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Examen  VWO

Voorbereidend 
Wetenschappelijk 
Onderwijs 

Als bij een vraag een verklaring, uitleg of 
berekening gevraagd wordt, worden aan het 
antwoord meestal geen punten toegekend als 
deze verklaring, uitleg of berekening 
ontbreekt. 

Geef niet meer antwoorden (redenen, 
voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. 
Als er bijvoorbeeld twee redenen worden 
gevraagd en je geeft meer dan twee redenen, 
dan worden alleen de eerste twee in de 
beoordeling meegeteld. 

Voor dit examen zijn maximaal 86 punten te 
behalen; het examen bestaat uit 38 vragen. 
Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel 
punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
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  LET OP: Je kunt dit examen maken met de 51e druk of met de 52e druk van de atlas. 
  Schrijf op de eerste regel van je antwoordblad welke druk je gebruikt, de 51e of de 52e.

Bij elke vraag is aangegeven welke bron(nen) en atlaskaart(en) nodig zijn voor de beantwoording. 
De kaartnummers verwijzen naar de 51e druk, of, als ze tussen haakjes staan, naar de 52e druk van de 
atlas. 

Migratie en Mobiliteit 

De grootste steden in 2015 (in miljoenen inwoners) 

bron: Praxis Geographie, 3/2000 

Gebruik bron 1 en de atlas bij de vragen 1 en 2. 

Volgens bron 1 zullen er in 2015 in de wereld 24 megasteden zijn. Megasteden zijn steden 
met meer dan 10.000.000 inwoners. Een belangrijke oorzaak van de groei van de steden is 
de ruraal-urbane migratie. De invloed van de ruraal-urbane migratie op de bevolkingsgroei 
tot 2015 zal niet bij alle steden even groot zijn.  

4p 1  A: Noem twee megasteden uit bron 1 waarbij de ruraal-urbane binnenlandse migratie tot 
2015 een relatief kleine rol zal spelen in de groei van de bevolking. 
B: Geef een gemeenschappelijke verklaring voor de relatief geringe ruraal-urbane migratie 
naar de bedoelde steden van nu tot 2015. 

Enkele megasteden kennen een intercontinentale migratie. 
4p 2  A: Naar welke twee steden is de laatste decennia het aantal intercontinentale migranten het 

grootst geweest? Laat bij je keuze de stad Istanbul buiten beschouwing, omdat deze stad in 
twee continenten ligt. 
B: Geef – afgezien van het gevoerde immigratiebeleid – twee oorzaken van die grote 
intercontinentale migratie. 
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Internationale migratie naar de Europese Unie uit vier landen van herkomst 

bron: Werkverband periodieke rapportage bevolkingsvraagstukken, Bevolkingsvraagstukken 
in Nederland anno 2000, NIDI, Den Haag, 2000 

Leeftijdsopbouw van de bevolking in Marokko, 2000

bron: Werkverband periodieke rapportage bevolkingsvraagstukken, 
Bevolkingsvraagstukken in Nederland anno 2000, NIDI, Den Haag, 2000 

Gebruik de bronnen 2 en 3 en de kaartbladen 132 en 133 (52e druk: 148 en 149) bij de 
vragen 3 tot en met 5. 

Eind 1999 is een uitgebreid migratieonderzoek afgesloten over de internationale migratie naar 
de Europese Unie. In het kader van dit onderzoek is een aantal herkomstlanden onderzocht. In 
bron 2 staan vier van de onderzochte landen met de letters A, B, C, en D aangegeven. 
Het gaat -in willekeurige volgorde- om: Egypte, Ghana, Senegal en Turkije. 

2p 3  A: Met welke letter wordt het cirkeldiagram van Ghana aangegeven? 
B: Met welke letter wordt het cirkeldiagram van Turkije aangegeven? 

85+
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

0 2 4 6 8 100246810

mannen vrouwen

DC

BA

   Duitsland
47

Saudi-Arabië
  47

Oostenrijk
11

Frankrijk
10

Zwitserland
8

Nederland
5

overig EU
6

overig niet-EU
 13

Irak
17

Koeweit
11

Jordanië
10

Libië
6

overig EU
  6

overig niet-EU
11

VS van Amerika
      17 

Duitsland
14

   Nigeria
10

Italië
9

Verenigd
Koninkrijk

9

overig EU
10

overig-niet EU
31 Italië

   29

   Gambia
17

Mauritanië
10

Ivoorkust 7

Frankrijk 5

Spanje 4
overig EU 3

overig niet-EU
25

bron 2 

bron 3 

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



200018  15 4 Lees verder

Voor de Marokkaanse migranten zijn Frankrijk en Spanje belangrijke bestemmingen. 
2p 4  Geef daarvoor – afgezien van de aanwezigheid van werk – twee argumenten die op beide 

bestemmingslanden van toepassing zijn. 

Ondanks de grote aantallen Marokkanen die geëmigreerd zijn naar landen in West-Europa, 
laat bron 3 geen duidelijke inkeping in de leeftijdsopbouw zien die verband houdt met deze 
emigratie. 

2p 5  Geef een verklaring voor het ontbreken van die inkeping in de leeftijdsopbouw. 

Enkele gegevens van een deel van de gemeenten in de Corop-regio Midden-Noord-Brabant 

Gemeente Inwoners Migratieoverschot 
(binnenlands) 

Werkzame
beroepsbevolking 
x 1000 

Aantal
arbeidsplaatsen 
x 1000 

Alphen en Riel 6263 –35 3.1 1.1 
Berkel-Enschot 10478 17 4.7 1.6 
Diessen 4166 –32 – – 0.8 
Dongen 21537 20 9.0 6.6 
Drunen 18990 –132 7.9 5.1 
Gilze en Rijen 23653 37 10.0 7.3 
Goirle 19208 196 7.4 4.3 
Hilvarenbeek 10046 17 3.5 2.2 
Hooge en Lage 
Mierde

4205 –4 – – 0.5 

Loon op Zand 22740 2 8.8 4.4 
Moergestel 5826 –29 – – 1.3 
Oisterwijk 18995 30 7.1 5.2 
Oost-West
Middelbeers 

5383 85 – – 0.7 

Sprang-Capelle 10020 –13 4.0 1.6 
Udenhout 9037 –50 3.8 2.7 
Waalwijk 29726 –96 12.1 14.2 

bron: CBS, 1-1-1996 

Pendel vanuit een aantal gemeenten in de Corop-regio Midden-Noord-Brabant naar de 
gemeente Tilburg

vrij naar: SMB bedrijvenregister, Statistisch Jaarboek, 1997, gemeente Tilburg 
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Gebruik de bronnen 4 en 5 en de kaartbladen 34-35 (52e druk: 38-39) bij vraag 6. 

4p 6  A: Welke combinatie van twee gegevens uit bron 4 kun je gebruiken om een mogelijke 
verklaring te geven voor de verschillen in omvang van de pendelstromen vanuit de 
gemeenten Berkel-Enschot en Hilvarenbeek naar de gemeente Tilburg? 
B: Motiveer waarom je juist deze gegevens hebt gekozen. 

Gebruik de kaartbladen 44 en 52 (52e druk: 48 en 58) bij vraag 7. 

Een onderzoeksbureau wil inzicht krijgen in het verschil in het gebruik van het openbaar 
vervoer door forensen in Noord- en Zuid-Holland enerzijds en Noord-Brabant anderzijds.  
Het onderzoeksbureau verwacht dat het percentage forensen dat gebruik maakt van het 
openbaar vervoer in de provincie Noord-Brabant kleiner zal zijn dan dat in de provincies 
Noord- en Zuid-Holland. 

4p 7  A: Geef twee uit de kaarten af te leiden aanwijzingen waarop deze verwachting gebaseerd 
zal zijn.
B: Waarom heb je juist deze twee aanwijzingen gekozen? 

Het Nederlandse landschap – natuurlijke en menselijke factoren 
(toegepast op het rivierkleilandschap en het zandlandschap) 

Beschrijving van een bodemprofiel: 
Ap:  0-23 cm. Donker tot zeer donkergrijsbruine, matig humeuze, kalkrijke lichte klei met een 
 brokkelige structuur. (Ap is de zogenaamde ploeghorizont.) 
C1:  23-64 cm. Donker grijsbruine, matig humusarme, kalkrijke zware zavel. Niet roestig. 
C2:  64-90 cm. Overgangszone tussen de min of meer homogene bovengrond en de  
 gelaagde ondergrond. Humusarme, kalkrijke lichte zavel. 
C3:  90-120 cm. Humusarm, kalkrijk kleiig zand waar roestvlekken in voorkomen. 
 Gelaagd. 

vrij naar: Bakker, H. de en A.W. Edelman-Vlam, De Nederlandse bodem in kleur, 
Wageningen, 1976 

Gebruik bron 6 bij vraag 8. 

De in bron 6 beschreven bodem is kenmerkend voor bepaalde delen van het rivierkleilandschap.  
2p 8  A: Komt deze bodem voor op de stroomruggen of in de kommen? 

B: Geef een argument voor je keuze. 

bron 6 
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Gelderse IJssel ter hoogte van Rheden/De Steeg  

bron: Oblique luchtfoto uit: Kam, J. van de, Rivierenland, Amsterdam, 1975 

Gebruik bron 7 bij de vragen 9 tot en met 11. 

De foto van bron 7 is een afbeelding van de Gelderse IJssel ter hoogte van Rheden/De Steeg. 
In dit gebied heeft in de jaren zestig van de twintigste eeuw een belangrijke menselijke 
ingreep in het landschap plaatsgehad. 

2p 9  A: Welke menselijke ingreep wordt bedoeld? 
B: Leg uit met welk doel deze ingreep heeft plaatsgehad. 

De wateren die in bron 7 met de letter A zijn aangegeven, zijn op een andere manier ontstaan 
dan de wateren die in bron 7 met de letter B zijn aangegeven. 

1p 10  Hoe zijn de waterplassen, aangeduid met de letter A, ontstaan? 

De wateren die in bron 7 met de letters A en B zijn aangeduid, hebben tegenwoordig 
dezelfde hoofdfunctie. 
N.B. de foto dateert uit de jaren zeventig van de twintigste eeuw! 

2p 11  Noem de bedoelde hoofdfunctie en leg uit waarom deze wateren daar beter voor geschikt 
zijn dan de rivier de IJssel. 

bron 7 
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In de periode 1960 –1970 werd in het gebied Somerensche Heide een ruilverkaveling uitgevoerd. 
Hierbij werden nieuwe sloten gegraven die water, dat eerst naar de kleine Aa werd afgevoerd, nu 
afvoeren naar de Peelrijt. De Peelrijt werd tevens verbeterd om de grotere hoeveelheid water te 
kunnen afvoeren. Het gevolg was wel, dat het Beuven (het Beuven is een ven!) met een grotere 
hoeveelheid Peelrijtwater gevoed werd. In 1976 werd de Peelrijt tot op de oorspronkelijke diepte 
uitgebaggerd en werden de kaden in het Beuven verhoogd. De lage stukken werden echter niet 
helemaal dichtgemaakt, waardoor nog steeds Peelrijtwater in het Beuven kon stromen. 

bron: P. Blankers e.a., Asten-Someren, Mens en landschap in de loop der eeuwen, 
Panningen, 2000 

Restauratie van het Beuven  

vrij naar: P. Blankers e.a., Asten-Someren, Mens en landschap in de loop der eeuwen, 
Panningen, 2000 en Topografische Dienst Emmen, kaart 51H, 2000 

Gebruik de bronnen 8 en 9 bij de vragen 12 en 13. 

Door ingrepen in de waterhuishouding zoals beschreven in bron 8 is de natuurwaarde van 
veel vennen in het zandlandschap verminderd.  

2p 12  Leg uit waarom dergelijke ingrepen in de waterhuishouding de natuurwaarde van de vennen 
op de zandgronden heeft verminderd. 

De maatregelen die in de periode 1960–1970 (zie bron 8) genomen zijn, zijn in het Beuven 
zeer schadelijk voor het milieu geweest. Als dezelfde maatregelen in de jaren zestig van de 
negentiende eeuw genomen waren, was de milieuschade in die eeuw veel minder geweest. 

2p 13  Noem twee factoren, die aannemelijk maken dat dergelijke maatregelen in de negentiende 
eeuw minder milieuschade zouden hebben gegeven. 

Gebruik de atlaskaarten 35 en 36A (52e druk: 39 en 40A) bij vraag 14. 

In de omgeving van Nijmegen en Groesbeek ligt plaatselijk een lössdek. 
1p 14  Waarom juist daar? 

Stuifzanden liggen vrijwel altijd op de hoger gelegen delen van het zandlandschap. 
1p 15  Waarom juist daar? 

bron 8 

bron 9 
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Milieugeografie van Nederland (toegepast op Nederland en de 
internationale milieuproblemen, en de Nederlander en de 
milieugebruiksruimte) 

Factoren die de omvang van de zeespiegelstijging bepalen als gevolg van het versterkte 
broeikaseffect 

bron: Calmthout, M. van, Het broeikaseffect, vereniging Milieudefensie, 1990 

Gebruik bron 10 bij de vragen 16 en 17. 

Uit bron 10 blijkt dat de invloed van de gletsjers op de zeespiegelstijging groter is dan de 
invloed van het landijs van Groenland. 

2p 16  Geef hiervoor de verklaring. 

Er is een verband tussen de stijgende luchtvochtigheid boven Antarctica en een daling van 
de zeespiegel. 

3p 17  Verklaar dit verband. 
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Schematische weergave van de verzuringsproblematiek  

bron: RIVM, Zorgen voor morgen, 1990 

Gebruik bron 11 bij de vragen 18 en 19. 

In bron 11 begint het schema met ’menselijke activiteiten’. 
2p 18  Noem de belangrijkste twee menselijke activiteiten die tegenwoordig de verzuring van de 

atmosfeer in Nederland veroorzaken. 

Volgens bron 11 is vegetatie gevoelig voor verzuring. Dit geldt met name voor bossen. 
Afgezien van de bodemerosie en verstoring van de waterhuishouding, zal het afsterven en 
verdwijnen van bossen een bijdrage leveren aan een ander milieuprobleem. 

2p 19  A: Welk milieuprobleem wordt bedoeld? 
B: Leg uit op welke wijze het verdwijnen van de bossen het bedoelde milieuprobleem 
versterkt.

De maatregelen die in Nederland tegen verzuring zijn genomen, kan men in twee 
categorieën verdelen, namelijk brongerichte en effectgerichte maatregelen. 

2p 20  Noem van elke categorie een voorbeeld. 

bron 11 
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Prognose waterbodemkwaliteit van enkele grote wateren in 2020 in mg/kg 

streefwaarde Ketelmeer IJsselmeer Hollands Diep Haringvliet 
cadmium     0,8   0,6     3     0,8     3,5 
zink 140 70 260 185 315 
lood   85 20   90   30   70 
koper   36 15   55   20   30 

vrij naar: Raad voor het Milieu- en Natuuronderzoek, De milieugebruiksruimte als 
uitdaging voor technologische ontwikkeling, 1992 

Gebruik bron 12 bij de vragen 21 tot en met 23. 

De in bron 12 genoemde streefwaarde heeft betrekking op de kwaliteit van de waterbodems 
overeenkomstig het principe van duurzaamheid.  

2p 21  Wat bedoelt men in dit verband met duurzaamheid? 

3p 22  A: Welke overeenkomst hebben de in bron 12 genoemde wateren wat betreft hun ligging? 
B: Verklaar waarom veel sedimentatie van zware metalen juist daar optreedt. 

3p 23  A: Op welke ruimtelijke schaal heeft het milieuprobleem van bron 12 betrekking? 
B: Leg uit dat de bestrijding van dit milieuprobleem extra wordt bemoeilijkt door de 
ruimtelijke schaal waarop het zich afspeelt. 

Internationalisering: Nederland in Europa, Europa in de wereld 

Shell stopt € 4,9 miljard in Chinees chemieproject 

Van onze correspondent 
Jan van der Putten 

BEIJING

Na twintig jaar volhouden heeft Shell zich 
stevig in China genesteld. Zaterdag sloten 
Shell Chemicals en China National Offshore 
Oil Corporation (CNOOC) een contract voor 
4,05 miljard dollar (€ 4,9 miljard). Daarmee 
werd de CNOOC and Shell Petrochemicals 
Company Ltd. geboren, de grootste joint 
venture in China. 
Bij de ondertekening van de overeenkomst 
was de tweede man aanwezig van de 

Chinese communistische partij, 
parlementsvoorzitter Li Peng. Hoe belangrijk 
de Chinese autoriteiten het nieuwe bedrijf 
vinden, bleek ook uit de aandacht van de 
pers voor de ondertekening. Het
Volksdagblad, officiële spreekbuis van de 
partij, wijdde er op zijn voorpagina een artikel 
aan.
Nooit eerder is in China zo’n grote 
buitenlandse investering gedaan. Shell is 
voor de helft de eigenaar van het nieuwe 
bedrijf. De andere helft is in handen van een 
consortium van de staatsbedrijven CNOOC 
en de Guangdong Investment and 
Development Company. 

bron: Putten, J. van der, Shell stopt € 4,9 miljard in Chinees chemieproject, 
in: de Volkskrant, 1-11-2000 

Gebruik bron 13 bij de vragen 24 tot en met 26. 

Evenals de voormalige Sovjet-Unie heeft ook China lange tijd buitenlandse investeerders 
buiten de deur gehouden. 

2p 24  Geef hiervoor de verklaring. 

Shell heeft met China een contract gesloten van € 4,9 miljard, waardoor de grootste joint 
venture in China is geboren. Shell verwacht dat investeringen in China op de langere 
termijn grote winsten zullen opleveren.  

2p 25  Noem twee redenen waarom Shell optimistisch is over de te verwachten winsten in China. 

bron 13 

bron 12 
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China heeft gekozen voor een zogenaamd joint venture contract met Shell, omdat dit voor 
China bepaalde voordelen heeft. 

2p 26  Noem twee voordelen voor China. 

Vangstverbod op kabeljauw, tong en schol  

vrij naar: de Volkskrant, 25-1-2001 

Gebruik bron 14 bij de vragen 27 en 28. 

In 2001 is voor de periode tussen 14 februari en 30 april een vangstverbod afgekondigd op 
kabeljauw, tong en schol voor delen van de Noordzee. Faber, de staatssecretaris die 
verantwoordelijk is voor de visserij, meent dat Nederland onevenredig zwaar wordt getroffen. 

1p 27  Welk argument voor deze mening kun je afleiden uit de kaart? 

In het artikel bij bron 14 stelt G. Hiemstra, secretaris van de Nederlandse vissersbond, dat 
het vangstverbod in een deel van de Noordzee geen echte oplossing van het probleem is. 

2p 28  Welk argument kan de heer Hiemstra daarvoor aanvoeren? 

De laatste jaren zijn onder Nederlandse leiding nieuwe productiegebieden voor bloembollen 
opgezet in landen als Nieuw-Zeeland en Chili. 

2p 29  Leg uit wat het voordeel is van deze vorm van internationalisering voor de Nederlandse 
bollensector. 

Het onder Nederlandse leiding opzetten van nieuwe productiegebieden voor bloembollen in 
het buitenland kan op langere termijn een verslechtering betekenen van de internationale 
positie van de Nederlandse bloembollenteelt. 

2p 30  Geef een verklaring voor deze verslechtering. 

Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 

200 km1000

Legenda
vangstverbod tussen 14 februari
en 30 april 2001

bron 14 
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Marokko

Tot op heden bestaat in Marokko de paradoxale situatie dat de rurale bevolkingsdichtheid in de 
bergen veel groter is dan in de open vruchtbare Atlantische vlakten. De relatief hoge rurale 
bevolkingsdichtheid in de onherbergzame Anti-Atlas en in het door droogte en erosie geteisterde 
Rifgebergte hebben dan ook vele vragen opgeroepen. De oostelijke Rif kent zelfs de hoogste rurale 
bevolkingsdichtheid van Marokko. 

bron: Lentjes, W., Milieuproblemen in de derde wereld, Assen, 1980 

Gebruik bron 15 bij de vragen 31 tot en met 33. 

2p 31  Geef een verklaring voor de paradoxale situatie genoemd in bron 15. 

In de tekst van bron 15 wordt gesproken over de droogte van het Rifgebergte. Deze droogte 
is niet direct af te leiden uit de neerslagkaart in de atlas. 

2p 32  Noem twee oorzaken waardoor ondanks de tamelijk grote neerslag in het Rifgebergte daar 
toch sprake is van gebrek aan water. 

Gebruik atlaskaart 135C (52e druk: 153C). 

2p 33  Verklaar waarom het beeld van deze kaart niet overeenkomt met de tekst van bron 15. 

Men onderscheidt in Marokko landschappelijk gezien drie verschillende woestijnsoorten. 
Hieronder wordt elke woestijnsoort kort getypeerd. 
A: In deze woestijnsoort is het verweringsmateriaal voornamelijk afgerond; men treft er 
tevens vele wadi’s aan. 
B: In deze woestijnsoort treft men veelal barchanen en seifs aan. 
C: In deze woestijnsoort vindt een sterke mechanische verwering plaats, waardoor 
scherpkantige gesteentebrokken ontstaan.  

3p 34  Schrijf de letters A, B en C op je antwoordblad en zet er de juiste Arabische naam van de 
woestijnsoort achter. 

Teken het bovenaanzicht van een barchaan. Geef met een pijl de overheersende windrichting 
aan.

3p 35  Geef ook aan welk deel van de barchaan steil is en welk deel glooiend is. 

De graanteelt is voor Marokko zeer belangrijk. Nog steeds bestaat er met betrekking tot de 
teelt van graangewassen een verschil tussen het noordwesten en het zuidoosten van Marokko. 

2p 36  A: Welk specifiek graangewas overheerst in het zuidoosten? 
B: Waarom overheerst dit gewas juist in het zuidoosten? 

Bij de ontwikkelingsplannen van de Marokkaanse overheid nam de industrialisatie een belangrijke 
plaats in. Aanvankelijk lag de nadruk op de importsubstitutie; in een latere fase verschoof de 
aandacht naar een ander model van industrialisatie. De fragmentarische modernisering die een 
gevolg was van de industrialisatie vergrootte nationaal de ruimtelijke verschillen. 

vrij naar: Lentjes, W., Marokko als ontwikkelingsland, ’s-Hertogenbosch, 1981 

Gebruik bron 16 bij de vragen 37 en 38. 

De industrialisatie volgens het model van importsubstitutie is voor een ontwikkelingsland 
als Marokko het gemakkelijkst te realiseren. 

2p 37  Noem twee factoren die er toe bijdragen dat dit model voor Marokko het gemakkelijkst te 
realiseren is. 

In bron 16 wordt gesteld dat de Marokkaanse overheid in een latere fase de voorkeur gaf 
aan een ander model van industrialisatie. 

3p 38  A: Welk model wordt bedoeld? 
B: Noem – afgezien van de afzetproblemen – twee problemen die zich hierbij veelal voordoen. 

bron 15 

bron 16 

Einde 
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