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Politiek en ruimte 
 

Opgave 1 − De Westelijke Sahara, een bijna vergeten conflict 
 
bron 1  
 
De Westelijke Sahara 
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vrij naar: Elsevier Atlas, geschiedenis, grenzen, conflicten, ideologieën, 
projecties en vooruitzichten in 168 kaarten, Amsterdam, 2005 
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Westelijke Sahara, een oud conflict dat langzaam verzandt 
 
Het conflict rond de Westelijke Sahara ontstond na de terugtrekking van Spanje 
uit de regio in 1975. Marokko en Mauritanië verdeelden het uitgestrekte 
woestijngebied onderling, zonder zich te bekommeren om de wensen van de 
lokale bevolking, de Sahraoui’s. Het Polisariofront, in 1973 opgericht om de 
dekolonisatie te eisen, vormde in 1976 een regering en voerde actie voor de 
oprichting van een onafhankelijke Sahraouistaat. 
Mauritanië trok zich in 1979 terug, waarop Marokko het hele gebied bezette. Tot 
vandaag bestuurt Marokko de Westelijke Sahara. 
Van de 450.000 Sahraoui’s, nomaden van Arabische, Berberse en zwarte 
origine, leven er nu zo’n 160.000 in de vluchtelingkampen van Polisario in 
Algerije. Na decennialange periodes van oorlog tussen Marokko en Polisario 
werd in 1991 een staakt-het-vuren bereikt. De Verenigde Naties drongen erop 
aan een referendum over zelfbeschikking te houden waarbij een keuze gemaakt 
zou kunnen worden tussen onafhankelijkheid, autonomie of annexatie door 
Marokko. 
Het staakt-het-vuren heeft stand gehouden maar Marokko weigert nog altijd mee 
te werken aan zo’n referendum. 
 

vrij naar: Elsevier Atlas, geschiedenis, grenzen, conflicten, ideologieën, 
projecties en vooruitzichten in 168 kaarten, Amsterdam, 2005 

 
Opgave 2 − Vrijhandel voor ex-kolonies in het ACP-gebied? 

 
bron 3 
 
De ex-kolonies van de EU-landen raken hun bevoorrechte positie bij de handel 
met Europa kwijt. De EU mag de Europese markt vanaf 2008 niet meer eenzijdig 
openstellen voor de oud-kolonies. Brussel gaat daarom met deze landen nieuwe 
handelsverdragen met ingrijpende gevolgen afsluiten. Deze zogenaamde 
Economische Partnerschapsakkoorden (EPA) moeten het gat opvullen dat 
ontstaat op 1 januari 2008. Wezenlijk onderdeel van deze Economische 
Partnerschapsakkoorden is dat binnen tien tot twintig jaar de 
ontwikkelingslanden uit het ACP-gebied (Afrika, Caribisch gebied, Pacific (Grote 
Oceaan)) af moeten van hun afschermende importtarieven. 
De Europese Commissie wil via deze handelsakkoorden tevens een einde 
maken aan de onoverzichtelijke douanesystemen in de veelal arme  
ACP-landen. Daarvoor hoeven niet meteen alle beschermende handelsbarrières 
weg. Wel moet er bij deze ACP-landen in een periode van tien tot twintig jaar 
gelijkschakeling en afschaffing van de onderlinge importtarieven plaatsvinden. 
Daarmee wordt de handel tussen de ontwikkelingslanden vergemakkelijkt.  
Maar, zeggen tegenstanders, deze nieuwe verdragen zijn funest voor die 
landen. 
 
 vrij naar: NRC Handelsblad, 26 oktober 2006 
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Opgave 3 − Het gemeenschappelijke landbouwbeleid 
 
bron 4 
 
Wat is het melkquotum?  
 
Sinds 1984 is er in Nederland een melkquotum. Iedere individuele 
melkveehouder heeft een melkquotum. Dit melkquotum geeft hem het recht een 
bepaalde hoeveelheid melk te produceren. Is het melkquotum bijvoorbeeld 
400.000 kg dan kan hij 400.000 kg melk aan de melkfabriek leveren. Wordt er 
meer melk verwerkt dan het melkquotum dan moet er een hoge boete over de te 
veel verwerkte melk worden betaald (115% van de melkprijs). De melkquota zijn 
ingevoerd omdat er in de Europese Unie meer melk werd geproduceerd dan 
geconsumeerd. 
 
 bron: www.vwo-campus.net 
 
 
bron 5 
 
Nederlandse melkveehouders gebaat bij afschaffen quotum  
 
door Jan Kleinnijenhuis 
Afschaffing van het melkquotum zal in Nederland leiden tot een groei van de 
melkveehouderij. Maar de gevolgen voor bedrijven verschillen enorm. Dat blijkt 
uit een rapport van het Landbouw Economisch Instituut (LEI) dat de gevolgen 
van afschaffing van het quotum voor de Nederlandse melkveehouderij 
onderzoekt. In 2015 gaat het quoteringsysteem op de schop. Waarschijnlijk 
worden ook de nog overgebleven exportsubsidies afgeschaft. 
 
 bron: Trouw, 22 september 2006 
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Vervoer en ruimtelijke inrichting 
 

Opgave 4 − Breda als ‘Poort van Brabant’ 
 
bron 6 
 
Wordt Breda mede dankzij de HSL meer op de kaart gezet? 
 
Breda wil zich in de komende jaren profileren als de ‘Poort van Brabant’. De 
stad is straks via een shuttle verbonden met de HSL. De investeringen in de 
ontwikkeling van gebieden zoals die rond Breda zijn van belang voor heel 
Nederland. Daarom ondersteunt het Rijk de projecten rond de  
HSL-stationslocaties: Amsterdam-Zuidas, Rotterdam Centraal, Den Haag Nieuw 
Centraal, Utrecht Centraal, Arnhem Centraal / Coehoorn-Noord en Breda 
Stationskwartier. Deze zes projecten worden de Nieuwe Sleutelprojecten (NSP) 
genoemd. Door te zorgen voor nieuwe voorzieningen, mooie gebouwen en extra 
groen krijgen de locaties een flinke kwaliteitsimpuls en worden het prettige en 
hoogwaardige woon-, werk- en leefgebieden. Dit betekent vaak een complete 
herstructurering van de wijken rond het station. 
Breda trekt veel nieuwe kantoorachtige activiteiten van ‘Beneluxeerders’ aan. 
Dat zijn bedrijven die hun verschillende vestigingen in de Benelux bundelen om 
vanuit één plek de Beneluxmarkt te bedienen. Trendsetter was Esso, daarna 
volgden Opel, Toshiba, Polaroid en Stimorol. Daarnaast wist Breda ook het 
Europese Distributie Centrum (EDC) van Samsung binnen de gemeente te 
halen. 
 
 vrij naar: RO, december 2006 en www.vrom.nl 
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Opgave 5 − Nieuwe infrastructuur in Kenia en zijn buurlanden 
 
bron 7 
 
Nieuwe infrastructuur in Kenia  
 
Goederentransport vooral over de weg 
In 2004 hebben de Keniaanse regering en de private sector 234 miljoen 
US dollar besteed aan de bouw en het onderhoud van met name wegen en 
huizen. Zo financiert de Wereldbank het Northern Corridor Transport 
Improvement Project, een project ter verbetering van het transport (207 miljoen 
dollar). 
Het Keniaanse wegennet is zo’n 1,6 miljoen kilometer lang. Van Mombasa naar 
Uganda is er een weg met een paar aftakkingen. Wegtransport en daaraan 
gerelateerde logistieke activiteiten zijn geconcentreerd langs deze Northern 
Corridor. Deze corridor is zowel de belangrijkste transportader voor Kenia als de 
voornaamste toegang tot Mombasa voor het Oost- en Centraal-Afrikaanse 
binnenland. Ruim 70 procent van het goederentransport gaat over de weg. 
 
Spoorwegen 
Op dit moment bestaat het netwerk in Kenia uit 1.500 kilometer spoor.  
De Sudanese regering heeft aangegeven geïnteresseerd te zijn in het 
importeren van voedingsmiddelen en machines via de haven in Mombasa.  
De Keniaanse en Sudanese regering zijn in gesprek over de aanleg van een 
spoorlijn tussen Kenia en Sudan. 
 
 vrij naar: www.evd.nl en Buitenlandse Markten 2006, nummer 158413 
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Northern Corridor   
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 vrij naar: De Grote Bosatlas 
 

Opgave 6 − ‘Snelwegen op zee’ en binnenvaart in Europa 
 
bron 9 
 
Witboek van het Europese vervoersbeleid: ‘Snelwegen op zee en de 
binnenvaart beter benutten’ 
 
De belangrijkste onderdelen van het Witboek van het Europese Vervoersbeleid 
gaan over de groeiende onbalans tussen de bestaande vervoersmodaliteiten en 
hoe de Europese Unie hieraan het hoofd kan bieden. In het Witboek zijn 
‘snelwegen op zee’ en de binnenvaart als een specifiek nieuw actiepunt 
aangemerkt: op bepaalde trajecten moet in de loop van de tijd het 
goederenvervoer minder over de weg en meer over het water plaatsvinden.  
Deze ‘snelwegen op zee’ en de binnenvaart ontwikkelen zich niet vanzelf. Op 
basis van voorstellen van de lidstaten van de EU moeten zij met name door 
toekenning van Europese fondsen aantrekkelijk worden gemaakt. Logistiek 
gezien staat de ontwikkeling van ‘snelwegen op zee’ nog in de kinderschoenen. 
 
 vrij naar: Witboek, Het Europese vervoersbeleid tot het jaar 2010: tijd om  
 te kiezen, http://europa.eu.int 
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Actieve aarde 
 

Opgave 7 – Opheffing van gesteenten en ertsen in het 
    Scandinavisch Hoogland 

 
bron 10 
 
Drie stadia in de vorming en afbraak van een gebergte  
De continenten drijven op het onderliggende vloeibare gesteente. Ze zijn in 
zogenaamd isostatisch evenwicht. Dit is vergelijkbaar met een ijsberg die in het 
water drijft. Een vast gedeelte van het volume van een ijsberg steekt boven het 
wateroppervlak uit.   
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 vrij naar: http://earth.usc.edu 
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Drie gesteenten uit de drie verschillende hoofdgroepen 
 
A   
 

 
 
B   
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C   
 

 
 
 bron: Simon & Schuster’s Guide to rocks and minerals, New York, 1977 
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Opgave 8 − Vulkanisme in de oceanen (en de invloed ervan op 
    het klimaat) 

 
bron 12   
 
Oceanische plateaus ontstaan door grootschalige vulkanische activiteit 
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 vrij naar: www.mantleplumes.org 
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Platentektoniek in het westen van de Indische Oceaan   
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vrij naar: http://geologyindy.byu.edu 
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Opgave 9 – Het broeikaseffect en het temperatuurverloop in 
    de toekomst 

 
bron 14   
 
Geschatte verandering in gemiddelde wintertemperatuur in 2090 in het 
Noordpoolgebied (in ºC) 
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vrij naar: http://maps.grida.no 
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Termijn van aanpassing aan een CO2-piek in de atmosfeer  
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CO2-stabilisering: 100 tot 300 jaar

tijd nodig om een even-
wichtssituatie te bereiken
zeespiegelstijging als gevolg van
smeltend ijs: enkele millennia

zeespiegelstijging als gevolg van
thermische uitzetting van water:

temperatuur stabilisering:
enkele eeuwen

CO2-emissiepiek
0-100 jaar eeuwen tot millennia

 
 
vrij naar: www.ipcc.com 

 

einde  800049-2-013b* 
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