
Eindexamen aardrijkskunde vwo 2010 - II

havovwo.nl

▬ www.havovwo.nl        www.examen-cd.nl ▬

Wereld 
 
 

Opgave 1 − Los Angeles en New York 
 
Bestudeer bron 1 die bij deze opgave hoort. 
 
De havens van Los Angeles en New York zijn belangrijke knooppunten in de 
internationale goederenstromen. 
Stelling: Van deze twee havens heeft New York het gunstigste achterland om 
omvangrijke goederenstromen aan te trekken. 

2p 1 Geef de kaartnummers van twee thematische kaarten uit de atlas waarmee je 
deze stelling kunt ondersteunen. 
 
De containeroverslag groeit in Los Angeles sneller dan in New York. 

2p 2 Leg dit uit door in te gaan op recente ontwikkelingen in de mondiale 
handelsstromen. 
Je uitleg moet een oorzaak-gevolg relatie bevatten. 
 
Los Angeles en New York zijn wereldsteden en hebben dus functies op 
mondiale schaal. 

2p 3 Geef twee functies op mondiale schaal die New York wél heeft maar 
Los Angeles niet.  
 
Gebruik bron 1. 
Los Angeles en New York zijn ook knooppunten in de internationale migratie. 
Wel zijn er enkele opmerkelijke verschillen wat betreft de samenstelling van de 
bevolking van deze twee steden. 

1p 4 Geef de ruimtelijke oorzaak voor het verschil in percentage Latino’s tussen deze 
twee steden.  
 
Gebruik bron 1. 
De bron laat een verschil zien tussen het aandeel ‘African Americans’ in 
Los Angeles en in New York. 

2p 5 Beschrijf met behulp van kaart 175D en E (52e druk: 160G en H) hoe dit verschil 
mede is ontstaan. 
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Bevolking van Los Angeles en New York in 2000  
 

Los  Angeles
3.694.278 inwoners

New York
8.008.278 inwoners

overige
36,6%

overige
32,3%

Latino s
27,0%Latino s

46,5%

African
Americans

26,6%
African

Americans
11,2%

Aziaten
9,8%

Aziaten
10,0%

 
 
 vrij naar: U.S. Census, 2000 
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Opgave 2 − Senegal worstelt met globalisering  
 
Bestudeer bron 1  die bij deze opgave hoort. 
 
Gebruik bron 1. 
In de koloniale periode ging Senegal deel uitmaken van de wereldeconomie. 

2p 6 Beredeneer aan de hand van de bron dat Senegal tijdens de koloniale periode 
betrokken is geraakt bij de mondiale economie. 
 
De verspreiding van de westerse voedingsgewoonten over Senegal vond plaats 
vanuit de hoofdstad Dakar. 

1p 7 Hoe heet het verschijnsel dat nieuwe cultuurelementen zich verspreiden vanuit 
het centrum naar de periferie? 
 
Gebruik bron 1. 
De toenemende betrokkenheid bij de mondiale economie veroorzaakt  
backwash-effecten. 

2p 8 Noem twee van deze backwash-effecten die af te leiden zijn uit de bron. 
 
Gebruik bron 1. 
Stelling: De ontwikkeling die naar aanleiding van de voedselcrisis in de bron 
wordt geschetst, zou kunnen leiden tot afname van de regionale ongelijkheid in 
Senegal. 

2p 9 Geef hierbij een passende redenering.  
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Positief neveneffect voedselcrisis 
 
Nu de prijzen van geïmporteerde 
tarwe en rijst fors gestegen zijn, 
neemt de vraag naar inheemse granen 
toe en groeit de populariteit van 
inheemse gerechten. Zo zijn de 
inwoners van Senegal, zeker in de 
hoofdstad Dakar, gewend geraakt aan 
een ontbijt met wit stokbrood dat 
gebakken wordt van geïmporteerde 
tarwe. ’s Middags eten ze veelal rijst 
met vissaus. In tegenstelling tot tarwe 
wordt er wel rijst verbouwd in 
Senegal, maar niet voldoende om aan 
de binnenlandse vraag te voldoen. 
Door de gestegen prijzen van tarwe 

en rijst gaan steeds meer 
Senegalezen in plaats van brood weer 
maïspap eten en in plaats van rijst 
gierst of fonio, een lokale graansoort 
die goed gedijt op arme gronden en in 
wisselvallige omstandigheden. De 
Senegalese overheid propageert de 
lokale graansoorten al jaren, maar 
zonder succes. Door de voedselcrisis 
lukt dat nu ineens wel. Sommige 
scholen leren kinderen weer 
Senegalees te eten. De prijzen van de 
inheemse graansoorten stijgen ook, 
maar veel minder. 
 

 
 
 bron: Geografie, oktober 2008  
 
NB In de foto staat de volgende tekst: 
Manifestatie van de Senegalese overheid in april in Dakar om de lokale 
productie van voedsel te stimuleren. 
 

- 4 -




