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Zuid-Amerika 

Opgave 5  Bevolking en infrastructuur in de Andesregio 

Bij deze opgave horen de bronnen 12 en 13.  

Hieronder staan drie uitspraken. 
Uitspraak 1: Zuid-Amerika is het minst verstedelijkte continent ter  

 wereld. 
Uitspraak 2: de landen in de Andesregio hebben het Spaans en 

Portugees als officiële landstalen. 
Uitspraak 3: de landen in de Andesregio zijn in het algemeen  

midden-inkomenlanden. 
2p 17 Geef voor elke uitspraak aan of die juist of onjuist is. 

Gebruik bron 12 en het kaartenkatern. 
De Andesregio is van oudsher relatief dichtbevolkt. Toch zijn de steden 
daar tegenwoordig minder groot dan de steden aan de oostkust van  
Zuid-Amerika. 

2p 18 Geef een oorzaak waardoor  
 de Andesregio van oudsher relatief dichtbevolkt is; 
 de steden in de Andesregio in het algemeen minder groot zijn dan de 

steden aan de oostkust van Zuid-Amerika. 

Gebruik bron 13. 
Sinds de pre-koloniale periode is het economisch zwaartepunt in de 
landen van de Andesregio verschoven.  

3p 19 Beschrijf in drie stappen de verschuiving van het economisch zwaartepunt 
in de Andesregio. 
Begin je beschrijving met de ligging van het economisch zwaartepunt in 
de pre-koloniale periode.  

De economische groei in het noordelijkste land in de Andesregio, 
Venezuela, en in het zuidelijkste land in de Andesregio, Bolivia, blijft 
achter ten opzichte van die van andere landen in de Andesregio. 

2p 20 Geef voor zowel Venezuela als Bolivia een oorzaak van de 
achterblijvende economische groei. 
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De Andesregio 
De Andesregio is een sociaalgeografische 
regio in Zuid-Amerika en omvat de 
berggebieden van Venezuela, Colombia, 
Ecuador, Peru en Bolivia. Voor een 
berggebied is het dichtbevolkt. Er wonen 
60 tot 70 miljoen mensen, van wie het 
overgrote deel in steden. Het is een regio 
die alle hoogterecords breekt. Je vindt er 
de hoogstgelegen nederzetting, hoofdstad, 
spoorweg, snelweg en het hoogstgelegen 
vliegveld ter wereld. Voor de komst van 
Spaanse kolonisten was de regio al 
dichtbevolkt. De oorspronkelijke bevolking 
woonde verspreid in nederzettingen en 
bedreef akkerbouw en extensieve veeteelt 
(lama’s). In de dichtstbevolkte gebieden 
stichtten de Spanjaarden steden, waar een 
groot deel van de oorspronkelijke bevolking 
naartoe verhuisde, al dan niet gedwongen. 
Sommige van deze steden groeiden uit tot 
metropolen met meer dan een miljoen 
inwoners.

bron 13  

Model van de ontwikkeling van het transportnetwerk in de Andesregio 
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