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Politiek en ruimte 
 

Opgave 1 − Kashmir, een omstreden gebied 
 
bron 1 
 
Kashmir 
 
Kashmir ligt in het noorden van India. Officieel is het een deelstaat van India, 
Jammu en Kashmir genaamd, maar Pakistan heeft het gebied vanaf de stichting 
van de staten India en Pakistan in 1947 geclaimd. Indertijd koos de maharadja 
(een soort koning) van Kashmir ervoor het gebied bij India te voegen. Maar 
volgens Pakistan wilde de overwegend islamitische bevolking van het gebied 
juist bij Pakistan horen. 
 
In de drie oorlogen na 1947 tussen India en Pakistan was Kashmir de inzet. Ze 
zorgden voor een opdeling van Kashmir langs een bestandslijn. Het zuidelijk 
deel hoort nog steeds bij India, terwijl het noorden, dat ook grenst aan 
Afghanistan, door Pakistan wordt gecontroleerd. Maar voor Pakistan is dit niet 
genoeg. Het wil Kashmir helemáál hebben. Guerrillagroepen die vanuit het 
noorden het Indiase deel van Kashmir bestoken, werden door de Pakistaanse 
regering consequent ‘vrijheidsstrijders’ genoemd, en terroristen zoals die enkele 
jaren geleden het parlementsgebouw van India bestormden, zijn eerder 
aangemoedigd dan bestreden. 
Wat de inwoners van Kashmir zouden willen, speelt in het conflict geen 
belangrijke rol. Het is een prestigekwestie tussen beide staten geworden. In 
India zou het als een grote afgang beschouwd worden als Kashmir werd 
afgestaan. Een president die Kashmir verkwanselt, verzwakt zijn positie ernstig, 
terwijl het terugwinnen van het noordelijk deel juist enorm prestige zou 
opleveren. Om dezelfde reden zullen ook de Pakistaanse leiders het niet 
gemakkelijk opgeven. 
 
 vrij naar: http://scholieren.nrc.nl/weekkrant/2003/index.shtml 
 
bron 2 
 
‘Het Zwitserland van Azië’ wordt Kashmir ook wel genoemd. De Himalaya loopt 
deels door het gebied, tussen de bergen liggen vruchtbare valleien. Het gebied 
heeft voldoende natuurlijke hulpbronnen om welvarend te worden.  
De enige barrière is het conflict dat al meer dan een halve eeuw duurt. Zowel 
India als Pakistan vinden dat Kashmir aan hen toebehoort. Aan de roep van het 
deel van de Kashmiri’s dat onafhankelijkheid wil, geven India en Pakistan geen 
gehoor. 
Van de ruim acht miljoen inwoners van de Indiase deelstaat wonen de meesten 
in de vruchtbare Kashmirvallei en in de vlakte rond Jammu. Jammu en Kashmir 
telt veertien verschillende etnische groepen. 
 
 vrij naar: www.nos.nl/nieuws/achtergronden, 5 september 2004 
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bron 3 
 
Religieuze groeperingen in het door India bestuurde deel van Kashmir 
 
Regio Boeddhisten Hindoes Moslims Overige 
Vallei van Kashmir -   4% 95% 1% 
Jammu - 66% 30% 4% 
Ladakh 50% - 46% 4% 

 
Religieuze groeperingen in het door Pakistan bestuurde deel van Kashmir 
 
Regio Boeddhisten Hindoes Moslims Overige
Noordelijke gebieden - - 99% 1% 
Vrij Kashmir  
(Pakistaanse benaming) 

- - 99% 1% 

 
 bron: internet 
 
bron 4   
 
Territoriale situatie in Kashmir op 1 januari 2003 
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vrij naar: 
www.lib.utexas.edu/maps/middle_east_and_asia/kashmir_rel_2003.jpg 
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bron 5  
 
Scenario A: Kashmir bij Pakistan 
 

CHIN

AFGHANISTANAFGHANISTAN

A

P A K I S T A N

INDIA

Jammu

Legenda:
internationale grens
interne administratieve
grens

0 100 200 km

Vallei van
Kashmir

Ladakh

 
 
Scenario B: Kashmir onafhankelijk   
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vrij naar: 
www.lib.utexas.edu/maps/middle_east_and_asia/kashmir_rel_2003.jpg 
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Opgave 2 − De Stedendriehoek Apeldoorn - Deventer - Zutphen 
 
bron 6 
 
Plannen Stedendriehoek ter inspraak 
Van 1 september tot 1 oktober 2005 doorloopt het Voorontwerp Regionale 
Structuurvisie Stedendriehoek 2030 (RSV) met bijbehorende Strategische 
Milieubeoordeling (SMB) de inspraakprocedure. De RSV is een gezamenlijke 
toekomstvisie van de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Gorssel, 
Lochem, Voorst en Zutphen. Doel is ervoor te zorgen dat het ook in 2030 nog 
prettig wonen, werken en recreëren is in de Stedendriehoek. De visie krijgt de 
formele status van een intergemeentelijk structuurplan en zal uiteindelijk door de 
gemeenteraden worden vastgesteld.  
 
 www.regiostedendriehoek.nl; persbericht 1 september 2005 
 
 
bron 7 
 
De Stedendriehoek 
De gemeenten van de Stedendriehoek hebben besloten nauw met elkaar te 
gaan samenwerken in het Stedelijk Netwerk Stedendriehoek. De gemeenten van 
de Stedendriehoek zijn ervan overtuigd dat ze met elkaar meer kunnen bereiken 
dan afzonderlijk. Door samen te zoeken naar bijvoorbeeld de beste plaatsen om 
woningen of bedrijventerreinen te realiseren, natuur te behouden of recreatieve 
en sociale voorzieningen te ontwikkelen, verbetert de kwaliteit van het hele 
gebied. Ze hebben daarom een gezamenlijk toekomstbeeld voor de regio 
geschetst. 
 
 www.regiostedendriehoek.nl; persbericht 1 september 2005 
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bron 8  
De gemeenten van de Stedendriehoek (situatie vóór 1 januari 2005) 
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 vrij naar: De Grote Bosatlas, 52e druk, 2001 
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Opgave 3 − Polen en de Europese Unie 
 
bron 9   
 
Spreiding van buitenlandse investeringen in Polen (1998)  
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vrij naar: Hanna Kosarczyn; Regional Development in Poland, an overview; 
Warschau, 2001 

 
bron 10 
 
Herkomst van buitenlandse investeringen in Polen (in procenten van het 
totaal, 1998) 
 

Nederland 20,8 
Duitsland 20,4 
Verenigde Staten 14,8 
Frankrijk   9,6 
Zuid-Korea   6,3 
Overige 28,1 

 
vrij naar: Andrzej Cieslik; Location of foreign firms and national border 
effects: the case of Poland; in TESG, Vol. 96 (2005), nummer 3 
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Vervoer en ruimtelijke inrichting 
 

Opgave 4 − Ontwikkelingen in het luchtvrachtvervoer 
 
bron 11 
 
Top 10 van de grootste luchtvrachtmaatschappijen ter wereld gebaseerd 
op het totale aantal gevlogen vrachttonkilometers (VTK’s), 2003-2004 
 
Positie in 2004 van de 
luchtvaartmaatschappij 

Land VTK’s Veranderingen 
van de VTK’s  
in % 

(positie 2003 tussen haakjes)  (in miljoenen) 2004 t.o.v. 2003
1 FedEx Express (1) VS 14.579 9,4 
2 Korean Air (3) Zuid-Korea 8.264 19,8 
3 Lufthansa (2) Duitsland 8.040 10,7 
4 UPS (4) VS 7.353  9,2 
5 Singapore Airlines (5) Singapore 7.143  6,9 
6 Cathay Pacific (6) Hongkong 5.876 13,1 
7 China Airlines (8) Taiwan 5.642  19,4 
8 Atlas Air (nieuw) VS 5.536 geen gegevens 
9 EVA Air (9) Taiwan 5.477 16,2 

10 Air France (7) Frankrijk 5.388 10,5 
14 KLM Nederland 4.535 11,0 

 
 vrij naar: AirCargoWorld, september 2005/www.aircargoworld.com 
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Opgave 5 − De Zuiderzeelijn 
 
bron 12   
 
Mogelijk tracé Zuiderzeelijn 
 

0 20 40 km

Groningen
Leeuwarden

DrachtenDrachten

HeerenveenHeerenveen

EmmeloordEmmeloord

LelystadLelystad

Almere
AmsterdamAmsterdam

SchipholSchiphol

snelle verbinding
tussen Heerenveen

en Leeuwarden

Zuiderzeelijn
varianten:
-magneetzweefbaan
-hogesnelheidslijn
-intercityverbinding

 
 vrij naar: De Grote Bosatlas, 52e druk, 2001 
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Actieve aarde 
 

Opgave 6 − Paleoklimatologie en de invloed van zeestromen 
 
bron 13 
 
Paleoklimatologie 
 
Klimaatverandering is van alle tijden. Zelfs de snelle overgang naar een warmer 
klimaat, die we nu meemaken, is geologisch gezien geen uitzondering. Zo 
voltrok de overgang van de laatste ijstijd naar ons interglaciaal, het Holoceen, 
zich in amper vijftig jaar. Om te bepalen hoe de huidige klimaatverandering zich 
verhoudt tot eerdere klimaatveranderingen, willen klimatologen een zo 
nauwkeurig mogelijk beeld krijgen van de natuurlijke variatie van het klimaat. De 
hoop is daarbij gevestigd op paleoklimatologisch onderzoek, dat natuurlijke 
bronnen leest als sporen van het veranderende klimaat.  
(...) Ook ontstaat een preciezer beeld van de invloed van oceaanstromen op het 
klimaat. Zo hebben Australische onderzoekers gewezen op de mogelijkheid dat 
het warme water ten noorden en ten oosten van Indonesië de circulatie van het 
oceaanwater bevordert. Deze warmtepoel ontstaat door de sterke opwarming 
van het zeewater bij Indonesië. In de laatste ijstijd zou volgens hen de 
oceaancirculatie die over de aarde trekt, zijn geblokkeerd bij Indonesië. (...) Dat 
hield de ijstijd op het noordelijke halfrond in stand. 
 
 bron: vrij naar http://www.nrc.nl/W2/Lab/Profiel/Klimaat/paleoklimatologie 
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bron 14 
 
 
De Noord-Atlantische Stroom 
 
De Golfstroom ontstaat door een opstuwing van warm water in de  
Golf van Mexico. In het verlengde van de Golfstroom bevindt zich de  
Noord-Atlantische Stroom die richting Noorwegen stroomt. 
 
In de laatste ijstijd vonden meerdere abrupte temperatuurveranderingen plaats, 
met name in het gebied rondom de noordelijke Atlantische Oceaan. De laatste 
plotselinge temperatuurverandering aan het einde van de laatste ijstijd vond 
rond 12.500 jaar geleden plaats. De verandering volgde op een periode van 
temperatuurstijging. Deze temperatuurstijging leidde tot het afsmelten van de 
ijskap in Noord-Amerika. Het smeltwater verzamelde zich in een grote 
binnenzee. Deze binnenzee werd door een gletsjertong afgesloten van de 
noordelijke Atlantische Oceaan. Na het afsmelten van deze gletsjertong vond de 
geweldige zoetwatermassa in de binnenzee toch een weg naar de noordelijke 
Atlantische Oceaan. IJsboringen tonen aan dat de gemiddelde jaartemperatuur 
in Noordwest-Europa hierna in enkele decennia ongeveer 5 graden Celsius is 
gedaald, waardoor de Noord-Atlantische regio weer terugkeerde naar een 
ijstijdsituatie. 
 

bron: H.J. Barth, Erzählt uns Hollywood die Zukunft, in: Geographie, 
Klimawander, mei 2005 

 
 
bron 15 
 
Stromingssysteem  
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 bron: Cito 
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Opgave 7 − Ontstaan en afbraak van gesteenten in het westen  
    van Noord-Amerika 

 
bron 16    
 
Schematische doorsnede door de Grand Canyon in de Verenigde Staten 
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 vrij naar: www.geo-aktuell.de 
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bron 17   
 
Pegmatiet 
 

 
 
Graniet 
 

 
 
 bron: Simon & Schuster’s Guide to Rocks and Minerals, New York, 1978 
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Opgave 8 − Platentektoniek bij de Anatolische en de 
    Arabische plaat 

 
bron 18    
 
Platentektoniek in het oostelijke Middellandse Zeegebied 
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 bron: Beukenkamp, P., Geografie, nr. 9/10, 2004 
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bron 19   
 
Platentektoniek rondom de Arabische plaat 
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 vrij naar: www.whpierceexploration.com 
 
 

einde  700025-1-013b* 
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