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Wereld 

 
 

Opgave 1 − Steden in de Britse en Amerikaanse  
    popmuziekindustrie 

 
bron 1 
 
Moderne popmuziekindustrie 

In de popmuziekindustrie werken muzikanten, opnamestudio’s, producers, technici en 

sales- en marketingspecialisten samen aan een product: een muziekalbum dat op de 

markt wordt gebracht. Door de verbetering van technische mogelijkheden wordt 

tegenwoordig voor de opname van een album gebruik gemaakt van diverse studio’s en 

gespecialiseerde bedrijfjes. Hoewel de gegevens en muziek veelal bestaan uit digitale 

bestanden, moeten voor veel contacten ook mensen van de ene studio naar de andere 

reizen. 

 

De eerste stap in het proces is het opnemen van de ‘live’ muziek in de opnamestudio. 

‘Multi-tracking’ is de meest gebruikte (digitale) techniek, waarbij elk instrument of iedere 

stem als apart geluidsdocument wordt opgenomen. Hierdoor kun je later ‘tracks’ 

bewerken en toevoegen. De tweede stap is het mixen van de ‘tracks’ in de ‘mixing 

studio’. Ook dit is een creatieve activiteit waarbij soms studio’s bekend staan om hun 

eigen stijl en muziekkleur. Tot slot wordt het album ‘gemasterd’. Dat betekent dat er een 

‘mastercopy’ wordt vastgesteld die de basis vormt voor de uiteindelijk te produceren 

albums. ‘Mastering’ gebeurt in gespecialiseerde studio’s. 

 

 vrij naar: http://www.lboro.ac.uk/ 
 
 
Toelichting bij de bronnen 2 en 3:  
In beide bronnen hebben onderzoekers in beeld gebracht welke steden 
betrokken zijn geweest bij de productie van alle top 10 -iTunesalbums in het 
Verenigd Koninkrijk en in de Verenigde Staten in de eerste zes maanden van 
2009. Het ging om 53 albums in de Verenigde Staten en 52 in het 
Verenigd Koninkrijk. De dikte van de lijnen geeft weer hoe vaak er onderdelen 
van het muziekproductieproces worden uitgewisseld tussen de betreffende 
steden. Hoe meer (dikke) lijnen er in een stad samenkomen, hoe groter de 
omvang van de cirkel.  
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bron 2 
 
Steden die een rol spelen in de Britse popmuziekindustrie en de mate van 
verbondenheid tussen die steden   
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 vrij naar: http://www.lboro.ac.uk/ 
 
bron 3  
 
Steden die een rol spelen in de Amerikaanse popmuziekindustrie en de 
mate van verbondenheid tussen die steden   
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 vrij naar: http://www.lboro.ac.uk/ 
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Opgave 2 − Diversiteit in het Caribische gebied 

 
bron 1 
 
Huidige Afrikaanse religieuze invloeden in Noord-, Midden- en 
Zuid-Amerika  
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vrij naar: Diversity Amid Globalization, Rowntree, Lewis, Price, Wyckoff 
p.200 fourth edition1 
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bron 2  
 
Enkele gegevens van drie landen in het Caribische gebied en Nederland 
 

land bnp per 
hoofd en 
rangorde in 
lijst van 
totaal aantal 
landen in 
2009 

belangrijkste 
exportproducten 

belangrijkste drie 
exportbestemmingen 
2008 

VN-
ontwikkelings-
index en 
rangorde in 
lijst van totaal 
aantal landen 
in 2009 

A $ 8.300 (116) 
suiker, koffie, 
tabak 

VS 58% 
Haïti 9% 
Nederland 3% 

0,777 (90) 

B $ 9.700 (109) 

nikkel, tabak, 
suiker, medische 
producten, 
citrusvruchten, 
koffie 

Canada 28% 
China 27% 
Spanje 6% 

0,863 (51) 

C $ 1.300 (203) 
kleding, oliën, 
cacao, mango’s, 
koffie 

VS 70% 
Dominicaanse 
Republiek 9% 
Canada 3% 

0,532 (149) 

Nederland $ 39.200 (22) 

machines, 
gereedschappen, 
chemicaliën, 
brandstoffen, 
voedingswaren 

Duitsland 25% 
België 14% 
Frankrijk 9% 

0,964 (6) 

 
vrij naar: World factbook (https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/) en human development reports (http://hdr.undp.org/en/statistics/) 
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Aarde 

 
 

Opgave 3 − Okavango 

 
bron 1 
 
Stroomgebieden in zuidelijk Afrika 
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vrij naar: Okavango River, the flow of a lifeline, Mendelsohn, 
J. & El Obeid, S., 2004 
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bron 2 
 
 
Zie atlaskaart 162 (52e druk: 146).  
De rivier de Okavango ontspringt op het Hoogland van Bihé in Angola en mondt 
uit in een enorme binnendelta in Botswana, het Okavangomoeras. Het klimaat in 
het stroomgebied van de Okavango verandert van bron tot monding. Met name 
bij de monding vormt de Okavango een belangrijke levensbron voor mens en 
dier. Ieder jaar stijgt het waterpeil in de Okavangodelta tot een maximum in de 
maand augustus, wat een grote toename van vegetatie en een toestroom van 
dieren tot gevolg heeft. Daarna zakt het waterpeil en vallen delen van de delta 
weer droog. 
 

vrij naar: Okavango River, the flow of a lifeline, Mendelsohn,  
J.& El Obeid, S., 2004 

 
 
bron 3  
 
Neerslag en verdamping op drie plaatsen langs de Okavango 
Let op: de jaargrafieken beginnen in juli. 
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vrij naar: Okavango River, the flow of a lifeline, Mendelsohn,  
J. & El Obeid, S., 2004 
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bron 4 
 
Landschap langs de Okavango 
 

 
 
 vrij naar: http://img2.allposters.com/images/ 
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Opgave 4 − Waterschaarste in het Middellandse Zeegebied 

 
bron 1 
 
Het Great Man-Made River Project  
 
In 1953 werden in de Libische woestijn bij het zoeken naar aardolie grote 
hoeveelheden fossiel zoet water gevonden in ondergrondse gesteentelagen. Er 
werd een plan gemaakt om dit water te winnen. Dit plan heet het 
Great Man-Made River Project. De uitvoering van het project ging van start in 
1984. Het water wordt nu vooral gebruikt als drinkwater voor de bevolking in de 
noordelijke kuststrook. Het is de bedoeling dat een ander deel zal worden 
gebruikt als irrigatiewater voor de landbouw. Het Great Man-Made River Project 
is belangrijk voor Libië, omdat het prestige oplevert in de wereld en Libië voor 
de voedselvoorziening minder afhankelijk maakt van andere landen. 
 

bron: Cito 
 
 
bron 2  
 
Great Man-Made River Project  
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 bron: De Grote Bosatlas, 53e druk, kaart 125E1 
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Zuidoost-Azië 

 
 

Opgave 5 − Cassaveteelt in Thailand en Vietnam 

 
bron 1   
 

 

 
cassaveplant 
 
 

 
cassavewortels 

Cassave  
Cassave of maniok is een tropische plant die van oorsprong uit Zuid-Amerika 
komt. De plant groeit ook goed op minder vruchtbare bodems en hellingen, kan 
tegen droge periodes en vraagt weinig investeringen of onderhoud. Hij werd in 
de 17e eeuw door de Portugezen in Azië geïntroduceerd. De wortels van de 
cassave worden tegenwoordig verwerkt tot cassavechips, meel, veevoer, 
zoetstoffen en zuren voor voedsel, dranken, papier, lijm, textiel en 
biobrandstoffen. De vraag naar cassave op de wereldmarkt neemt voortdurend 
toe.  
 

vrij naar: Cito en http://aquarium-asia.over-blog.com/article-34337012.html 
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bron 2 
 
Cassave-areaal in Thailand en Vietnam, 2003-2004  

 

Cassave in Thailand 

Thailand is sinds de jaren ’80 van de 

20e eeuw de grootste cassaveproducent 

van Azië. Inmiddels is er een grote 

cassaveverwerkende industrie. Het grootste 

deel van de productie wordt geëxporteerd 

en gebruikt als veevoer in de Europese 

intensieve veehouderij. In 2009 exporteerde 

Thailand 435.000 ton cassave.  

 

Cassave in Vietnam 

Aan het eind van de 20e eeuw besloot de 

regering in Vietnam de productie van 

cassave voor de export te stimuleren. 

Stond Vietnam in 2000 nog 18e op de lijst 

van cassaveproducerende landen, in 

2007 was het land opgeklommen tot de 

9e plaats. In de afgelegen berggebieden 

wordt het nog steeds vooral als 

voedselgewas verbouwd.  

Met name in Zuid-Vietnam is de productie 

vooral voor de export bestemd. De 

verwerkende industrie bestaat uit kleine 

dorpsfabriekjes. Vietnam exporteerde in 

2009 158.000 ton cassave. 

 

 

A

B

C
Legenda:
Beplante oppervlakte (ha)

minder dan 1.600
  1.600-  8.000
  8.000-16.000
16.000-32.000
meer dan 32.000
niet beplante
oppervlakte
    
  

Legenda:
1.000 hectare cassave

 
 

vrij naar: Present situation and future potential of cassava in Thailand en 
Atlas of Thailand en Cito 
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Opgave 6 − Natuurlijke hulpbronnen en ontwikkeling 

 
bron 1 
 
Aanwezige hulpbronnen per land 
 

 
vrij naar: http://www.pennsvalleypublishers.com/assets/pdf library/ 
easternhemisphere/activities/ 

 
bron 2 
 
Score van landen in Zuidoost-Azië op de Human Development Index (HDI) 
voor levensomstandigheden 
 

positie op de  
HDI-index in 2008 

land 

  27 Brunei 

  28 Singapore 

  63 Maleisië 

  81 Thailand 

102 Filipijnen 

109 Indonesië 

114 Vietnam 

133 Laos 

135 Myanmar 

136 Cambodja 

158 Oost-Timor 

 
 vrij naar: http://undp.org/en/statistics/ 
 

Land Zilver Goud Tin Chroom Koper Nikkel Edelstenen Steenkool Aardgas Aardolie 

Brunei           X 

Singapore           

Maleisië   X  X     X 

Thailand   X      X X 

Filipijnen X X X X X X     

Indonesië X X X  X X   X X 

Vietnam  X  X    X  X 

Laos  X X    X X   

Myanmar X  X X   X  X X 

Cambodja       X    

Oost-

Timor 
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Leefomgeving 

 
 

Opgave 7 − Ruimte voor het water in Zuidwest-Nederland 

 
bron 1 
 

B1.  NOORDWAARD
 SITUATIE VOOR ONTPOLDERING IN 2005 
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 bron: De Grote Bosatlas 53e druk, kaart 51B1 
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bron 2 
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 bron: De Grote Bosatlas 53e druk, kaart 51B2 
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Opgave 8 − Veemarktkwartier Tilburg 

 
bron 1  
 
Tilburg, ligging Veemarktkwartier   
 

 
 
 vrij naar: Grote Topografische Atlas, Zuid-Nederland 
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bron 2 
 
Motor economische ontwikkeling 
Van oudsher is het Veemarktkwartier een woonwijk. Een sfeervolle buurt met 
fraaie vooroorlogse panden. De nieuwe opzet van het Veemarktkwartier in 
Tilburg is uniek voor Nederland. Het uitgangspunt luidt: kunst en cultuur als 
motor voor economische ontwikkeling.  
De wijk is letterlijk en figuurlijk een ontmoetingsplaats: een platform waar 
mensen en ideeën elkaar tegenkomen. Niet alleen fysiek maar ook virtueel.  
Uit ontmoetingen ontstaan weer nieuwe plannen, projecten en werkgelegenheid. 
Er komen bijvoorbeeld meer galeries, ateliers, cybershops en winkels (variërend 
van muziekinstrumenten tot videogames).  
 
 vrij naar: http://www.stichtingvmk.nl 
 
 
bron 3 
 
Herontwikkeling 
Het Veemarktkwartier is een gebied in het centrum van Tilburg dat gekenmerkt 
wordt door creatieve bedrijvigheid. Van oudsher is er in dit gebied een hoge 
concentratie van creatievelingen te vinden. De Stichting Veemarktkwartier (een 
werkbestuur en denktank die bestaat uit belanghebbenden die in het gebied 
gevestigd zijn of zich er willen vestigen), de gemeente Tilburg en een 
projectontwikkelaar werken sinds 2007 samen aan de herontwikkeling van het 
Veemarktkwartier. Alle partijen handelen volgens de kernwaarden die dit gebied 
zo speciaal maken: passie, dynamiek, verbinding en ontmoeting.    
 
 vrij naar: http://www.stichtingvmk.nl 
 
 
 

einde  VW-0131-a-11-1-b* 
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