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Bron bij A ‘het Zuiderzeeproject’
Het Zuiderzeeproject
In de 17e eeuw lanceert Henric Stevin als eerste een plan om ‘het gewelt en het vergif der
Noortsee te verdrijven’. Na 1850 volgt het ene na het andere voorstel om het gevaar van
overstromingen weg te nemen en de Zuiderzee in te polderen. Uiteindelijk wordt gekozen
voor een plan van ingenieur Lely. In 1918 neemt het parlement de Zuiderzeewet aan, de wet
tot afsluiting en droogmaking van de Zuiderzee. Er zijn veel tegenstanders. In de eerste plaats
natuurlijk de Zuiderzeevissers. Zij voelen zich rechtstreeks in hun bestaan bedreigd. Maar ook
de noordelijke provincies maken bezwaar. Zij zijn bang dat de geplande Afsluitdijk meer
hoogwaterstanden langs de kust van Groningen en Friesland veroorzaakt. Ondanks tegenstand
wordt in 1930 de Wieringermeer als eerste Zuiderzeepolder drooggemalen. Twee jaar later
komt de ruim 30 kilometer lange Afsluitdijk tussen Noord-Holland en Friesland gereed.
De Noordzee heeft nu geen invloed meer. Het zoute water van de Zuiderzee wordt
langzamerhand zoet en het IJsselmeer wordt daarmee een feit. Hierna vallen achtereenvolgens
de Noordoostpolder (1942), Oostelijk Flevoland (1957) en Zuidelijk Flevoland (1968) droog.
Al voor het jaar 2000 is een besluit genomen over de inpoldering van de Markerwaard.

Bron bij B ‘MTC Valburg’
De eindrondekandidaten krijgen een folder van de gemeente Overbetuwe en de gemeente
Nijmegen met een voorontwerpbestemmingsplan en een landschapsplan
Onder voorbehoud: de inhoud van de folder wordt na de eindronde op de internetsite van het
KNAG geplaatst
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Bronnen bij C ‘Duurzame energie heeft niet altijd de wind
mee’
Brandstofmix van de eigen elektriciteitsproductie in Nederland, Duitsland, België en Frankrijk in
1998 en 1999.
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Brandstofmix Nederland van de eigen productie én van de totale in Nederland geleverde
elektriciteit inclusief de import (dus het totale Nederlandse verbruik, inclusief import).
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beide diagrammen komen uit de publicatie ‘de kleur van stroom’ van het ECN (Energie-Onderzoek Centrum Nederland), een
onderzoeksrapport in opdracht van Greenpeace, mei 2001, zie www.greenpeace.nl
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BLOW.
Het Rijk, de provincies en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben zich door
een Bestuursovereenkomst Landelijke Ontwikkeling Windenergie (BLOW) verbonden tot de
realisatie van tenminste 1500 megawatt (MW) windvermogen in Nederland op land in het jaar
2010. De bestuursovereenkomst is door partijen ondertekend tijdens een bijeenkomst op het
ministerie van Economische Zaken op 10 juli 2001.
Kaart met plan Interprovinciaal Windpark Afsluitdijk (IPWA) van Noord-Holland en Friesland
109 windmolens

Het vierkante windmolenpark op de kaart: 49 turbines, 60 meter hoog, 2MW per turbine, 385 m uit
elkaar.
Het langgerekte windmolenpark op de kaart: 60 turbines, 93 meter hoog, 3 MW per turbine, 500 m
uit elkaar.
Totaal 278 Megawatt = 250.000 huishoudens.
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Bron bij D Afghanistan: een narcostaat in een turbulente
regio
Kaart Etnische groepen in en rond Afghanistan uit Geografie, jaargang 10, nr.6, pag.7, Paolo De
Mas, Afghanistan, het etnisch mozaïek van een narco-staat.

Vrij naar tekst uit Geografie, jaargang 10, nr.6, pag.6-9, Paolo De Mas, Afghanistan.
Afghanistan: het etnisch mozaïek van een narco-staat
Afghanistan is waarschijnlijk het land met het grootste percentage inwoners dat uit eigen land is gevlucht. Het
land met een oppervlak van 625.000 km2 iets groter dan Frankrijk, telt ruim 25 miljoen inwoners, maar daarvan
leven er zo’n drie tot vier miljoen als vluchteling buiten Afghanistan (vooral in buurland Pakistan maar
bijvoorbeeld ook in Nederland). Afghanistan is ontstaan als een bufferstaat tussen de rivaliserende grootmachten
Rusland en Groot-Brittannië die tevergeefs trachtten het bergachtige gebied met zijn vele roerige stammen te
beheersen. De grillige grenzen van het landlocked land zijn daarvan het gevolg. Voor een deel vallen die samen
met natuurlijke grenzen maar in de meeste gevallen volgen ze geen natuurlijke of historische scheidslijnen maar
zijn ze kunstmatig door de koloniale grootmachten getrokken.
De grootste bevolkingsgroep in Pakistan zijn de Pathanen (43% van de totale bevolking). Dit volk van geharde
bergbewoners heeft eeuwenlang gestreden voor behoud van autonomie en vormde als belangrijkste etnische
groep het tribale kristallisatiepunt van het latere Koninkrijk Afghanistan. De Taliban, met hun leider Mullah
Mohammed Omar, zijn voor het merendeel Pathanen afkomstig uit de zuidelijke regio, met als hoofdplaats
Kandahar. De Taliban komen voort uit het extreme fundamentalistische deel van de Pathanen. De Tadzjieken
zijn met 25 procent de tweede groep en maken deel uit van de Iraanse volkeren. Derde bevolkingsgroep zijn de
Oezbeken (9 procent) die tot de groep Turkmeense volkeren behoren. De vierde groep zijn de Hazari’s (8
procent). Zij behoren als enige groep in Afghanistan tot de Sjiitische richting in de Islam. Vanwege deze
overtuiging zijn ze het slachtoffer van meedogenloze etnische zuiveringen geweest door de soennitische Taliban.
In de omliggende landen behoort 90% of meer van de bevolking tot de soennieten. Uitzonderingen daarop
vormen Iran (met 91% Sjiieten) en China.
Vanouds was Afghanistan een producent van hasj en werd er papaver geteeld als grondstof voor opium, waar
vervolgens heroïne van werd gemaakt. Papaver Somniferum heet deze papaversoort die familie is van een
soortgenoot die in Nederland ook voorkomt: de klaproos. Papaver kan goed tegen zowel kou, hitte en droogte en
heeft weinig voedingsstoffen en verzorging nodig.
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Kaart en artikel uit de Volkskrant van 2 januari 2002.
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