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Bij deze opgave horen de bronnen 4 en 5. 

Gebruik uit het kaartenkatern de kaart over landschapszones.  
Op deze kaart staan de zes landschapszones weergegeven. 

2p 5 Noteer op je antwoordblad de twee landschapszones waarin geen bos 
groeit.  
Schrijf achter elke landschapszone waardoor daar geen bos groeit. 

Gebruik de bronnen 4 en 5.  
Op de kaart in bron 5 is een centrum-periferiepatroon zichtbaar. Deze 
kaart kan echter niet gebruikt worden om de ruimtelijke afwenteling van 
de centrumlanden op de perifere landen aan te tonen.  

2p 6 Geef aan  
 dat op de kaart in bron 5 een centrum-periferiepatroon zichtbaar is; 
 dat deze kaart niet gebruikt kan worden om de ruimtelijke afwenteling 

van centrumlanden op perifere landen aan te tonen.  

Gebruik bron 5. 
In een van de BRIC-landen is de ontwikkeling in bosgebied tegengesteld 
aan de andere drie BRIC-landen. 

1p 7 Welk BRIC-land is dit? 

In Afrika is de laatste decennia veel bos gekapt.  
3p 8 Geef drie redenen waarom in Afrika de laatste decennia veel bos gekapt 

is.  
 één reden vanuit de economische dimensie; 
 één reden vanuit de politieke dimensie; 
 één reden vanuit de sociaal-culturele dimensie. 
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bron 4 

Afwenteling 
Globalisering leidt voor veel mensen en gebieden tot economische 
vooruitgang. Deze vooruitgang gaat echter gepaard met ruimtelijke 
afwenteling en afwenteling in de tijd.  
Er is sprake van ruimtelijke afwenteling wanneer de negatieve effecten 
van de vooruitgang worden afgeschoven op andere gebieden.  
Bij afwenteling in de tijd worden de negatieve effecten van de vooruitgang 
doorgeschoven naar toekomstige generaties. De uitstoot van CO2 en het 
uitputten van natuurlijke hulpbronnen, zoals het kappen van bomen, horen 
bij afwenteling in de tijd.  

bron 5  
Jaarlijkse verandering in bosgebied (1990-2015) 
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