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Opgave 3 − Het Grote Merengebied (Noord-Amerika) 
 

 10 maximumscore 1 
de uitschurende werking van gletsjers  
 

 11 maximumscore 3 
• Uit de beschrijving van het spreidingspatroon moet blijken dat aan de 

oostkant van Lake Michigan de meeste sneeuw valt / meer sneeuw valt 
dan aan de westkant 1 

Uit de uitleg moet blijken dat  
• de wind overwegend van (noord)west naar (zuid)oost over Lake 

Michigan waait (oorzaak) 1 
• waardoor de lucht daarbij veel vocht opneemt uit Lake Michigan 

(gevolg)  1 
 

 12 maximumscore 2 
Uit de uitleg moet blijken dat 
• Lake Erie het kleinste watervolume heeft / het minst diep is (oorzaak) 1 
• waardoor Lake Erie het sterkst opwarmt in de zomer (warmte bevordert 

algengroei) (gevolg) 1 
 

 13 maximumscore 2 
Voorbeelden van een juiste argumentatie zijn: 
• Door de aanleg van de St. Lawrence Seaway en het Welland Canal 

zijn wateren met elkaar verbonden die dat eerst niet waren 1 
• waardoor nieuwe soorten het gebied zijn binnengekomen die de 

inheemse soorten hebben verdrongen 1 
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 16 maximumscore 2 
Uit de uitleg moet blijken dat 
• na het ontdooien van de permafrost er meer actieve veenaangroei 

komt (oorzaak)  1 
• waardoor er koolstofdioxide (CO2) uit de atmosfeer wordt vastgelegd in 

het veen (gevolg)  1 
 

 17 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste oorzaken zijn: 
− verschillen in ligging ten opzichte van de zee / verschillen in de mate 

van maritieme invloed  
− verschillen in hoogteligging  
 
per juiste oorzaak 1 
 

 18 maximumscore 3 
• 2 (te) koud 1 
• 3 (te) droog 1 
• 4 (te) bergachtig / te reliëfrijk  1 
 
 

 

Opgave 4 − Landschapszones in Rusland 
 

 14 maximumscore 1 
taiga / noordelijke naaldwouden  
 

 15 maximumscore 1 
Door het ontdooien van de permafrost komt broeikasgas/methaan vrij (uit 
de veengebieden). 
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