stijgen. 
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kaart 4 
Distributieland Nederland 

 
1p  9 Kaart 4 geeft de waarde aan van de goederen die door Nederland in 2001 zijn ingevoerd 

en uitgevoerd. Welk getal moet er staan bij letter A bij België en Luxemburg. 
A   8 
B 20 
C 28 
D 48 
 

2p  10 Hieronder staan twee uitspraken over kaart 4. 
1 Nederland voert naar het Verenigd Koninkijk meer goederen uit dan naar België en 

Luxemburg. 
2 Binnen Europa is Duitsland de belangrijkse handelspartner van Nederland. 

 Neem de cijfers 1 en 2 over op het antwoordblad en zet erachter of deze uitspraak 
juist is of onjuist. 
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diagram 2 
Ontwikkeling in de hoeveelheid luchtvracht op de toptien van de Europese 
luchthavens, 2001 – 2002 (in tonnen) 

 
1p  11 Amsterdam/Schiphol is voor vracht een belangrijke Europese luchthaven. In de toptien 

van Europese luchthavens nam Schiphol in 2001 de vierde plaats in.  
Eén van de volgende uitspraken is juist. 
Welke uitspraak is juist? 
A In de toptien is Schiphol de luchthaven met de sterkste groei in vrachtvervoer. 
B Alle luchthavens in de toptien hebben in 2002 een toename van het vrachtvervoer. 
C Schiphol behandelt in 2001 meer dan twee keer zoveel vracht als de luchthaven van 

Brussel. 
D Schiphol is in 2002 een positie hoger geklommen in de toptien vergeleken met 2001. 
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diagram 3 
Toptien bestemmingen voor vracht vanaf Schiphol in 2001 en 2002 (in tonnen) 

 
1p  12 De tien belangrijkste bestemmingen voor vracht vanuit Schiphol zijn allemaal verre 

bestemmingen. In de toptien tref je geen Europese bestemmingen aan (zie diagram 3).  
Bij deze bestemmingen kiest men voor de trein, de vrachtwagen of het binnenschip. 

 Waarom kiest men bij Europese bestemmingen bijvoorbeeld voor de trein? 
 

1p  13 In de toptien van bestemmingen voor vracht vanuit Schiphol hebben zich in 2002 
vergeleken met 2001 veranderingen voorgedaan.  

 Welke van de volgende luchthavens is gestegen? 
A Chicago 
B Nairobi 
C New York 
D Seoul 
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tekst 1 
 
 
 
 
 
 

1p  14 Schiphol is verder achterop geraakt bij zijn Europese concurrenten. Eén van 
onderstaande luchthavens is geen echte concurrent van Schiphol.  
Welke luchthaven is geen echte concurrent van Schiphol? 
A Frankfurt 
B Londen Heathrow 
C Parijs Charles de Gaulle 
D Zürich 
 

2p  15 Mark vindt dat Schiphol verder moet groeien, maar Hamed meent dat Schiphol juist niet 
verder moet groeien. 

 Geef eerst een argument voor het standpunt van Mark en daarna een argument voor 
het standpunt van Hamed. 

 

Schiphol heeft in 2003 39,9 miljoen passagiers verwerkt. Een daling van 2% in 
vergelijking met 2002. Ook andere Europese luchthavens vervoerden iets minder 
passagiers, maar daar was de teruggang minder groot. Schiphol raakte hiermee verder 
achterop bij de concurrentie.  
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foto 2 
Zuinige supervrachtwagen mijdt spits 
 

 
tekst 2 
 
 
 
 
 
 
 
 

1p  16 De supervrachtwagen uit het artikel heeft speciale toestemming gekregen van het 
Ministerie van Verkeer en Waterstaat. In 2003 reed de vrachtwagen op proef. Het 
ministerie wil de proef uitbreiden naar ongeveer 300 supervrachtwagens. De vrachtwagen 
mag niet rijden tijdens de ochtendspits en de avondspits. 

 Geef daarvoor een reden. 
 

1p  17 Het ministerie wil deze proef uitbreiden naar meerdere bedrijven die met deze 
supervrachtwagens gaan rijden. Daarbij gaat het om andere producten dan huisvuil. 

 Welk voordeel biedt het inzetten van supervrachtwagens? 
 

1p  18 De belangenvereniging van binnenschippers is niet blij met de uitbreiding van deze proef. 
 Waarom zijn de binnenschippers geen voorstanders van het laten rijden van 300 van 

deze supervrachtwagens? 
 

De langste en zwaarste vrachtauto van Nederland rijdt in Flevoland.  
Het is een vrachtwagencombinatie van afvaltransporteur Dusseldorp uit Lichtenvoorde. 
Die vervoert containers met huishoudelijk afval naar de haven van Lelystad. De combi 
maakt dagelijks één à twee ritten. Met een normale vrachtwagen zouden dat er zeven 
volgens de afvaltransporteur zijn. 
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2p  19 Tegen de aanleg van de Betuwelijn en de vijfde baan bij Schiphol is en was veel protest. 
Toch zijn ze er allebei gekomen. Hieronder staan vier argumenten die door tegenstanders 
van de Betuwelijn en de vijfde baan op Schiphol werden gebruikt. 
Twee argumenten gelden alleen voor de Betuwelijn. 
1 Er ontstaat geluidsoverlast voor omwonenden. 
2 Er wordt gezegd dat het gebruik verliesgevend zal zijn. 
3 De kosten van aanleg zijn buitengewoon hoog. 
4 Een deel van het landschap wordt aangetast voor een betere infrastructuur. 

 Welke twee argumenten gelden alleen voor de Betuwelijn?  
 Schrijf de cijfers van deze twee argumenten op het antwoordblad. 
 
kaart 5 
Verkeersintensiteit op de waterwegen in Nederland 
 

 
tekst 3 
 
 
 
 
 
 
 

1p  20 Kaart 5 gaat over de verkeersintensiteit bij de binnenvaart. Op deze kaart staan Delfzijl en 
Eemshaven aangegeven. 
Wat is juist over deze twee havens? 
A Alleen Delfzijl speelt een kleine rol bij de binnenvaart. 
B Alleen Eemshaven speelt een kleine rol bij de binnenvaart. 
C Beide havens spelen een kleine rol bij de binnenvaart. 
D Geen van beide havens speelt een rol bij de binnenvaart. 
 

In het uiterste Noordoosten van Nederland liggen twee kleinere zeehavens: Delfzijl en 
Eemshaven met ruime bedrijventerreinen. Volgens de directeur van het havenbedrijf 
moeten de havens een belangrijke rol spelen bij het stimuleren van de industriële 
activiteit van het Noordoosten van het land. 

Legenda:

vervoerd gewicht (in miljoen ton) 
per waterweg, 2001
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foto 3 
Goederenoverslag in de Eemshaven 
 

 
foto 4 
Goederenoverslag in de Eemshaven 
 

 
1p  21 Bekijk de foto’s 3 en 4. Beide foto’s zijn in de Eemshaven gemaakt.  

Welke bewering is juist als je naar de foto’s 3 en 4 kijkt? 
A Men richt zich op de overslag van massagoederen. 
B Men richt zich op de overslag van stukgoederen. 
C Men richt zich op de overslag van zowel massagoederen als stukgoederen. 
 

1p  22 Diverse bedrijven hebben inmiddels een vestiging in Eemshaven of Delfzijl. 
 Noem een voordeel voor de bedrijven die zich daar gevestigd hebben. 
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MIGRATIE EN DE MULTICULTURELE SAMENLEVING 
 
diagram 4 
Immigratie-overschot (x 1000) in Nederland 
 

 
1p  23 In een krant van 30 juli 2003 stond een prognose van het immigratie-overschot in 

Nederland voor het hele jaar 2003. 
Diagram 4 laat voor 2003 een prognose zien. Het immigratie-overschot was voor dat jaar 
nog niet helemaal te voorspellen. Het immigratie-overschot zou positief of negatief 
kunnen worden. Maar in ieder geval een stuk lager dan in voorafgaande jaren. 

 Wat zou een belangrijke reden kunnen zijn geweest voor deze verwachte terugloop 
van het immigratie-overschot? 

 
2p  24 Hieronder staan twee uitspraken over diagram 4. 

1 Tussen 1960 en 2002 is er steeds een positief immigratie-overschot. 
2 Het immigratie-overschot van 1975 wordt vooral veroorzaakt door Surinamers. 

 Neem de cijfers 1 en 2 over op het antwoordblad en zet erachter of deze uitspraak 
juist is of onjuist. 
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diagrammen 5, 6 en 7 
 
diagram 5  diagram 6 diagram 7 
 

 
1p  25 Uit de diagrammen 5, 6 en 7 blijkt dat er zowel in de periode 1970 - 1979 als ook in de 

periode 1980 - 1989 grote aantallen mensen uit Turkije en Marokko naar Nederland 
kwamen. Voor elke periode was de belangrijkste reden dat Turken en Marokkanen naar 
Nederland kwamen anders. 

 Wat was de belangrijkste reden voor de Turken en Marokkanen die in de periode  
 1970 - 1979 naar Nederland kwamen? 
 

1p  26  Wat was de belangrijkste reden voor Turken en Marokkanen die in de periode  
 1980 - 1989 naar Nederland kwamen? 
 

1p  27 In de periode 1990 - 1999 kwamen grote groepen asielzoekers naar Nederland. 
Welk legenda-onderdeel is op deze groep van toepassing? 
A de rest van de wereld 
B Europese Unie 
C Suriname en de Nederlandse Antillen 
D Turkije en Marokko 
 

1990-1999:
immigratie 1129000 personen

1980-1989:
immigratie 836000 personen

1970-1979:
immigratie 934000 personen

27% 32%
46%

12%
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18%
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diagram 8 
De werkloosheid onder allochtonen in de vier grote steden 
 

 
1p  28 In welke stad is het aandeel werklozen in de allochtone beroepsbevolking het grootst (zie 

diagram 8)? 
A Amsterdam 
B Den Haag 
C Rotterdam 
D Utrecht 
 

2p  29 Hieronder staan twee uitspraken over diagram 8. 
1 Het aandeel werklozen in de allochtone beroepsbevolking is in elk van de vier grote 

steden groter dan het gemiddelde voor geheel Nederland. 
2 Het aandeel werklozen van de stad Utrecht is ongeveer gelijk aan het aandeel 

werklozen van de totale beroepsbevolking van Nederland. 
 Neem de cijfers 1 en 2 over op het antwoordblad en schrijf erachter of deze uitspraak 

juist is of onjuist. 
 

Legenda:
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kaart 6 en 7 
Den Haag 
 

 
2p  30 De kaarten 6 en 7 laten de spreiding zien van de Turkse en Marokkaanse allochtonen 

over de verschillende wijken van Den Haag. 
Hieronder staan twee uitspraken over de kaarten 6 en 7. 
1 Het spreidingspatroon van de Turkse allochtonen over de verschillende wijken is 

ongeveer gelijk aan het spreidingspatroon van de Marokkaanse allochtonen. 
2 In wijken ver van het centrum is het percentage Turken of Marokkanen het hoogst. 

 Neem de cijfers 1 en 2 over op het antwoordblad en schrijf erachter of deze uitspraak 
juist is of onjuist. 
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foto’s 5, 6, 7 en 8 
 
foto 5     foto 6 
Een plek in Den Haag Een plek in Den Haag 

 
foto 7     foto 8 
Een plek in Den Haag Een plek in Den Haag 

 
2p  31 Bovenstaande foto’s zijn genomen in twee verschillende wijken in Den Haag. 

 Welke twee van de bovenstaande foto’s zijn genomen in wijk Y (zie kaart 6 en 7)? 
 

1p  32 Er wordt onderzoek gedaan naar de leefbaarheid van de wijken X en Y. 
Daarbij worden de volgende punten bekeken. 
1 openbaar groen 
2 werkloosheid 
3 hoogte van het inkomen 
Op welke punten zal de situatie in wijk X gunstiger zijn dan in wijk Y (zie kaart 6 en 7)? 
A 1 en 2 
B 1 en 3 
C 2 en 3 
D 1, 2 en 3 
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foto 9 
Leerlingen beginnen aan ‘de Cito-toets’ 

 
 
tabel 1 
Bevolkingsgegevens van enkele stadsdelen van Amsterdam (2002) 

 
1p  33 ‘Onze Wereld’ (foto 9) is een zwarte school in Amsterdam. Voor het merendeel wordt de 

school bezocht door Surinamers. De groep leerlingen vormt een duidelijke afspiegeling 
van de wijk.  
In welk stadsdeel staat deze school (zie tabel 1)?  
A In Bos en Lommer 
B In Westpoort 
C in Zuideramstel 
D in Zuidoost 
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Westpoort 3 1 1 1 47 53
Oud-West 838 1.607 1.687 346 4.163 8.641
Zeeburg 3.123 5.197 4.581 532 808 14.241
Bos en Lommer 4.951 6.797 2.143 290 1.589 15.770
Slotermeer 5.345 7.548 3.149 401 2.299 18.742
Zuidoost 865 1.403 26.556 5.581 4.128 38.533
Oud-Zuid 1.791 3.710 3.835 765 12.417 22.518
Zuideramstel 503 1.120 1.752 355 6.957 10.687
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kaart 8 
Werkloosheid in Amsterdam 

 
2p  34 Hieronder staan twee uitspraken naar aanleiding van tabel 1 en kaart 8.  

1 De twee stadsdelen uit tabel 1 met de minste allochtonen hadden in 1998 de laagste 
werkloosheid. 

2 Westpoort heeft zo weinig inwoners omdat het een havengebied is. 
 Neem de cijfers 1 en 2 over op het antwoordblad en zet erachter of deze uitspraak 

juist is of onjuist. 
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tekst 4 
Oost-Duitsers vestigen zich in München 
 
 
 
 
 
 
 
 

1p  35 Deze Ossi’s (zie tekst 4) zijn een typisch voorbeeld van een vorm van verhuizing vanwege 
A economische redenen. 
B politieke redenen. 
C godsdienstige redenen. 
 

1p  36 Thijs zegt: “Uit tekst 4 blijkt dat het met de ……….. niet erg goed gaat.” 
Welk woord moet er worden ingevuld op de stippellijn?  
A emigratie 
B immigratie 
C integratie 
 
foto 10     foto 11 
Voor de renovatie Na de renovatie 
 

 
1p  37 Door stadsvernieuwing zijn de woonomstandigheden in oude wijken verbeterd. 

Na deze stadsvernieuwing blijkt vaak dat veel allochtonen verhuisd zijn naar andere 
wijken. 

 Waarom verhuisden allochtonen toch vaak naar andere wijken? 

Ruim twee miljoen Oost-Duitsers, ook wel Ossi’s genoemd, zijn naar West-Duitsland 
getrokken. Sinds de val van de muur in 1989 zijn zij vrij om van Oost- naar West-
Duitsland te trekken. In de Ossiwinkel in München kopen ze hun Oost-Duitse mosterd 
en zoeken ze elkaar op. De Ossi’s maken het zich gezellig in München. Ze zijn altijd bij 
elkaar en wonen zelfs bij elkaar in de buurt. 
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diagram 9 
Beheersing en gebruik van de Nederlandse taal 
 

 
1p  38 In diagram 9 wordt de beheersing van de Nederlandse taal weergegeven van vier 

allochtone bevolkingsgroepen. Er wordt daarbij gekeken naar problemen met het spreken 
van Nederlands en problemen met het lezen van Nederlands. Dit is weer uitgesplitst naar: 
vaak problemen en soms problemen. 
Welke bevolkingsgroep heeft de meeste problemen met het spreken van Nederlands? 
A Antillianen 
B Marokkanen 
C Surinamers 
D Turken 
 

1p  39 Het aantal Surinamers dat vaak problemen heeft met het lezen van Nederlands is veel 
kleiner dan het aantal Turken en Marokkanen. 

 Wat is daarvoor de belangrijkste reden? 
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Hieronder staan vier teksten over steden. Dat zijn - in willekeurige volgorde - de steden  
Stockholm, New York, Berlijn en Utrecht. 
 
teksten  5, 6, 7 en 8 
 
tekst 5 
 
 
 
 
 
tekst 6 
 
 
 
 
 
tekst 7 
 
 
 
 
 
 
tekst 8 
 
 
 
 
 
 

1p  40 Welke tekst gaat over Utrecht? 
A tekst 5 
B tekst 6 
C tekst 7 
D tekst 8 
 

1p  41 Welke tekst gaat over New York? 
A tekst 5 
B tekst 6 
C tekst 7 
D tekst 8 
 
 
 

Tientallen winkels zijn overgegaan in Marokkaanse of Turkse handen. Allochtone 
ondernemers willen, behalve hun eigen Turkse, Marokkaanse of Surinaamse 
afzetmarkt, ook de autochtone markt bereiken. 

De Turken hebben zich hier genesteld en voelen zich zichtbaar thuis in hun Turkse 
gemeenschap. Artsen, advocaten, onderwijzers, winkeliers: iedereen spreekt Turks. 
De Turken vormen de overheersende groep. 

Makelaars hebben hier in bepaalde buurten hele huizenblokken opgekocht. De blanke 
families vertrokken en daarvoor in de plaats kwamen er steeds meer zwarte families 
wonen. Er ontstonden getto’s. 

Het percentage inwoners met een allochtone achtergrond is in bijna alle stadsdelen 
laag. Er zijn uitgebreide voorzieningen voor migranten en vluchtelingen, vooral uit 
voormalig Joegoslavië, maar er worden strenge eisen gesteld aan de inburgering van 
migranten en vluchtelingen. 
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tekst 9 
Club weigert allochtone jeugd, tenzij ouders actief meedoen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2p  42 Marc en Mario, beiden 16 jaar oud en fanatieke voetballers, hebben het op een familie-
feest over het krantenartikel dat gaat over de voetbalvereniging SV Blerik. Mario die in 
Venlo woont en speler van de A1 bij SV Blerick zegt: “Ik vind dat je SV Blerick een zwarte 
club kunt noemen.“ 
Marc die in Amsterdam woont en speler van de A1 bij Ajax zegt: “Ik vind dat je SV Blerick 
helemaal geen zwarte club kunt noemen.” 

 Geef eerst een argument voor het standpunt van Mario. Geef daarna een argument 
voor het standpunt van Marc. 

 
1p  43 De minister van Vreemdelingenzaken en Integratie wil voor alle migranten in Nederland, 

ook zij die al jaren hier wonen, een verplicht inburgeringsexamen invoeren. 
Het gezin Öncül, bestaande uit vader, moeder en twee zonen Orhan en Selim, zijn in 
1991 naar Nederland gekomen. Ze gingen wonen in Blerick, een plaats in Limburg. 
Orhan, speler van B1 van SV Blerick, beweert: “Doordat mijn vader leider is van een 
jeugdelftal, is hij sneller ingeburgerd en zal hij zeker slagen voor dit inburgeringsexamen.” 

 Geef het argument dat Orhan voor zijn bewering kan gebruiken. 
 
 

BLERICK - De Limburgse 
voetbalvereniging SV Blerick heeft een 
voorwaardelijke allochtonenstop 
afgekondigd. Volgens de voorzitter zijn 
voortaan alleen nog allochtone 
jeugdleden welkom, wier ouders bereid 
zijn zich in te zetten voor de club, net 
als bij autochtone jeugdleden. 
“Het is niet meer alleen contributie 
betalen en de kinderen hier droppen. Ze 
moeten ook iets doen voor de club. 
Anders is het organisatorisch niet meer te 
behappen.” 
Van de jeugdspelers bij SV Blerick (de 
tweede klasse zondagamateurs) is  
gemiddeld 30 procent allochtoon. 

Bij de jongsten, de F-jes, is zelfs al 70 
procent van buitenlandse afkomst. Maar 
op de 120 allochtone jeugdleden is maar 
één allochtone begeleider. 
 
SV Blerick, met achthonderd leden een 
redelijk bloeiende amateurvereniging, wil 
een ‘afspiegeling van de maatschappij’ 
zijn. Geen witte club, geen zwarte club. 
Maar de afgelopen jaren is de toestroom 
van allochtone jeugdleden erg groot 
geweest. “Dus stellen we 30 procent als 
norm om het organisatorisch te kunnen 
regelen”, aldus de voorzitter. 
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ERRATUMBLAD 2005-2 
 
AARDRIJKSKUNDE CSE KB 
 
Centraal examen vmbo  
 
Tijdvak 2 
 
Opgaven 
 
 
 
Aan de secretarissen van het eindexamen van de scholen voor vmbo, 
 
Bij het centraal examen aardrijkskunde KB vmbo op dinsdag 21 juni, aanvang 9.00 uur moeten de 
kandidaten de volgende mededeling ontvangen.  
Deze mededeling moet bij het begin van de zitting worden voorgelezen en/of aan de kandidaten 
uitgereikt. 
 
Sla op pagina 19 vraag 34 over. 
Ga daarna verder met vraag 35. 
 
 
 
 
De voorzitter van de CEVO 
 
Drs. J. Bouwsma 
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Examenopgaven VMBO-KB 

2004 
 
 
 

 AARDRIJKSKUNDE CSE KB 
 

 AARDRIJKSKUNDE VBO-MAVO-C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dit examen bestaat uit 46 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 55 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden.  

tijdvak 1
maandag 24 mei
9.00 – 11.00 uur
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 Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
OMGAAN MET NATUURLIJKE HULPBRONNEN 
 
foto1        foto 2 
Spitsbergen rond 1900   Spitsbergen rond 2000 

 
Op foto 1 staat een ijsmassa op het Noorse Spitsbergen rond 1900. Foto 2 is op dezelfde 
plek genomen rond 2000. Deze foto’s laten zien hoeveel ijs er in dit deel van het 
poolgebied is verdwenen. Greenpeace zegt dat het verdwijnen van het ijs komt door het 
stijgen van de temperatuur.  
 

1p  1 Greenpeace stelt dat de mens zelf voor een deel schuldig is aan het stijgen van de 
temperatuur op aarde. 
Wat is volgens Greenpeace de oorzaak van het stijgen van de temperatuur? 
A de ontbossing 
B het leegvissen van de oceanen 
C de vervuiling van de lucht 
 

1p  2 Hoeveel procent van al het zoet water op aarde ligt opgeslagen in pool- en gletsjerijs? 
A ongeveer 1% 
B ongeveer 30% 
C ongeveer 69% 
 

1p  3 Waarvoor wordt het meeste zoet water op aarde gebruikt? 
A voor de landbouw 
B voor de industrie 
C voor drinkwater 
 

2p  4 Hieronder staan twee uitspraken over gletsjerijs. 
1 Gletsjerijs vormt vooral een onderdeel van de lange kringloop. 
2 Op foto 1 is gletsjerijs te zien. 

 Neem de cijfers 1 en 2 over op het antwoordblad en zet er achter of deze uitspraak 
juist is of onjuist. 
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tekst 1 
Medewerker waterbeheer 

 
2p  5 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 1). 
In de advertentie wordt een medewerker waterbeheer gezocht. 
Hieronder staan twee uitspraken naar aanleiding van tekst 1. 
1 De medewerker heeft onder andere als taak het controleren van de kwaliteit van het 

oppervlaktewater. 
2 De medewerker geeft dagelijks een weersvoorspelling. 

 Neem de cijfers 1 en 2 over op het antwoordblad en zet er achter of deze uitspraak 
juist is of onjuist. 

 
diagram 1 
Een vorm van drinkwaterwinning  
 

 
1p  6 In het gebied op diagram 1 wordt drinkwater gewonnen. 

Deze vorm van drinkwaterwinning komt ook voor in Nederland. 
In welk deel van Nederland komt deze vorm van drinkwaterwinning voor? 
A het westen 
B het zuiden 
C het oosten 
D het noorden 
 

1p  7 Deze vorm van drinkwaterwinning is nogal riskant. 
Wanneer er teveel zoet water wordt opgepompt, kan namelijk brak water of zout water 
worden aangezogen. In Nederland is daar een oplossing voor gevonden. 
Hoe voorkomt men in Nederland dat er brak water of zout water wordt opgepompt? 
A Door water uit spaarbekkens te laten infiltreren. 
B Door water uit rivieren te laten infiltreren. 
C Door grondwater te laten infiltreren. 

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 KB Graafland. 

pomp

duinen

Noordzee

zout water brak water

zoet water
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tekst 2 
De rivier is nog te veel een riool 

 
1p  8 Volgens tekst 2 gaat de strijd tegen een andere soort vervuiling nog steeds door. 

 Geef een voorbeeld van een andere soort vervuiling. 
 

1p  9 In Nederland worden allerlei maatregelen genomen om de vervuiling van onze rivieren 
tegen te gaan. In tekst 2 wordt aangegeven dat daarbij internationaal overleg nodig is. 

 Noem een reden waarom internationaal overleg nodig is om de problemen van de 
Nederlandse waterleidingbedrijven op te lossen. 

 
tekst 3 
Congres over water 

 
1p  10 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 

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. 

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.” 
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tekst 4 
 
P  

 
Q 

 
R 

 
S 

 
2p  11 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.  

 In welke twee teksten is er sprake van hergebruik van water? 
 Noteer de letters van de juiste teksten op het antwoordblad. 
 

Op camping De Papillon draaien de wasmachines op gefilterd regenwater. 

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. 

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 Wereldgezondheids-
organisatie. 

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. 

Pagina: 815Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



400009-1-636-530o 6 ga naar de volgende pagina 

tekst 5 
Overstromingen in Duitsland 

 
kaart 1 
De Rijn, van rivier tot watersnelweg  

 
1p  12 Volgens experts en milieu-activisten is de mens zelf schuldig aan deze overstromingen in 

Duitsland (zie tekst 5). 
 Geef met behulp van kaart 1 een voorbeeld waaruit dat blijkt. 

 
1p  13 Veel stedelijke gebieden leiden het regenwater via de riolering direct naar de 

dichtstbijzijnde rivier. Het water krijgt geen kans om in de grond te sijpelen. 
De bodem in deze stedelijke gebieden krijgt dan te maken met 
A drainage. 
B verdroging. 
C irrigatie. 
D hoge grondwaterstand. 
 

In Duitsland kwamen in augustus 2002 enorme overstromingen voor.  
Experts en milieu-activisten zeggen dat de mens zelf schuldig is. 
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kaart 2 
Drie-Klovendam  
 

 
China heeft regelmatig te maken met enorme overstromingen van de rivier de 
Jangtsekiang. Deze overstromingen hebben al vele mensenlevens geëist. Momenteel 
wordt gewerkt aan de grootste stuwdam ter wereld: de Drie-Klovendam. Door de bouw 
van de dam hoopt men in de toekomst de waterstand in de rivier beter te kunnen regelen. 
Daarnaast biedt de dam de mogelijkheid om schone, duurzame energie op te wekken. 
 

1p  14  Welke schone, duurzame energie wordt bedoeld? 
 

1p  15  Noem een nadeel van dit project dat je kunt aflezen van kaart 2. 
 

1p  16 Door de aanleg van de Drie-Klovendam hoopt men in de toekomst de waterstand in de 
rivier beter te kunnen regelen. 
Sommige mensen vrezen echter dat door deze dam nog grotere overstromingen kunnen 
ontstaan. 

 Leg dat uit. 
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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  17  Geef een verklaring voor het kleiner worden van het Tsjaadmeer. 

kaart 3
Tsjaadmeer 1950
  

kaart 4
Tsjaadmeer 2001

Hadeija

C
hari

Hadeija

C
hari

Legenda:
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tekst 6 
Plan verbinding rivieren  

 
kaart 5 
Deel van Afrika 

 
1p  18 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  19 Technisch gezien schijnt dit plan wel mogelijk te zijn. 
Of het plan uiteindelijk tot uitvoering komt, hangt af van verschillende factoren. 

 Noem zo’n factor. 

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. 
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tekst 7 
Wateroorlogen? 

 
kaart 6 
Deel van Afrika  

 
1p  20 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. 

 Geef aan wie er gelijk heeft. Kies eerst voor Annouk of Carien en schrijf er dan achter 
waarom zij gelijk heeft. 

“De oorlogen in de volgende eeuw gaan over water.” Dit zei de Egyptenaar Ismaïl 
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? 
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2p  21 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. 

 Neem de cijfers 1 en 2 over op het antwoordblad en zet er achter of deze uitspraak 
juist is of onjuist. 

 

Pagina: 821Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



400009-1-636-530o 12 ga naar de volgende pagina 

foto 3 
Woonwijk met vrijstaande villa’s   
 

 
foto 4 
Een woonwijk in een industriestad  
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1p  22 Op foto 4 zal het totale waterverbruik aanzienlijk hoger zijn dan op foto 3. 
Wat is hiervoor de reden? 
A Er wonen meer mensen. 
B De welvaart van de mensen die er wonen is hoger. 
C Er is meer landbouw. 
 

1p  23 De mensen die in de woonwijk op foto 3 wonen, gebruiken gemiddeld per persoon meer 
water dan de mensen die wonen in de woonwijk op foto 4. 

 Noem een voorbeeld waaraan je kunt zien dat er per persoon op foto 3 meer water 
wordt verbruikt dan op foto 4.  

 
1p  24 Welke vorm of welke vormen van infrastructuur zie je op foto 4?  

A alleen wegen 
B alleen wegen en spoorwegen 
C alleen wegen, spoorwegen en kanalen 
 

Pagina: 823Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



400009-1-636-530o 14 ga naar de volgende pagina 

TRANSPORT EN INFRASTRUCTUUR 
 
kaart 7  
Belangrijke spoorlijnen en mainports  
 

 
1p  25 In Nederland en België wordt druk gewerkt aan de verbetering van het spoorwegnet. 

Bestaande spoorlijnen worden verbreed en soms worden ‘slapende lijnen’ weer opnieuw 
in gebruik genomen. Daarnaast zijn er nog verschillende plannen voor nieuwe spoorlijnen. 
Met de aanleg daarvan is men in een aantal gevallen al begonnen. 
Op kaart 7 staan drie spoorlijnen aangegeven.  
Welke letter hoort bij de Betuwelijn? 
A letter P 
B letter Q 
C letter R 
 

1p  26 Welke letter hoort bij de spoorlijn die deel gaat uitmaken van een internationaal netwerk 
van hogesnelheidsverbindingen voor het personenvervoer? 
A letter P 
B letter Q 
C letter R 
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foto 5 
Verkeersinformatiebord boven de snelweg 
 

 
1p  27 Steeds vaker worden er portaalborden boven snelwegen geplaatst met daarop 

verkeersinformatie. Vanuit een centrale meldkamer wordt de verkeersinformatie 
voortdurend elektronisch aangepast. 

 Wat is het doel van deze verkeersinformatie voor automobilisten? 
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kaart 8 
Rotterdam – Europoort  
 

 
foto 6 foto 7 
Een haven Een haven 

 

  

N o o r d z e e

0 2,5 5 km

woonbebouwing                 haven- en industrieterrein                 hoofdweg                 spoorlijn
Legenda:

X

Z

Y

Pagina: 826Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).

Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie ook www.sslleiden.nl.
Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).



400009-1-636-530o 17 ga naar de volgende pagina 

foto 8 
Een haven 
 

 
 

1p  28 Op kaart 8 staan drie havens aangegeven met de letters X, Y en Z. 
Welke haven op de kaart heeft de grootste diepgang? 
A haven X 
B haven Y 
C haven Z 
 

1p  29 Op elk van de foto’s 6, 7 en 8 is een haven afgebeeld. 
Welke foto hoort bij de haven aangegeven met de letter Z (zie kaart 8)? 
A foto 6 
B foto 7 
C foto 8 
 

1p  30 Op foto 7 is een aantal opslagplaatsen te zien. 
Welk product wordt in zo’n opslagplaats bewaard? 
A aardolie 
B graan 
C steenkool 
D ijzererts 
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foto 9 
Vervoer goederen met duwbakken 
 

 
 

2p  31 Een methode om goederen te vervoeren is de duwvaart. Het schip op foto 9 duwt zes los 
te koppelen bakken.  
Hieronder staan twee uitspraken over deze duwvaart (zie foto 9). 
1 Bij duwvaart is sprake van lagere transportkosten dan bij gewone 
      binnenvaartschepen. 
2 Duwvaart vindt vooral plaats op zee. 

 Neem de cijfers 1 en 2 over op het antwoordblad en zet er achter of deze uitspraak 
juist is of onjuist. 
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figuur 1 

 
Over een aantal jaren steken vrachtschepen 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 1 zouden een geduchte concurrent van zowel 
vrachtvliegverkeer als traditionele vrachtschepen kunnen worden voor de verbinding 
tussen Noord-Amerika en Europa.  
 

1p  32  Wat is het voordeel van een straalschip boven een vrachtvliegtuig? 
 

1p  33  Wat is het voordeel van een straalschip boven een gewoon vrachtschip? 
 

1p  34 Wat zullen deze straalschepen vooral gaan vervoeren? 
A ertsen  
B granen 
C steenkool 
D containers 
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diagram 2 
Hoe lang blijft Rotterdam de grootste?  
  

 
2p  35 Diagram 2 gaat over de overslag van containers in een aantal Europese havens. 

Hieronder staan twee uitspraken over diagram 2. 
1 Rotterdam heeft de grootste overslag van containers. 
2 Antwerpen groeit het snelst bij de overslag van containers. 

 Neem de cijfers 1 en 2 over op het antwoordblad en zet er achter of deze uitspraak 
juist is of onjuist. 

 
1p  36 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. 

 Hoe kan het havenbedrijf van Bremen proberen meer containerschepen in de haven 
te krijgen? 
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1992
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tekst 8 
Uitbreiding Schiphol 

 
1p  37 Volgens tekst 8 wil Schiphol nog verder uitbreiden. 

 Noem een economisch voordeel van de uitbreiding van Schiphol. 
 

1p  38 In de regio Amsterdam is door veel mensen geschrokken gereageerd op de 
uitbreidingsplannen. Veel mensen zijn tegen deze uitbreiding. 

 Noem een mogelijk argument van de tegenstanders. 
 
tabel 1 
Top 10 Europese luchthavensteden 2000   
(op grond van vliegtuigbewegingen) 
 

 
1p  39 In tabel 1 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 
 

Schiphol wil het aantal startbanen uitbreiden van vijf in 2003 naar zes en eventueel 
zeven banen in 2020. De directie verwacht dat het luchtverkeer rond het jaar 2020 
twee keer zo druk is als nu. Het aantal passagiers zal bijna verdrievoudigen." 
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kaart 9 
Zuid-Limburg  
 

 
tekst 9 
Maastricht-Aachen Airport 

 
1p  40  Geef een reden met behulp van kaart 9 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. 

 Geef hiervoor een reden. 
 

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. 
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diagram 3 
Wegvervoer in cijfers en percentages 
 

 
2p  42 Diagram 3 heeft betrekking op het wegvervoer van Nederlandse vrachtwagens met 

bestemming binnenland en buitenland.  
                      Hieronder staan twee uitspraken naar aanleiding van diagram 3. 

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. 
 Neem de cijfers 1 en 2 over op het antwoordblad en zet er achter of deze uitspraak 

juist is of onjuist. 
 

1p  43  Verklaar waarom trein en binnenvaart bij het vervoer van goederen naar het 
buitenland een veel grotere rol spelen dan het wegvervoer. 
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kaart 10 
Midden-Limburg 
 

 
tekst 10 

 
1p  44 De aanleg van het genoemde stuk A73-Zuid is eindelijk begonnen na een eindeloos 

geruzie over het te kiezen tracé: op de westoever van de Maas of op de oostoever van de 
Maas. 

 Op welke oever van de Maas is uiteindelijk de keus gevallen voor de nieuwe weg (zie 
kaart 10)? 

 

Rijksweg A73-Zuid is, als hij klaar is, een 42 kilometer lange autosnelweg tussen 
Venlo en Echt. Deze weg zal een belangrijke noord-zuid verbinding voor Limburg 
worden die andere wegen zal ontlasten. 
Met de weg worden de verkeersveiligheid, de bereikbaarheid en de leefbaarheid in 
Limburg bevorderd. 
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2p  45 In Swalmen is erg veel protest tegen de aanleg van de A73-Zuid.  
 
Hieronder staan twee bezwaren: 
BEZWAREN 
A Het waardevolle beekdal van het riviertje de Swalm wordt aangetast 
B Rond Swalmen zijn veel archeologische resten o.a. uit de Romeinse tijd gevonden 

 
Hieronder staan vier mogelijke oplossingen: 
OPLOSSINGEN 
1 Eerst opgravingen doen en daarna pas weg aanleggen 
2 Hoge brug aanleggen 
3 Open asfaltbeton (ZOAB) gebruiken 
4 Op een aantal plaatsen de A73-Zuid verdiept onder het maaiveld aanleggen 

 
 Neem de letters A en B van de bezwaren onder elkaar over op het antwoordblad en 

zet het nummer van de juiste oplossing er achter. 
 

2p  46 Peter Brand en Mirella Stals wonen beiden in Baarlo. Peter is eigenaar van een goed 
lopend wegrestaurant aan de N273. Vooral vrachtwagenchauffeurs mag hij tot zijn 
klantenkring rekenen. Mirella Stals werkt bij Peter in de keuken van het restaurant. Ze 
begint 's morgens nadat ze haar twee kinderen naar de basisschool heeft gebracht. Toch 
fietst ze elke morgen het kleine stukje mee met de kinderen, omdat ze de N273 moeten 
oversteken. De kinderen blijven over op school en om drie uur staat Mirella weer bij de 
poort van de school. 
Peter is helemaal niet blij met de aanleg van de A73-Zuid. Mirella ziet ook nadelen, maar 
is tegelijkertijd toch wel blij met de aanleg van de snelweg.  

 Noem eerst een reden waarom Peter Brand helemaal niet blij is met de aanleg van de 
nieuwe A73-Zuid en noem daarna een reden waarom Mirella Stals wel blij is met de 
aanleg van de weg. 
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Examenopgaven VMBO-KB 

2004 
 
 
 

 AARDRIJKSKUNDE CSE KB 
 

 AARDRIJKSKUNDE VBO-MAVO-C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dit examen bestaat uit 43 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 55 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 

tijdvak 2
woensdag 23 juni

9.00 - 11.00 uur
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 Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
OMGAAN MET NATUURLIJKE HULPBRONNEN 
 
figuur 1 
De kringloop van het water 
 

 
1p  1 In figuur 1 staat de kringloop van het water afgebeeld.  

Welke letter geeft het proces van verdamping aan (zie figuur 1)? 
A letter P 
B letter Q 
C letter R 
D letter S 
 

2p  2 Hieronder staan twee uitspraken over figuur 1. 
1 Met de letter T wordt de afstroming via het landoppervlak aangegeven. 
2 Met de letter U wordt irrigatie aangegeven. 

 Neem de cijfers 1 en 2 over op het antwoordblad en zet er achter of deze uitspraak 
juist is of onjuist. 

 
1p  3 Water kent vele toepassingen in de industrie. Het wordt gebruikt als koelwater, als 

grondstof en als proceswater. 
In welk bedrijf wordt water gebruikt als koelwater? 
A bierbrouwerij 
B papierfabriek 
C elektriciteitscentrale 
D consumptie-ijsfabriek 
 

1p  4 Proceswater wordt gebruikt bij het maken van een eindproduct, maar zit niet in het 
eindproduct zelf. 
In welk bedrijf wordt water gebruikt als proceswater? 
A bierbrouwerij 
B papierfabriek 
C elektriciteitscentrale 
D consumptie-ijsfabriek 
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diagram 1 
Herkomst van het oppervlaktewater in Nederland 
 

 
1p  5 Diagram 1 laat de herkomst van het oppervlaktewater in Nederland zien.  

In de legenda bij diagram 1 is slechts één rechthoekje ingevuld. In willekeurige volgorde 
moet in de legenda nog worden ingevuld: Maaswater, Rijnwater en overige rivieren. 
Welk cijfer in de legenda heeft betrekking op het Rijnwater? 
A 1 
B 2 
C 3 
 
diagram 2 
Waterverbruik naar groepen gebruikers 
 

 
1p  6 Diagram 2 stelt het waterverbruik op de wereld als geheel en het waterverbruik in  

Afrika voor. Het is verdeeld naar de groepen gebruikers: landbouw, industrie en 
huishoudens.  
In de legenda zijn deze groepen gebruikers vervangen door de letters X, Y en Z. 
Welke letter stelt het gebruik door huishoudens voor? 
A X 
B Y 
C Z 
 
 

Z

Y

X

Afrikawereld

Legenda:

1

neerslag

2

3

Legenda:
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kaart 1                                                              kaart 2 
Herkomst van drinkwater                               Prijs van drinkwater 
 

 
2p  7 Op kaart 1 staat de herkomst van het drinkwater aangegeven en op kaart 2 de prijs van 

het drinkwater. 
Hieronder staan twee uitspraken over de kaarten 1 en 2. 
1 Drinkwater dat gemaakt wordt van grondwater is over het algemeen goedkoper dan 

drinkwater dat gemaakt wordt van oppervlaktewater. 
2 Het drinkwater op het waddeneiland Texel hoort bij het duurste drinkwater van 
      Nederland. 

 Neem de cijfers 1 en 2 over op het antwoordblad en zet erachter of deze uitspraak 
juist is of onjuist. 

Texel

gemiddelde prijs in Nederland: 1,35 euro

minder dan 1,00 euro
1,00 - 1,20 euro
1,20 - 1,35 euro
1,35 - 1,50 euro
1,50 of meer euro

tarieven drinkwater voor huishoudens 
(in euro’s per m3), per waterbedrijf

Legenda: Legenda:

grondwater
oppervlaktewater
oppervlaktewater met 
duininfiltratie

herkomst water naar belangrijkste bron,
per waterbedrijf

0 30 60 km 0 30 60 km
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grafiek 1 
Gemiddelde hoeveelheden neerslag en verdamping per maand in De Bilt 
 

 
1p  8 Onder nuttige neerslag wordt verstaan: het verschil tussen neerslag en verdamping.  

Wat is de gemiddelde nuttige neerslag in januari in De Bilt (zie grafiek 1)? 
A ongeveer   8 mm 
B ongeveer 58 mm 
C ongeveer 66 mm 
D ongeveer 74 mm 
 

1p  9 In welke maand is er sprake van het grootste neerslagtekort (zie grafiek 1)? 
A februari 
B april 
C juni 
D november 
 

1p  10 In Nederland wordt in tijden van overvloedige neerslag het overtollige water versneld 
afgevoerd. Vooral in akkerbouwgebieden is dit het geval. 
Welk begrip past bij dit proces? 
A drainage 
B infiltratie 
C irrigatie 
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Legenda:
gemiddelde hoeveelheden
per maand in De Bilt

neerslag

verdamping
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B e s c h i k b a a r  g e s t e l d  d o o r  S t i c h t i n g  S t u d i e b e g e l e i d i n g  L e i d e n  ( S S L ) .

V o o r  a l l e  e i n d e x a m e n s ,  z i e  w w w . a l l e e x a m e n s . n l .  V o o r  d e  p e r f e c t e  v o o r b e r e i d i n g  o p  j e  e i n d e x a m e n ,  z i e  o o k  w w w . s s l l e i d e n . n l .
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foto 1        foto 2 
Irrigatiekanaal in Marokko   Druppelirrigatie in Peru  

 
2p  11 In de wereld wordt op veel plaatsen irrigatie toegepast. Op de foto’s 1 en 2 is te zien dat 

dit op verschillende manieren kan gebeuren. 
Hieronder staan twee uitspraken over de foto’s 1 en 2. 
1 De irrigatiemanier van foto 1 is zuiniger in gebruik dan de irrigatiemanier van foto 2. 
2 Beide irrigatiemanieren worden toegepast in droge gebieden. 

 Neem de cijfers 1 en 2 over op het antwoordblad en zet erachter of deze uitspraak 
juist is of onjuist. 

 
kaart 3 
Landschappen in China 

 
 
 

4000 800 km

Legenda:

      0-  500 m

  500-2000 m

2000 m en hoger

1

3

2
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Eind 2002 begon China met de uitvoering van het grootste, gevaarlijkste en duurste 
project sinds de bouw van de Chinese muur: de aanleg van een kanalensysteem 
dwars door het land dat enorme watermassa’s moet gaan verplaatsen. De pijlen geven 
de stroomrichting van het water aan. 

tekst 1 
China begint kolossaal waterproject 
 
 
 
 
 
 

1p  12 Op kaart 3 staan de verschillende landschappen van China weergegeven. Ook staat met 
drie pijlen de mogelijke plaats aangegeven waar dit kanalensysteem (zie tekst 1) zou 
kunnen worden aangelegd. 
Welke pijl geeft de juiste stroomrichting van dit aan te leggen kanalensysteem aan? 
A pijl 1 
B pijl 2 
C pijl 3 
 

2p  13 Dit aan te leggen kanalensysteem wordt minstens 1200 kilometer lang. Het project moet 
in 2050 klaar zijn. Het project kent tegenstanders en voorstanders. 

 Noem eerst een argument van de tegenstanders en daarna een argument van de 
voorstanders van dit project. 
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kaart 4 
Het Midden-Oosten 
 

 
tabel 1 
Stroomgebied, watertoevoer en aanspraak op water van de Eufraat 
(afgerond op hele procenten) 
 
Land Deel stroomgebied 

van de Eufraat 
Watertoevoer aan 
de Eufraat 

Aanspraak op 
water uit de 
Eufraat 

Turkije 28% 88% 35% 
Irak 40% 1% 43% 
Syrië 17% 10% 22% 
Saudi-Arabië 15% 1% 0% 

 
1p  14 In klas 4 VMBO van het Carmel College wordt tijdens de aardrijkskundeles een 

watertribunaal (= waterrechtbank) nagespeeld. John treedt op namens Irak en voert 
argumenten aan die de aanspraak op 43% van het water uit de Eufraat door Irak moeten 
rechtvaardigen.  

 Geef een argument uit tabel 1 dat John kan gebruiken. 
 

1p  15 Mario kijkt naar de tabel en vindt dat John ongelijk heeft.  
 Geef een argument uit tabel 1 dat Mario kan gebruiken waarom Irak niet zoveel 

aanspraak op het water van de Eufraat kan maken. 

S Y R I Ë

T U R K I J E

I R A K

Tigris

Eufra
at

0 250 500 km

S A U D I - A R A B I Ë

Perzische
      Golf

Legenda:
stuwdam met
stuwmeer
grens
rivier
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foto 3 
Waterflessen op een strand in Thailand 
 

 
tekst 2 
Water in flessen 
 
 
 
 
 
 
 

1p  16  Waarom gebruiken bijvoorbeeld toeristen in dit soort landen water in flessen in plaats 
van gewoon kraanwater? 

 
1p  17 Een groot deel van de bevolking gebruikt echter gewoon kraanwater. 

 Waarom gebruiken zij geen water in flessen? 
 

1p  18  Noem een nadeel van het gebruik van water in flessen en maak hierbij gebruik van 
foto 3. 

In veel ontwikkelingslanden zijn internationale bedrijven actief die bronwater 
produceren. Evian, Nestlé, Schweppes, Danone, Pepsi Cola en Coca Cola zijn 
voorbeelden van deze bedrijven die water in flessen op de markt brengen.  
Water in flessen is al gauw twintig keer zo duur als kraanwater. 
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Experimenten met huishoudwater (dit is minder gezuiverd dan drinkwater) zijn volgens 
de Vewin (de Vereniging van Nederlandse Waterbedrijven) volledig mislukt.  
De gescheiden leidingen voor drinkwater en huishoudwater leveren nauwelijks 
milieuwinst op. 

tekst 3 
Experiment met huishoudwater mislukt 
 
 
 
 
 
 
 

1p  19  Welk belangrijk doel wilde men met het experiment (zie tekst 3) van huishoudwater 
bereiken? 

 
2p  20  Noem twee voorbeelden waar huishoudwater (zie tekst 3) in het huishouden voor 

gebruikt kan worden. 
 
 
foto’s 4, 5 en 6 
Drie foto’s over waterproblemen op aarde 
 
foto 4          foto 5 

 
foto 6 

 
Onderschriften P, Q en R 
P Bomen sterven af doordat ze in het water komen te staan. 
Q De Qori Kalis-gletsjer in Peru heeft zich tussen 1983 en 2001 ruim 800 meter 

teruggetrokken. 
R Door de aanleg van de Drie-Klovendam in China zullen ruim 1,5 miljoen mensen 

moeten verhuizen.
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1p  21 Ank en Trees willen een posterpresentatie geven over waterproblemen op aarde. Ze 
hebben de foto’s 4, 5 en 6 gekozen en de onderschriften P, Q en R bedacht.  
Welk onderschrift hoort bij foto 4? 
A onderschrift P 
B onderschrift Q 
C onderschrift R 
 

1p  22 Gedurende de laatste eeuw is de temperatuur van de atmosfeer voortdurend gestegen. 
Welk onderschrift hangt samen met het warmer worden van de atmosfeer? 
A onderschrift P 
B onderschrift Q 
C onderschrift R 
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De A12 is een belangrijke autosnelweg voor de doorvoer van goederen tussen de 
Randstad en Duitsland. Van de 25.000 voertuigen, die per etmaal de grens passeren, 
zijn er 20.000 vrachtwagens.  
Maar in hoeverre is de A12 nog een snelweg te noemen? De gemiddelde snelheid is 
slechts 60 km per uur en files zijn een normaal beeld geworden. 

TRANSPORT EN INFRASTRUCTUUR 
 
tekst 4 
De A12 
 
 
 
 
 
 
 
 
kaart 5 
De A12   
 

 
1p  23  Naar welk belangrijk Duits industriegebied gaan veel vrachtwagens?  

 
1p  24 Om de doorstroming op de A12 te bevorderen, is er bij een aantal opritten een maatregel 

genomen, waardoor je soms even moet wachten voordat je de snelweg op kunt rijden. 
Hoe wordt deze maatregel genoemd? 
A tolheffing 
B toeritdosering 
C rekeningrijden 
D carpoolen 
 

2p  25 Reizen is in onze tijd steeds meer een kwestie van tijd en steeds minder van afstand. Dit 
blijkt ook uit informatieborden boven onze snelwegen met bijvoorbeeld de tekst: ‘Reistijd 
Randstad 45 min.’ 
Zo’n informatiebord met deze tekst is een onderdeel van ...1… en geeft de reiziger een 
aanwijzing over …2… 

 Neem de cijfers 1 en 2 over op het antwoordblad en schrijf het juiste begrip er achter. 
 Kies uit:  
 een verkeersknooppunt 
 een route-informatiesysteem 
 de absolute afstand 
 de relatieve afstand 

0 30 60 km
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DUITSLAND

UtrechtUtrecht
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Gouda
ArnhemArnhem

UtrechtZoetermeer
Arnhem

X

Y

Z

A12

Legenda:
snelweg
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1p  26 Op kaart 5 staan met de letters X, Y en Z drie plaatsen aangegeven, waar dagelijks files 
kunnen voorkomen. 
Bij welke plaats komen de meeste, dagelijkse files voor op het Nederlandse 
snelwegennet? 
A bij plaats X 
B bij plaats Y 
C bij plaats Z 
 
kaart 6 
Goederenvervoer naar soort vervoerswijze van 11 EU-landen in 2001 
 

 
2p  27 Pieter maakt een werkstuk over goederenvervoer in Europa. In zijn werkstuk heeft hij 

kaart 6 ingeplakt. Naar aanleiding van kaart 6 trekt hij vier conclusies: 
1 Alle met cirkels aangegeven landen vervoeren evenveel goederen. 
2 In alle met cirkels aangegeven landen is het vervoer over de weg het grootst. 
3 Het aandeel van de binnenvaart is in Spanje het grootst in vergelijking met de andere 

met cirkels aangegeven landen. 
4 Oostenrijk vervoert in verhouding meer goederen per pijpleiding dan de andere met 

cirkels aangegeven landen. 
Twee conclusies zijn juist. 

 Noteer op het antwoordblad de cijfers van de twee juiste conclusies. 
 

1p  28 In welk land speelt de binnenvaart naar verhouding de belangrijkste rol (zie kaart 6)? 
A Nederland 
B België 
C Duitsland 
D Luxemburg 
 
 

0 250 500 km

pijpleiding

binnenvaart

spoorweg

wegvervoer
Legenda:
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kaart 7 
Het havengebied van Rotterdam 
 

 
foto 7 
containers 

 
1p  29 Yvonne maakt met haar klas een excursie door het Rotterdamse havengebied. 

Tijdens de excursie heeft Yvonne onder andere foto 7 gemaakt. 
Bij welke plaats op kaart 7 heeft Yvonne deze foto gemaakt? 
A bij plaats P 
B bij plaats Q 
C bij plaats R 
 

1p  30 De busreis startte bij punt X en vervolgens reden zij richting Noordzee, punt Y op de 
kaart. Daarbij kwamen ze door verschillende havengebieden. 
Welke van onderstaande letters is de Maasvlakte? 
A P 
B Q 
C R 
 

2p  31 Het havengebied van Rotterdam is een mainport geworden. Het dankt zijn positie vooral 
aan de gunstige natuurlijke ligging. 

 Noem twee voorbeelden waaruit deze gunstige ligging blijkt. 

N o o r d z e e

0 3 6 km

woonbebouwing

haven- en industrieterrein
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Veertig kilometer van Nijmegen groeit in 
Duitsland stilletjes en in rap tempo de 
‘tweede luchthaven van Nederland’.  
Met geld van Nederlandse investeerders 
moet Niederrhein Airport Nederlandse en 
Duitse passagiers van Schiphol afpakken. 

tekst 5 
In Duitsland groeit een ‘Nederlands’ vliegveld 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kaart 8 
Niederrhein Airport 
 

 
1p  32 In de tekst staat dat Niederrhein Airport klanten kan gaan afpakken van Schiphol.  

 Geef hiervoor een reden. 
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kaart 9 
Schiphol  
 

 
1p  33 Schiphol doet er alles aan om de concurrentie het hoofd te bieden. Schiphol probeert dat 

door steeds meer uit te breiden.  
Welke belangrijke uitbreiding staat nog niet op kaart 9? 
A de vijfde baan 
B de A5 
C de Schipholspoorlijn 
 
kaart 10 
Duitsland 
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1p  34 Niederrhein Airport zou in de toekomst ook een concurrent kunnen worden van een 
Duitse mainport. Deze mainport staat op de derde plaats in de top-10 van grootste 
Europese luchthavens. 
Welke mainport wordt hier bedoeld (zie kaart 10)? 
A Düsseldorf 
B Berlijn 
C Stuttgart 
D Frankfurt 
 
kaart 11            kaart 12 
Windsnelheid en windrichting      Niederrhein Airport 
 

 
 

1p  35 Vliegtuigen stijgen en dalen het liefst met de neus in de wind. 
Welke van onderstaande plaatsen zou hierdoor het meeste te maken kunnen krijgen met 
de geluidsoverlast van opstijgende vliegtuigen van Niederrhein Airport? 
Maak hierbij gebruik van de kaarten 11 en 12. 
A Venray 
B Duisburg 
C Nijmegen 
D Venlo 
 

1p  36 Veel mensen die in de omgeving van Niederrhein Airport wonen, zijn vooral vanwege de 
geluidsoverlast tegen het vliegveld. Toch ziet de Kamer van Koophandel voordelen voor 
bedrijven.  
Voor welk onderstaand bedrijf zal dat vooral zo zijn? 
A een sigarettenfabriek in Zevenaar 
B een containeroverslagbedrijf in Nijmegen 
C een staalfabriek in Duisburg 
D een rozenkwekerij in Venray 
 

Windrichting: de vorm van de vlakken 
geeft weer hoe vaak de wind vanuit 
een bepaalde windrichting waaide.
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De meeste vrachtauto’s vervoeren vooral lucht, de meeste tankauto’s vooral water. Het 
streven ‘onnodig’ transport te voorkomen heeft de afgelopen jaren boeiende en slimme 
oplossingen opgeleverd. Een goed voorbeeld is de distributie van frisdrank in 
poedervorm. Op de plaats van bestemming voegt men er pas het water aan toe. Al 
heel lang worden meubels van IKEA vervoerd in onderdelen, in platte dozen, wat 
eveneens heel wat vervoer van lucht voorkomt. 

Van Aalsmeer naar Schiphol over de weg is een drama. Dat is zeker als je weet dat de 
vracht uit verse snijbloemen bestaat. En dan liggen Aalsmeer en Schiphol ook nog 
dicht bij elkaar. 
Daarom gaat de bloemenveiling liever ondergronds. Door tunnelbuizen brengen 
automatisch bestuurde karretjes de vracht van Aalsmeer naar Schiphol, alleen nog 
maar inladen: een druk op de knop en rijden maar. 

grafiek 2               grafiek 3 
Autogebruik 1960 - 2000 in Nederland  

 
1p  37 De Nederlandse regering probeert het autogebruik te verminderen. In de aardrijkskunde-

les ontstaat er een discussie over het beleid van de regering. 
Karin vindt dat grafiek 2 laat zien dat dit beleid geen succes is. 

 Geef met behulp van grafiek 2 een argument voor het standpunt van Karin. 
 

1p  38 Mike vindt dat grafiek 3 laat zien dat dit beleid wel enig succes heeft gehad als je 1960 
met 2000 vergelijkt.  

 Geef met behulp van grafiek 3 een argument voor het standpunt van Mike. 
 
tekst 6 
Bloemen onder je voeten 
 
 
 
 
 
 
 
 

2p  39  Noem twee belangrijke voordelen van dit ondergronds vervoer via tunnelbuizen. 
 
tekst 7 
Onnodig transport voorkomen 
 
 
 
 
 
 
 
 

2p  40 Als je het vervoer van lucht bij het vervoer van goederen kunt beperken, dan heeft dat 
heel wat voordelen. 

 Noem twee van die voordelen.
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foto 8        foto 9 
Een automonteur    Een kabelwerker 

 
foto 10        foto 11 
Een stratenmaker    Een wielrenner 

 
2p  41 Tijdens de behandeling van het onderwerp Transport en infrastructuur werd er ook 

aandacht geschonken aan het onderdeel ‘oriëntatie op leren en werken’. Mevrouw 
Eekers, docent en schooldekaan aan het Eurocollege, had daarvoor een fotokwartetspel 
over beroepen gemaakt (zie foto’s 8, 9, 10 en 11).  

 Op welke twee foto’s staan beroepen van mensen die werken aan de infrastructuur? 
 Neem de cijfers van deze twee foto’s over op het antwoordblad. 
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figuur 2 
Groei containeroverslag in procenten 
 

 
 
figuur 3 
Groei containeroverslag in aantallen 
 

 
2p  42 Hieronder staan twee uitspraken naar aanleiding van figuur 2 en figuur 3. 

1 Hamburg heeft wat betreft het containervervoer na 1992 de meest geleidelijke groei 
doorgemaakt. 

2 Antwerpen slaat meer containers over dan Rotterdam. 
 Neem de cijfers 1 en 2 over op het antwoordblad en zet er achter of deze uitspraak 

juist is of onjuist.
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figuur 4 
Containeroverslag in Rotterdam, 1999 – 2001 
 

 
1p  43 In de periode 1999 - 2001 is de overslag van containers in Rotterdam gedaald 

(zie figuur 4). 
Wat is hiervoor de voornaamste oorzaak? 
A Dat komt door de toegenomen concurrentie van andere containerhavens. 
B Dat komt door de opkomst van andere vormen van goederenvervoer. 
C De havens zijn minder goed bereikbaar geworden. 
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Examenopgaven VMBO-KB 

2003 
tijdvak 1 

donderdag 22 mei 
9.00 - 11.00 uur 

 AARDRIJKSKUNDE CSE KB 
 

 AARDRIJKSKUNDE VBO-MAVO-C 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een bijlagenboekje. 

Dit examen bestaat uit 45 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 55 punten te behalen. 
 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten maximaal behaald kunnen worden. 

tijdvak 1
donderdag 22 mei
09.00 - 11.00 uur
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 Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
OMGAAN MET NATUURLIJKE HULPBRONNEN 
 
figuur 1 
De kringloop van het water   
 

ZEE

LAND

A

B

 
 

2p  1 In figuur 1 staat de kringloop van het water schematisch afgebeeld. Bij twee verschillende 
delen in de kringloop staan letters. 
Hieronder staan twee uitspraken naar aanleiding van bovenstaande figuur. 
1 Bij de letter A in de figuur vindt vooral de condensatie van waterdamp plaats. 
2 Bij de letter B in de figuur vindt afvoer van water plaats. 

 Neem de cijfers 1 en 2 over op je antwoordblad en zet erachter of deze uitspraak juist 
is of onjuist. 

 
1p  2 In figuur 1 staat de kringloop van het water schematisch afgebeeld. 

Welke soort kringloop staat hier afgebeeld? 
A alleen de korte kringloop 
B alleen de lange kringloop 
C de korte en de lange kringloop  
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doorsnede 1 
Dwarsdoorsnede in West-Nederland (over Wassenaar tot Utrecht)   
 

 
 
Ligging dwarsdoorsnede 
 

0 50 100 km

A B

 
 

3p  3 In de dwarsdoorsnede van West-Nederland zijn de begrippen zoet water, zout water en 
brak water vervangen door de cijfers 1, 2 en 3. 

 Zet de cijfers 1, 2 en 3 onder elkaar op je antwoordblad en zet achter het cijfer de 
juiste soort water. 
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kaart 1 
Deel van Zuid-Amerika (het stroomgebied van de rivier Paraná)   
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1p  4 Een groot deel van de elektriciteit, die in Paraguay wordt gebruikt, komt van de 
waterkrachtcentrale bij de Itaipu-stuwdam. 
De Itaipu-stuwdam ligt op de grens van Paraguay met een ander land.  
Welk ander land is dat (zie kaart 1)? 
A Argentinië 
B Bolivia 
C Brazilië 
D Uruguay  
 

1p  5 De hoofdstad van Paraguay is Asunción.  
Bijna de gehele elektriciteitsvoorziening van Asunción is afhankelijk van de Itaipu-
stuwdam. 
Bij Asunción komen twee rivieren bij elkaar (zie kaart 1).  
Dat zijn de Pilcomayo en de Paraguay.  
Dit gebied is niet geschikt voor de aanleg van een stuwdam.  

 Geef met behulp van bovenstaande kaart daarvan de oorzaak. 
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foto 1 
Overzicht van de Itaipu-stuwdam in de rivier Paraná in Zuid-Amerika   
 

 
2p  6 Hieronder staan twee uitspraken naar aanleiding van kaart 1 en foto 1. 

1 Bij deze waterkrachtcentrale wordt gebruik gemaakt van grote hoogteverschillen in het 
gebied. 

2 De elektriciteit, die daar wordt opgewekt, is een vorm van hydro-elektriciteit. 
 Neem de cijfers 1 en 2 over op je antwoordblad en zet erachter of deze uitspraak juist 

is of onjuist. 
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kaart 2 
Land van Maas en Waal  
 

 
tekst 1 
 

Wateroverlast in het stroomgebied van de grote rivieren (1995) 
Terwijl in Limburg het Maaswater centimeter voor centimeter steeg, werden de 
inwoners van het Land van Maas en Waal banger en banger.  
Tv-beelden lieten Limburgers zien die drijvend meubilair uit hun ondergelopen 
keukens probeerden te redden.  
In het rivierengebied, tussen Maas en Waal, was te zien hoe hele bankstellen op 
auto’s werden geladen en hoe inwoners massaal vertrokken naar andere 
gebieden.  
Er was echter nog geen straat of huis ondergelopen.  
Desondanks zat de schrik er goed in.  
Zeker bij de bewoners van het gebied tussen Druten en Dreumel. 

 
 

1p  7  Van kaart 2 kun je een reden aflezen waarom men juist in het gebied tussen Druten 
en Dreumel zo bang was voor een overstroming. 

 Geef die reden. 
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figuur 2 
   Drie rivierprofielen  

 
 

1p  8 Figuur 2 laat drie rivierprofielen zien.  
Welk profiel geeft de situatie weer van de Waal in 1995 (zie tekst 1)? 
A profiel 1 
B profiel 2 
C profiel 3 
 
tabel 1 
 

 
Beschikbare hoeveelheid water in m3 per persoon in Egypte 
 
1950  2661 m3 
1995    936 m3 
2025*    607 m3 
 
*2025 is een voorspelling

 
 

1p  9 Uit tabel 1 blijkt dat er voor inwoners van Egypte steeds minder water per persoon 
beschikbaar is.  
De belangrijkste reden daarvoor is 
A de daling van de hoeveelheid neerslag. 
B de stijging van de temperatuur. 
C de toename van de bevolking. 
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hoog water1

2

3
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kaart 3 
De verdroging van het Aralmeer, 1973-1993  
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Ligging kaartfragment 
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1p  10 Op kaart 3 is te zien dat het Aralmeer tussen 1973 en 1993 kleiner is geworden door de 
verdroging. 
Wat is de oorzaak van deze verdroging? 
A De jaarlijkse hoeveelheid neerslag in dit gebied is sterk gestegen. 
B Er was extra grond nodig voor de landbouw. 
C Er wordt veel rivierwater gebruikt voor irrigatie. 
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foto 2 
Het Aralmeer 
 

 
1p  11 Foto 2 is genomen in het gebied van het Aralmeer. 

Op kaart 3 zijn drie plaatsen aangegeven met de letters X, Y en Z. 
Bij welke plaats is foto 2 genomen? 
A bij plaats X 
B bij plaats Y 
C bij plaats Z 
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kaart 4 
De monding van de Colorado-rivier 
 

  
 

1p  12 Het Santa Clara Canal (zie kaart 4) loopt vanaf de Morelos Dam in de VS tot aan het 
meer Santa Clara Slough in Mexico. Het water van dit kanaal wordt ook gebruikt voor 
irrigatie. In dit gebied heerst een woestijnklimaat. 
Hoe lang is dit kanaal? 
A ongeveer 50 km 
B ongeveer 90 km 
C ongeveer 150 km 
D ongeveer 220 km 
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foto 3 
Het Santa Clara Canal in Mexico 
 

 
Het Santa Clara Canal is een soort betonnen bak (zie foto 3). 
Zo’n kanaal is echter niet de ideale oplossing voor irrigatie. Er gaat namelijk nogal wat 
water verloren. 

1p  13  Leg uit op welke manier. 
 
tabel 2 
 

Gebruik van zoet water op wereldniveau, naar verbruikers 
 
X  70% 
Y  20% 
Z  10% 
(de percentages zijn afgerond op hele tientallen) 

 
tekst 2 
 

Verdeling van zoet water 
In Europa werd in het jaar 2000 meer dan de helft van het beschikbare zoet 
water verbruikt in de industrie.  
Kijken we naar de wereld als gebied, dan ligt de verdeling van het gebruik van 
zoet water heel anders. 
In bovenstaande tabel is het soort gebruik op wereldniveau vervangen door de 
letters X, Y en Z.  
In willekeurige volgorde staan deze letters voor huishoudelijk gebruik, industrieel 
gebruik en agrarisch gebruik. 
 

 
1p  14 In tabel 2 staat het gebruik van zoet water op wereldniveau. 

Welke letter stelt het agrarisch gebruik voor? 
A X 
B Y 
C Z 
 

1p  15 De verdeling van het gebruik van zoet water op Europees niveau is anders dan het 
gebruik op wereldniveau (zie tekst 2). 

 Geef een andere reden waarom dit zo is.
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kaart 5 
Rivieren in Polen   
 

 
1p  16 Kaart 5 geeft een overzicht van rivieren in Polen. 

Polen is op deze kaart in vier stukken verdeeld, aangegeven met de cijfers 1, 2, 3 en 4.  
In welk deel ligt de bovenloop van de Wisla?  
A 1 
B 2 
C 3 
D 4 
 
tekst 3 
 

Wateroverlast in Polen 
Tijdens de regenrijke zomer van 2001 werd Polen in de maand juli getroffen door 
zware overstromingen.  
De rivier de Wisla zorgde in Polen voor grote problemen in zijn bovenloop.  
Grote stukken land kwamen gedurende enkele dagen onder water te staan. 
De economische schade was enorm.  
Opmerkelijk is wel dat de laatste jaren duizenden hectare bos zijn verdwenen.

 
 

1p  17 De laatste jaren zijn er duizenden hectare bos verdwenen (zie tekst 3).  
Over de oorzaak heeft de Poolse milieubeweging een eigen mening. 

 Welk verband legt de Poolse milieubeweging tussen het verdwijnen van duizenden 
hectare bos en de overstromingen van 2001? 
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tekst 4 
 

Strijd tussen Poolse milieubeweging en Poolse waterbouwkundigen 
De kans op wateroverlast in de toekomst moet worden verkleind.  
De milieubeweging en de waterbouwkundigen in Polen staan lijnrecht tegenover 
elkaar. 
De milieubeweging wil meer gebieden aanwijzen die onder water mogen lopen.  
De waterbouwkundigen willen de bovenloop van de Wisla uitdiepen.  
Volgens de milieubeweging is dat behalve een dure oplossing ook slechts een 
tijdelijke oplossing voor wateroverlast. 
De regering heeft nog geen besluit genomen.

 
 

1p  18  Geef een argument van de Poolse waterbouwkundigen om de Wisla uit te diepen. 
 

1p  19  Geef het argument van de Poolse milieubeweging om het uitdiepen van de Wisla 
slechts een tijdelijke oplossing te noemen. 

 
figuur 3 
Schematische tekening van ‘grijs water’ in een nieuwbouwwijk  
 

woning

pompstation/
zuiverings-
installatie

meer

'grijswater'aanvoer

drinkwater

Legenda:

 
 
2p  20 Er bestaan plannen om in een nieuwbouwwijk een dubbele watervoorziening aan te 

leggen (zie figuur 3). 
Naast het normale drinkwater wordt er ook 'grijs water' de huizen binnengebracht.  
Dit ‘grijze water’ is niet zuiver genoeg om als drinkwater gebruikt te kunnen worden. 

 Noem twee voorbeelden waarvoor dit ‘grijs water’ gebruikt kan worden. 
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kaart 6 
Zuidoost-Azië  

 
1p  21 De miljoenensteden Chennai, Manila en Jakarta (zie kaart 6) liggen alle drie aan zee.  

Voor hun drinkwater zijn alle drie de steden afhankelijk van de grondwatervoorraad. 
Het halen van drinkwater uit de grondwatervoorraad leidt bij deze drie steden tot 
toenemende verzilting van deze grondwatervoorraad. 

 Leg uit waardoor de verzilting van deze grondwatervoorraad in deze drie steden wordt 
veroorzaakt. 

 
1p  22 In zoetwaterfabrieken wordt van zout water (zeewater) zoet water gemaakt.  

Dit zou een oplossing kunnen zijn voor deze drie steden.  
Toch gebeurt dat niet. 
Wat is daarvoor de reden? 
A De bevolking heeft te weinig technische kennis voor zulke fabrieken. 
B De bouw van deze fabrieken kost te veel geld. 
C Het zeewater is te zout door de hoge temperatuur. 
D Voor deze fabrieken is heel veel ruimte nodig. 
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TRANSPORT EN INFRASTRUCTUUR 
 
kaart 7 
Superspoor naar het noorden   
 

 
1p  23 Heel modern, zo’n magneetzweeftrein. 

In Duitsland wordt er al een aantal jaren mee geëxperimenteerd.  
Ook in Nederland gaan er stemmen op voor de aanleg van zweeftreinbanen.  
Zo zou een nieuwe verbinding tussen West- en Noord-Nederland met deze nieuwe 
techniek tot stand gebracht kunnen worden.  
De bestuurders van de noordelijke provincies zijn er voorstander van. 
Ze verwachten voordelen van de aanleg van deze zweeftreinbaan voor de noordelijke 
provincies. 
In hoeveel tijd zou de zweeftrein de afstand Schiphol – Groningen kunnen afleggen 
volgens kaart 7? 
A in drie kwartier 
B in een uur 
C in een uur en een kwartier 
D in anderhalf uur 
 

1p  24 De bestuurders van de noordelijke provincies verwachten voordelen van de aanleg van 
deze trein voor de noordelijke provincies. 

 Geef een argument dat deze provinciebestuurders zullen gebruiken voor de aanleg 
van een zweeftreinbaan. 

 
1p  25 Behalve voorstanders zijn er ook tegenstanders van het plan.  

De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu is bijvoorbeeld tegen. 
 Geef een argument dat de minister tegen het plan zal gebruiken. 
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kaart 8 
Trajectsnelheden hoofdwegennet 2020   
Ochtend- en avondspits zonder nieuw beleid 
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kaart 9 
Trajectsnelheden hoofdwegennet 2020   
Ochtend- en avondspits met nieuw beleid 
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1p  26 In het voorjaar van 2001 publiceerde het Ministerie van Verkeer en Waterstaat het 
Nationaal Verkeers- en Vervoersplan (NVVP).  
In dit plan staan allerlei maatregelen die genomen zouden moeten worden om de 
Nederlandse infrastructuur aan te passen tot 2020. 
Kaart 8 en kaart 9 komen uit dit plan.  
Beide kaarten hebben betrekking op de gemiddelde snelheden die gereden kunnen 
worden op het hoofdwegennet tijdens de spitsuren.  
Deze gemiddelde snelheden worden trajectsnelheden genoemd.  
Kaart 8 geeft de verwachte situatie in 2020 als er geen maatregelen getroffen worden.  
Kaart 9 geeft de verwachte situatie in 2020 als de maatregelen uit het plan toegepast 
worden. 
 
Vergelijk kaart 8 met kaart 9. 
In welk gebied zullen de maatregelen uit het Nationaal Verkeers- en Vervoersplan het 
meeste effect hebben? 
A gebied P 
B gebied Q 
C gebied R 
D gebied S 
 

2p  27 Eén van de maatregelen die voorgesteld worden om de trajectsnelheden hoger te krijgen 
is de zogenaamde ‘Toe-rit-dosering’.  
Bij ‘Toe-rit-dosering’ wordt het verkeer op de oprit naar de snelweg auto voor auto 
toegelaten.  
‘Toe-rit-dosering’ is maar één maatregel die in het Nationaal Verkeers- en Vervoersplan 
genoemd wordt om de trajectsnelheden te verbeteren.  

 Noem twee andere maatregelen waarmee de trajectsnelheden verhoogd kunnen 
worden. 

 
1p  28 De minister van Verkeer en Waterstaat is van mening dat de kosten van deze 

maatregelen niet alleen door de overheid betaald zouden moeten worden.  
Ook het bedrijfsleven zou mee moeten betalen.  
Daardoor zullen de kosten voor de overheid beperkt worden.  

 Geef een ander argument van de minister van Verkeer en Waterstaat om het 
bedrijfsleven mee te laten betalen in de kosten.  
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tabel 3 
 
 

Ontwikkeling goederenvervoer 
Aan- en afvoer in Nederland x 1000 ton 
 
          1985        2000 
Zeevaart   316.206  (  52,3%)     424.536  (  29,2%) 
X     151.081  (  25,0%)     314.287  (  21,6%) 
Y       13.724  (    2,3%)       28.063  (    1,9%) 
Wegverkeer    84.937  (  14,0%)     584.595  (  40,1%) 
Z       37.979  (    6,3%)     104.017  (    7,1%) 
Luchtverkeer         379  (    0,06%)         1.268  (    0,09%) 
Totaal       604.306  (100%)  1.456.766  (100%)

 
1p  29 In tabel 3 wordt de ontwikkeling van het goederenvervoer in Nederland weergegeven 

tussen 1985 en 2000.  
Drie vormen van goederenvervoer zijn met de letters X, Y en Z weergegeven.  
Dat zijn – in willekeurige volgorde – de binnenvaart, de spoorwegen en de pijpleiding. 
Welke letter X, Y of Z gaat over de binnenvaart? 
A X 
B Y 
C Z 
 

1p  30 Welke soort goederen wordt vooral door de lucht vervoerd? 
A bloemen 
B ertsen 
C granen 
D olie 
 
grafieken 1 en 2 
Toegenomen drukte op de weg in aantallen: personenauto's en vrachtauto's 
 

 
2p  31 Hieronder staan twee uitspraken over de grafieken 1 en 2. 

1 Grafiek 1 heeft betrekking op personenauto's en grafiek 2 op vrachtauto's. 
2 De drukte op de weg is alleen maar overdag toegenomen en niet 's nachts. 

 Neem de cijfers 1 en 2 over op je antwoordblad en zet erachter of deze uitspraak juist 
is of onjuist. 
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kaart 10 
Havens en vervoer over water   
 

 
1p  32 Op kaart 10 kun je de omvang en soort goederen aflezen die aan- en afgevoerd worden 

naar een groot aantal Europese havens. 
Welke van de onderstaande havens heeft volgens de kaart geen achterlandverbinding via 
rivier of kanaal? 
A Bremen 
B Genua 
C Londen 
D Marseille 
 

2p  33 Kaart 10 laat ook de verhouding zien tussen de hoeveelheid stukgoed en massagoederen 
die in elk van de afgebeelde havens behandeld wordt.  
De kaart laat zien dat ruim 75% van de goederen die in Rotterdam geladen en gelost 
worden massagoederen zijn. 

 Noem twee redenen waarom de Rotterdamse haven zo geschikt is voor de aanvoer 
en afvoer van massagoederen. 
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Gebruik het bijlagenboekje. 
 

1p  34 Rozenburg is een deel van het Nieuwe Waterweggebied. 
Welke functie zal het eiland Rozenburg in de jaren vijftig vooral hebben gehad (zie kaart 1 
in het bijlagenboekje)? 
A een agrarische functie 
B een havenfunctie 
C een industriële functie 
D een toeristische functie 
 

2p  35 In ongeveer 40 jaar tijd is er op het eiland Rozenburg veel veranderd. 
 Vergelijk de kaarten 1 en 2 (zie het bijlagenboekje) en geef vervolgens twee 

voorbeelden van veranderingen die in dit gebied hebben plaatsgevonden. 
 

1p  36 Op kaart 2 komen nogal wat rode cirkeltjes voor.  
Deze zijn ook op foto 1 te zien, maar dan met een witte kleur (zie het bijlagenboekje).  
Wat is de functie van deze rode cirkeltjes? 
A Het zijn drinkwaterbekkens. 
B Het zijn opslagplaatsen van aardolie. 
C Het zijn opslagplaatsen van steenkool. 
D Het zijn waterzuiveringsinstallaties. 
 

1p  37 In mainport Rotterdam meren dagelijks schepen af zoals te zien is op foto 1 in het 
bijlagenboekje. 
Dat was zo’n 40 jaar geleden niet zo. De schepen die nu afmeren zijn veel groter. 

 Geef hiervoor een reden. 
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grafiek 3 
Ontwikkelingen op en rond Schiphol, 1992-1998  
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1p  38 Grafiek 3 gaat over ontwikkelingen op en rond Schiphol.  
Hoe groot was de toename van het aantal passagiers op luchthaven Schiphol in de 
periode 1992-1998? 
A   60 % 
B   80 % 
C 160 % 
D 180 % 
 

1p  39 Het aantal passagiers is sterker gegroeid dan het aantal vluchten.  
 Geef daarvoor een reden. 

 
1p  40 Op welke klacht is lijn 2 in grafiek 3 vooral van toepassing?  

A geluidshinder 
B horizonvervuiling 
C luchtvervuiling 
D stankoverlast 
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kaart 11 
Spoorwegverbindingen met het Ruhrgebied 
 

 
kaart 12 
Reliëf Zuid-Limburg   
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1p  41 De ‘IJzeren Rijn’ is een spoorweg tussen Antwerpen en Duisburg (in het Duitse 
Ruhrgebied), die aangelegd is tussen 1869 en 1879. 
Hoewel het tracé voor een deel over Nederlands grondgebied loopt, heeft België (volgens 
een verdrag) de kosten van de aanleg volledig betaald.  
Aanvankelijk was er veel treinverkeer maar dit werd door de jaren heen steeds minder.  
Sinds 1991 rijden er zelfs helemaal geen treinen meer tussen Roermond en de Duitse 
grens.  
België heeft echter verzocht de ‘IJzeren Rijn’ opnieuw in gebruik te mogen nemen. 
Op kaart 11 staat ook de ‘Montzenroute’ aangegeven.  
Deze spoorwegverbinding gaat niet over Nederlands grondgebied.  
De Belgische regering is echter van mening dat deze ‘Montzenroute’ minder geschikt is.  
Zeker zware goederentreinen kunnen moeilijk van deze route gebruik maken.  

 Geef door vergelijking van kaart 11 met kaart 12 de reden waarom de ‘Montzenroute’ 
minder geschikt is voor zware goederentreinen. 

 
1p  42 Antwerpen kan door het opnieuw in gebruik nemen van de 'IJzeren Rijn' een grotere 

concurrent van Rotterdam worden. 
Bij welk soort goederenvervoer zou Antwerpen een grotere concurrent van Rotterdam 
kunnen worden? 
A aardgas 
B computers 
C containers 
D ertsen 
 
foto 4        foto 5 
Woningen langs het spoor in het  Historisch tracé door het centrum van 
Roermond      natuurgebied 
         de Weerter- en Budelerbergen 
 

 
2p  43 Foto 4 en foto 5 zijn genomen op twee plaatsen waar de IJzeren Rijn door Nederland 

gaat. 
Stel dat jij in dit gebied woont en je stuurt een protestbrief naar de Belgische regering 
tegen het gebruik van de 'IJzeren Rijn'. 

 Noem in je brief twee argumenten. 
 Je kunt bij je antwoord gebruik maken van beide foto's. 
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tabel 4 
Top 10 Europese luchthavensteden in 2000 
 
 Vliegtuigbewegingen 

(x 1.000) 
Passagiersbewegingen 
(x 1.000) 

Vracht 
(x 1.000) 

Londen* 858,7 (1) 108.543 (1) 1.795,4 (1) 
Parijs** 747,5 (2)   73.641 (2) 1.386,7 (3) 
Frankfurt 441,6 (3)   49.340 (3) 1.573,2 (2) 
Amsterdam 414,9 (4)   39.607 (4) 1.222,6 (4) 
Madrid 357,6 (5)   32.828 (5)   308,9 (9) 
Milaan 313,3 (6)   26.743 (7)     300,8 (10) 
Rome 306,8 (7)   27.109 (6)  
Brussel 304,9 (8)     21.599 (10)    674,4 (5) 
Kopenhagen 299,7 (9)   
Zürich  290,9 (10)   22.627 (9)    395,1 (8) 
München    23.126 (8)  
Luxemburg      499,9 (6) 
Keulen      423,6 (7) 

* Drie luchthavens (Heathrow, Gatwick, Stansted) 
** Twee luchthavens (Charles de Gaulle, Orly) 
 

1p  44 Maroesja en Herman maken een sectorwerkstuk over mainport Schiphol.  
Ze bestuderen tabel 4.  
Herman vindt dat de tabel heel goed laat zien dat Schiphol een Europese mainport is. 

 Geef met behulp van tabel 4 een argument voor zijn standpunt.  
 

1p  45 Maroesja vindt dat de tabel geen eerlijke vergelijking maakt tussen de diverse 
vliegvelden.  
Zij zegt tegen Herman: “Als er een vergelijking gemaakt was tussen luchthavens in plaats 
van luchthavensteden zou Schiphol een hogere plaats innemen”. 

 Geef met behulp van tabel 4 een argument voor haar standpunt. 
 

einde 
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