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Wereld
Opgave 1 – Top 10 wereldsteden
Bij deze opgave horen de bronnen 1 en 2.
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Gebruik bron 1.
Er bestaat een verband tussen het economisch ontwikkelingspeil, de
verstedelijkingsgraad en het verstedelijkingstempo.
In het algemeen geldt: hoe hoger het ontwikkelingspeil, des te … a … de
verstedelijkingsgraad en des te … b … het verstedelijkingstempo.
Noteer de letters a en b op je antwoordblad en schrijf er hoger of lager
achter, zodat een juist verband ontstaat.
Noem vervolgens de naam van het werelddeel dat het meest afwijkt van
dit verband.
Gebruik bron 2.
Uitspraak 1: in de top tien aantrekkelijkste wereldsteden scoren westerse
steden op de indicator leefbaarheid in het algemeen hoger
dan niet-westerse steden.
Uitspraak 2: Berlijn scoort op sociaal-culturele indicatoren beter dan op
economische indicatoren.
Uitspraak 3: de steden Singapore, Seoul en Hongkong zijn pas de laatste
twintig jaar de top tien van aantrekkelijkste wereldsteden
binnengedrongen.
Geef voor elke uitspraak aan of die juist of onjuist is.
Gebruik bron 2.
Amsterdam heeft in de Global Power City Index een hogere positie dan in
veel andere ranglijsten van wereldsteden.
Beredeneer dat de hoge positie van Amsterdam op de Global Power City
Index tot stand komt doordat in deze ranglijst niet vanuit alle dimensies
indicatoren meegewogen worden.
Gebruik bron 2.
De score op economische indicatoren beïnvloedt de score op de andere
indicatoren.
Leg dit uit met de steden in de top drie.
Je uitleg moet een oorzaak-gevolgrelatie bevatten.
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Opgave 1 – Top 10 wereldsteden
bron 1
Verstedelijking
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D e G l ob a l P ow e r C it y I nd e x (G P C I ) rangschikt wereldsteden op basis van hun aantrekkingskracht op mensen, kapitaal en
ondernemingen. D it gebeurt door steden op z es indicatoren te rangschikken.
D e aantrekkelijkste stad, L onden, neemt op de indicator culturele interactie de eerste positie in. Op de indicator milieu staat
L onden op de tweeë ntwintigste plek.

Toelic hting bij de kaart top tien aantrekkelijkste wereldsteden

Top tien aantrekkelijkste wereldsteden

bron 2
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Opgave 2  Made in The Netherlands
B ij d e z e op ga v e hoort b ron 3.

2p

5

Vanaf de jaren 8 0 maakten technologische innovaties het steeds vaker
mogelijk om delen van de productieketen vanuit Nederland naar andere
regio’ s te verplaatsen.
G eef twee technologische innovaties die dez e verplaatsing van de
productie mogelijk maakten.

2p

6

G e b ru ik b ron 3.
D e afgelopen tien jaar vindt steeds vaker reshoring plaats. Robotisering is
een belangrijke ontwikkeling om reshoring in het productieproces mogelijk
te maken.
G eef aan
 vanuit welke regio reshoring met name plaatsvindt;
 waarom robotisering een belangrijke ontwikkeling is om reshoring in
het productieproces mogelijk te maken.

7

8

G e b ru ik b ron 3.
I n de jaren 8 0 was er enthousiasme over offshoring in het
productieproces. Offshoring had kostenverlaging als grote voordeel, maar
het had ook nadelen.
G eef drie nadelen van offshoring op mondiaal schaalniveau.

2p

I n de eerste maanden van de coronapandemie werd de noodz aak van
reshoring duidelijk door een tekort aan medische beschermingsmiddelen.
D e Sociaal-Economische Raad adviseerde tot reshoring van essentië le
productieprocessen en daarbij op Europees niveau samen te werken.
Beredeneer dit advies van de Sociaal-Economische Raad.
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o 20 2
Opgave 2 − Made in The Netherlands
bron 3
Made in The Netherlands: reshoring
Een groeiende groep Nederlandse bedrijven haalt delen van hun
productieketen terug uit lagelonenlanden. Ook steeds meer multinationals
in andere landen in Europa en in de Verenigde Staten halen productieactiviteiten terug.
Ongeveer 15% van de bedrijven in Nederland die delen van hun
productieketen uitgeschoven hadden naar lagelonenlanden (offshoring)
hebben hun productieactiviteiten weer teruggehaald naar Nederland.
Naar aanleiding van de coronacrisis, waardoor tekorten aan medische
beschermingsmiddelen ontstonden, bracht de Sociaal-Economische Raad
(SER) in februari 2021 een verslag uit over de rol die reshoring kan
spelen bij het versterken van de Nederlandse industrie.
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Aarde
Opgave 3 – De Seven Summits
Bij deze opgave horen de bronnen 4 en 5.
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Gebruik de bronnen 4 en 5 en het kaartenkatern.
De foto's van bron 5 zijn genomen bij vier bergen van de Seven
Summits: Aconcagua, Denali, Kilimanjaro en Puncak Jaya.
Noteer de namen van deze bergen onder elkaar op je antwoordblad.
Schrijf achter elke berg de letter van de juiste foto.
Gebruik bron 4 en het kaartenkatern.
De Elbrus ligt in de Kaukasus, een gebergte dat ontstond tijdens de
alpiene plooiingsfase. Daarvóór was het gebied vulkanisch actief en
werden stollingsgesteenten gevormd. Tijdens de alpiene plooiing kwamen
de stollingsgesteenten steeds hoger te liggen.
Geef aan waardoor
 de Kaukasus vóór de alpiene plooiingsfase vulkanisch actief was;
 de stollingsgesteenten in de Kaukasus daarna steeds hoger zijn
komen te liggen.
Gebruik bron 4 en het kaartenkatern.
In het algemeen worden de toppen van de Seven Summits beklommen in
de zomer. Mount Everest vormt hierop een uitzondering.
Leg met de luchtdrukverdeling uit dat Mount Everest in de zomer niet
beklommen kan worden.
Je uitleg moet een oorzaak-gevolgrelatie bevatten.
Gebruik bron 4 en het kaartenkatern.
Klimaatverandering kan ertoe leiden dat heel Antarctica, met daarop
Mount Vinson, hoger komt te liggen.
Leg dit uit.
Je uitleg moet een oorzaak-gevolgrelatie bevatten.
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A arde

Opgave 3 – D e S even S um m its
bron 4
D e Seven Summits
I n 2017 heeft de Nederlandse bergbeklimmer Olivier Vriesendorp de top
van de M ount Everest bereikt – met 8 .8 4 8 meter de hoogste berg ter
wereld. D aarmee voltooide hij de S e v e n S u m m it s: het beklimmen van de
hoogste berg van elk continent.
I n vijf jaar tijd wist Vriesendorp behalve de M ount Everest
achtereenvolgens de Elbrus (Europa), K ilimanjaro (A frika), A concagua
(Z uid-A merika), D enali (Noord-A merika) P uncak J ay a (Oceanië ) en
M ount Vinson (A ntarctica) te beklimmen.
D e Seven Summits
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bron 5
L andsc happen rondom

vier van de Seven Summits
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Opgave 4 – Natuurgeweld in Calabrië
Bij deze opgave horen de bronnen 6 tot en met 8.
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De Messina-aardbeving in 1908 (zie bron 6) scoorde hoog op de schaal
van Mercalli.
Geef aan
 wat met de schaal van Mercalli aangegeven wordt;
 waardoor eenzelfde aardbeving in Calabrië nu waarschijnlijk minder
slachtoffers zal eisen.
Gebruik de bronnen 6 en 7.
Er bestaat een verband tussen de diepte van de aardbevingen en de
locaties van de aardbevingen ten opzichte van de plaatgrens.
Geef aan
 welk verband dit is;
 waardoor dit verband ontstaat.
Calabrië wordt net als andere regio's in het Middellandse Zeegebied in
het najaar vaak getroffen door hevige regenbuien waardoor
overstromingen kunnen ontstaan.
Beschrijf in drie stappen waardoor in het Middellandse Zeegebied juist in
het najaar hevige regenbuien kunnen ontstaan.
Begin je beschrijving met de veranderende luchtdrukverdeling in het
najaar.
Gebruik bron 8.
Bron 8 toont de Amendolea, een rivier in het zuiden van Calabrië, die
alleen in de winter veel water afvoert. Zo'n rivier wordt een fiumara
genoemd.
Geef twee kenmerken van het dal op de foto waaruit je kunt afleiden dat
de Amendolea een fiumara is.
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Opgave 4 – Natuurgeweld in C alabrië
bron 6
C alabrië : de punt van de laars van I talië
C alabrië ligt op een plek waar de A frikaanse plaat onder de Euraz iatische
plaat duikt. Er komen regelmatig aardbeving voor. Een van krachtigste
aardbevingen, de M essina-aardbeving (op Sicilië ), vond plaats in 19 08 .
D ez e aardbeving met een kracht van 7 ,1 op de schaal van Richter
scoorde z eer hoog (X I ) op de schaal van M ercalli. D e aardbeving en de
daaropvolgende tsunami z orgden voor 100.000 slachtoffers en voor
verwoesting van steden als M essina en Reggio di C alabria.
L igging C alabrië
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o 20 2
bron 7
A ardbevingen in Z uid- I talië ( 19 7 0 - 2020)

bron 8
F ium ara A m endolea
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Zuid-Amerika
Opgave 5 – Armoede op het platteland in Zuid-Amerika
Bij deze opgave hoort bron 9.
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Het bestrijden van rurale armoede draagt niet alleen bij aan de afname
van armoede in plattelandsgebieden, maar ook aan de afname van de
armoede en de bevolkingsdruk in steden (zie bron 9).
Geef aan waarom het terugdringen van rurale armoede kan leiden tot een
afname van de bevolkingsdruk in steden.
Gebruik bron 9.
Bij het onderzoek naar rurale poverty traps heeft de FAO ingezoomd op
deelgebieden binnen landen.
Geef
 de reden waarom het inzoomen op deelgebieden binnen landen juist
in Zuid-Amerika van belang is;
 een punt van kritiek op de methode die de FAO bij dit onderzoek
gehanteerd heeft.
Om rurale armoede te bestrijden wil de FAO de bereikbaarheid van
plattelandsgebieden verbeteren door verharde wegen aan te leggen. Deze
oplossing kan echter ook nadelen hebben.
Beredeneer dat de lokale bevolking van deze plattelandsgebieden zowel
voordelen als nadelen kan ondervinden van deze verharde wegen.
Gebruik bron 9.
De FAO benadert de oplossingen voor rurale armoede in Zuid-Amerika
vooral vanuit de economische dimensie en vanuit de dimensie natuur.
Geef vanuit de andere twee dimensies drie oplossingen voor de
bestrijding van rurale armoede in Zuid-Amerika.
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o 20 2
Z uid- A m erika

Opgave 5 – A rm oede op het platteland in Z uid- A m erika
bron 9
' P overty traps' in plattelandsgebieden in Z uid- A m erika
I n 2018 presenteerde de Voedsel- en L andbouworganisatie van de
Verenigde Naties (de F A O) een onderz oek over rurale armoede in
Z uid-A merika.
U it dit onderz oek bleek dat tussen 19 9 0 en 2014 de armoede op het
platteland afnam. Na 2014 nam dez e rurale armoede weer toe.
P lattelandsgebieden waarin arme mensen wonen met een gebrek aan
voedsel en voor wie de toegang tot basisvoorz ieningen slecht is, worden
door de F A O rurale p ov e rt y t ra p s (armoedevallen) genoemd.
D e F A O geeft in het onderz oek een aantal oplossingen voor de bestrijding
van armoede in dez e rurale p ov e rt y t ra p s:
1 efficië nte en duurz ame landbouwsectoren creë ren;
2 duurz aam milieubeleid voeren;
3 niet-agrarische werkgelegenheid in plattelandsgebieden ontwikkelen;
4
infrastructuur in plattelandsgebieden ontwikkelen.
R urale poverty traps in E c uador en P eru
E c uador

P eru
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Opgave 6 – Afvoer van de Amazone
Bij deze opgave horen de bronnen 10 tot en met 13.
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Gebruik de bronnen 10 tot en met 13.
Bron 11 geeft het debietverloop bij de plaatsen Acanauê,
Manacapuru, Óbidos en Altamira uit bron 10 weer.
Noteer de letters a tot en met d van bron 11 onder elkaar op je
antwoordblad. Schrijf achter elke letter de bijbehorende plaats uit bron 10.
Gebruik bron 10 en het kaartenkatern.
De zijrivieren in het zuidwestelijke deel van het stroomgebied van de
Amazone transporteren meer sediment en hebben een andere kleur dan
de zijrivieren in het noordelijke deel van het stroomgebied van de
Amazone.
Geef
 twee oorzaken waardoor de zijrivieren in het zuidwestelijke deel van
dit stroomgebied meer sediment transporteren dan de zijrivieren in het
noordelijke deel van dit stroomgebied;
 de oorzaak waardoor de kleur van het sediment in de zijrivieren in het
noordelijke deel van dit stroomgebied vooral zwart is.
Gebruik de kaart Brazilië Amazonië Bodemgebruik en economie in het
kaartenkatern.
In het Amazonegebied is veel hout- en papierindustrie.
Leg uit dat een toename van de hout- en papierindustrie leidt tot meer
sedimentafvoer van de Amazone.
Je uitleg moet een oorzaak-gevolgrelatie bevatten.
Gebruik bron 10 en het kaartenkatern.
Het meeste sediment uit de Amazone komt ten noordwesten van de
monding terecht.
Geef hiervan de oorzaak.
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Opgave 6 – A f voer van de A m azone
bron 10
S troom stelsel van de A m azone
Het stroomstelsel van de A maz one bestaat uit de A maz one z elf, de vaak
wat geelgekleurde z ijrivieren in het z uidwestelijk deel van het
stroomgebied en de z wartgekleurde z ijrivieren in het noordelijk deel van
het stroomgebied.
Nabij Ó bidos passeert jaarlijks z o' n 1.200 miljoen ton sediment, waarvan
7 5% uiteindelijk de A tlantische Oceaan bereikt om vervolgens te
sedimenteren langs de kust ten noordwesten van het mondingsgebied.
S edim enttransport in het stroom stelsel van de A m azone
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bron 11
D ebietverloop bij de plaatsen A c anauê , Manac apuru, Ó bidos en A ltam ira
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bron 12
Z uid- A m erika, tem peratuur en neerslag in januari

1 : 6 0.000.000
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bron 13
Z uid- A m erika, tem peratuur en neerslag in juli

1 : 6 0.000.000
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Leefomgeving
Opgave 7 – Versterking van de Markermeerdijken
Bij deze opgave horen de bronnen 14 en 15.
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Gebruik bron 14.
In het Deltaprogramma worden de Markermeerdijken tussen Hoorn en
Amsterdam aangeduid als een primaire waterkering.
Geef met de kaart in bron 14 aan waarom je deze aanduiding van de
Markermeerdijken ter discussie kan stellen.
Gebruik bron 14.
Leg uit dat door een noordwesterstorm op de Waddenzee ook het
waterpeil van het Markermeer stijgt.
Je uitleg moet een oorzaak-gevolgrelatie bevatten.
Gebruik bron 14 en de kaart Nederland Grondsoorten in het
kaartenkatern.
In 2017 is het gemaal Schardam vernieuwd. Dit nieuwe gemaal heeft
behalve een verbeterde waterafvoercapaciteit ook een inlaat gekregen.
Beredeneer waarom dit gemaal in de toekomst steeds vaker ook als inlaat
gebruikt zal worden.
Gebruik bron 15.
De Markermeerdijk direct ten zuiden van Hoorn voldeed al aan de
veiligheidseisen. Toch werd in het kader van integraal waterbeheer een
oeverdijk aangelegd. De meningen van de lokale bevolking over de
aanleg van deze oeverdijk waren verdeeld.
Geef een argument dat de lokale bevolking zou kunnen hebben gehad
 vóór de aanleg van deze oeverdijk;
 tegen de aanleg van deze oeverdijk.
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o 20 2
L eef om geving

Opgave 7 – Versterking van de Markerm eerdijken
bron 14
Versterking van de Markerm eerdijken
D e M arkermeerdijken liggen tussen Hoorn en A msterdam en maken deel
uit van het watersy steem I J sselmeer-M arkermeer. Het beheer van dit
watersy steem z orgt voor het gewenste waterniveau in het I J sselmeer en
het M arkermeer. D e spuisluiz en in de Houtribdijk spelen daarin een
belangrijke rol.
D e M arkermeerdijken werden in 2006 voor een groot deel afgekeurd,
omdat z e niet sterk genoeg z ouden z ijn om het achterland te beschermen
tegen hogere waterstanden in het M arkermeer. D aarna werd onderz ocht
hoe dez e dijken het best versterkt konden worden en uiteindelijk werd in
2019 begonnen met het versterken van de M arkermeerdijken.
Watersy steem

I J sselm eer- Markerm eer
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bron 15
D e oeverdijk ten zuiden van H oorn
D e M arkermeerdijken z ijn oude dijken die niet hoog en sterk genoeg z ijn
voor het veiligheidsniveau dat tegenwoordig gewenst is. Het stukje dijk
direct ten z uiden van Hoorn was echter wel sterk genoeg. T och is
besloten om hier voor de oude dijk een ' oeverdijk' aan te leggen.
A anleg van de oeverdijk direc t ten zuiden van H oorn

A rtist' s im pression van de oeverdijk direc t ten zuiden van H oorn

21

www.havovwo.nl

o 20 2
Opgave 8 – Brainport Eindhoven
Bij deze opgave horen de bronnen 16 tot en met 18.
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Gebruik bron 16.
Het ruimtelijk beleid ten aanzien van Brainport Eindhoven heeft
overeenkomsten met de Structuurvisie Randstad 2040.
Geef aan
 welke doelstelling de overheid heeft met het ruimtelijk beleid ten
aanzien van Brainport Eindhoven en de Randstad.
 waarom de ontwikkeling van Brainport Eindhoven ook past in het
sectoraal beleid van de overheid.
Gebruik bron 16.
Stedelijke ontwikkeling in Brainport Eindhoven volgt de concepten van de
stad als smart city en van de stad als sustainable city.
Geef een voorbeeld van Brainport Eindhoven
 als smart city;
 als sustainable city.
Gebruik de bronnen 17 en 18.
Bij het ontwerp van Brainport Smart District in Helmond is onder andere
rekening gehouden met stedelijke vraagstukken over duurzaamheid.
Noteer op je antwoordblad twee stedelijke vraagstukken die te maken
hebben met duurzaamheid.
Geef
 voor elk van deze twee vraagstukken een oplossing die daarvoor in
Brainport Smart District in Helmond bedacht is;
 een ander belangrijk stedelijk vraagstuk met een oplossing die
daarvoor in Brainport Smart District in Helmond bedacht is.
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Opgave 8 – Brainport E indhoven
bron 16
Brainport E indhoven
Brainport Eindhoven is een samenwerkingsverband van gemeenten,
kennisinstituten en multinationals in Z uidoost-Brabant.
D e regio vormt een van de economische kerngebieden van Nederland en
is sterk gericht op de hightech-maakindustrie en creatieve industrie.
Om het economisch vestigingsklimaat te verbeteren, z et Brainport
Eindhoven z ich in om bedrijven te trekken, aantrekkelijke woongebieden
te ontwikkelen en goede voorz ieningen te creë ren.
Bovendien wordt ingez et op het verbeteren van de leefbaarheid, de natuur
en optimale bereikbaarheid. Ook worden in Brainport Eindhoven
proeftuinen voor innovatie ingericht.
Ontwikkelingsplan Brainport E indhoven
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bron 17
D e innovatieve wijk Brainport S m art D istric t in H elm ond
' L iving the future' is de slogan van Brainport Smart D istrict: een nieuw te
bouwen woonwijk als proeftuin voor innovatie. Overheden en
kennisinstellingen z ijn de sturende kracht achter de Helmondse wijk. I n
2021 begint de bouw van vijftienhonderd woningen die de nieuwste
inz ichten over duurz aam bouwen, circulaire water- en afvalsy stemen,
energiebesparing, gez ond leven en efficië nt vervoer verenigen. Het betreft
woningen die energie opwekken met gevels vol z onnecellen, douchen met
regenwater, elektrische auto' s op afroep en sensoren in huis die je
hartslag meten.
A rtist' s im pressions van Brainport S m art D istric t in H elm ond
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bron 18
L oc atie Brainport S m art D istric t H elm ond
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