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Opgave 6  Colombia, Ecuador en Peru 

Bij deze opgave horen de bronnen 16 tot en met 18. 

Peru is voor Nederlandse toeristen een populairdere bestemming dan 
Colombia. Dit heeft te maken met het mentale beeld dat veel 
Nederlanders van deze landen hebben.  

2p 22 Geef van elk van beide landen het mentale beeld dat veel Nederlanders 
van deze landen hebben.  

Gebruik de bronnen 16 en 17. 
Op basis van de bronnen 16 en 17 kun je een uitspraak doen over de 
economische positie van elk van de landen Colombia, Ecuador en Peru.  

2p 23 Noteer op je antwoordblad welk van deze landen de meest kwetsbare 
economische positie heeft en welk land de minst kwetsbare positie heeft.  
Geef voor elk van deze landen een oorzaak van hun economische positie. 

Gebruik bron 18 en het kaartenkatern. 
Al na een half jaar werd de bouw van de grensmuur in Huaquillas gestopt.  

2p 24 Geef voor twee verschillende schaalniveaus een reden waarom er 
weerstand tegen de bouw van de muur ontstond.  

Ecuador en Peru tekenden na het stoppen van de bouw van de 
grensmuur een overeenkomst waarin het belang van een goede 
samenwerking benadrukt werd (zie bron 18). De afspraken die in deze 
overeenkomst gemaakt zijn, sloten destijds goed aan bij de doelstellingen 
van de UNASUR. 

2p 25 Beredeneer dat deze overeenkomst tussen Ecuador en Peru destijds 
goed aansloot bij de doelstellingen van de UNASUR. 

Zuid-Amerika 
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bron 16 
Eenzijdigheid uitvoer naar product 

schaal 1 : 200.000.000 

bron 17 
Eenzijdigheid uitvoer naar bestemming 

schaal 1 : 200.000.000 
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bron 18  

Grensmuur tussen Ecuador en Peru zet de verhoudingen op scherp 

Huaquillas is een stad op de grens van Ecuador en Peru. Om illegale 
migratie tegen te gaan begon Ecuador in maart 2017 met de bouw van 
een grensmuur. De muur moest twee kilometer lang en vier meter hoog 
worden. De bouw van de muur leidde niet alleen op lokale schaal tot 
weerstand, maar ook op nationaal schaalniveau werd getwijfeld aan het 
nut van de muur. Daarom stopte Ecuador een half jaar later met de bouw.  
Nadat de bouw gestopt was, tekenden Ecuador en Peru een 
overeenkomst waarin afspraken werden gemaakt over het opzetten van 
een gezamenlijk gezondheidsprogramma. Ook werden afspraken gemaakt 
om natuurlijke hulpbronnen te beschermen.  

Grensmuur in aanbouw  
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