aardrijkskunde vwo 2017-I
Wereld
Opgave 2  Wereldsteden vergeleken
Bestudeer de bronnen 1 en 2 die bij deze opgave horen.
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Gebruik bron 1.
De omvang van het bebouwde oppervlak in Noord-Amerikaanse
wereldsteden verschilt van dat in Aziatische wereldsteden.
Beredeneer op welke manier dit verschil is ontstaan.
Gebruik de bronnen 1 en 2.
In bron 2 zijn met de letters a tot en met d vier groepen wereldsteden
weergegeven. Deze groepen horen bij de werelddelen Australië, Azië,
Europa en Noord-Amerika.
Noteer de letters a tot en met d op je antwoordblad.
Schrijf achter elke letter de naam van het juiste werelddeel.
Gebruik bron 2.
Een van de stippen in bron 2 is New York. Je kunt ook alleen de wijk
Manhattan of de hele megalopolis Boswash, waar New York deel van
uitmaakt, opnemen in deze grafiek.
Noteer de namen Manhattan en Boswash op je antwoordblad.
Geef voor elk van deze twee gebieden aan of het in de grafiek linksboven,
rechtsboven, linksonder of rechtsonder New York moet staan.
Gebruik atlaskaart 235F.
De groei van de steden Chicago, Parijs en Rotterdam verschilt van die
van de steden Saõ Paulo, Cairo en Karachi.
Geef
 het verschil in de groei van deze twee groepen steden;
 de oorzaak van dit verschil.
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bron 1
Omvang van het bebouwde oppervlak en het aantal inwoners van
wereldsteden
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bron 2
Energiegebruik voor transport in relatie tot bevolkingsdichtheid
energiegebruik 80
voor transport
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Het energiegebruik heeft betrekking op het transport van de bewoners
binnen de stad.
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