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Bronnen bij A  Waterwegen, waterkruispunt en 
    Wijk bij Duurstede 
 
 
bron 1  Waterkruispunt 
 

 
 
bron: Grote Topografische Atlas van Nederland, 1:50.000, Wolters-Noordhoff, Groningen, 1997 
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bron 2  Een beeld van de situatie omstreeks 1850 
 
Let op! 
De omvang van het gebied op onderstaande kaart is niet precies identiek aan die op bron 1  
 

 
 
bron: De Grote Historische Atlas van Nederland, 1:50.000, Wolters-Noordhoff, Groningen, 1990  
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Bronnen bij B  De Geul en het Geuldal 
 
 
bron 1  Fragment van de topografische kaart 1:50.000 (schaal licht gewijzigd) 
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bron 2  Deel uit het Provinciaal Omgevingsplan 2006 
 
In het Omgevingsplan zien we dat een groot deel van het Geuldal bestemd wordt als Provinciale 
Ontwikkelingszone Groen (POG). Er zijn vier soorten categorieën binnen de POG’s, waarvan er hier drie 
genoemd worden.  
 
1   Hamsterkernleefgebieden 
Binnen de hamsterkernleefgebieden streven wij een duurzaam (landbouwkundig) gebruik en beheer na 
dat primair gericht is op versterking van de hamsterpopulatie.  
 
2   Ecologische verbindingszones 
Het beleid is gericht op realisatie van de verbindingzones die de verspreiding, migratie en uitwisseling 
van soorten tussen natuurgebieden mogelijk maken.  
 
3   Beken met een specifiek ecologische functie (SEF) 
Bij deze beken gaan we met voorrang zorgen voor behoud en herstel van het hoogste ecologische 
kwaliteitsniveau, de natuurlijke waterkwaliteit, natuurlijke systeemeigen processen en beekcontinuïteit.  
 
bron: Provinciaal Omgevingsplan 2006 
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Bronnen bij C  Cyprus, één en één is twee?  
 
 
bron 1  Een stukje geschiedenis 
 
Omstreeks 1500 voor Christus werden Griekse kolonies op Cyprus gevestigd. Later maakte Cyprus o.a. 
deel uit van het Perzische, Romeinse, Byzantijnse en Venetiaanse Rijk. Van 1571 tot 1878 was Cyprus 
deel van het Ottomaanse/Turkse Rijk. Hoewel grootschalige immigratie van Turken plaatsvond, werd het 
Turkse bewind gekenmerkt door tolerantie jegens etnische en religieuze verscheidenheid. De verhouding 
tussen de Griekse en Turkse bevolkingsgroepen verslechterde echter drastisch ten tijde van de Griekse 
Vrijheidsstrijd (1821). In 1878 verwierven de Britten het bestuur over het eiland door een verdrag op te 
leggen aan de Turkse sultan. Toen Turkije in de Eerste Wereldoorlog partij koos voor Duitsland 
annexeerden de Britten Cyprus. Op 1 mei 1925 verkreeg Cyprus de status van Britse kroonkolonie. 
Hoewel onder het Britse bewind een economische opbloei plaatsvond, ontstond al in de jaren dertig 
ernstige onrust als gevolg van het Grieks-Cypriotische streven naar ‘enosis’, eenheid met Griekenland. In 
1955 begon een guerrillaoorlog die werd gevoerd door EOKA, de Nationale Organisatie van Cypriotische 
Strijders. In 1960 werd Cyprus onafhankelijk. Aartsbisschop Makarios werd tot eerste president gekozen 
en het Verenigd Koninkrijk, Griekenland en Turkije traden op als ‘beschermheren’. Aan deze 
onafhankelijkheid lagen de Verdragen van Londen en Zürich ten grondslag. Het beoogde constitutionele 
evenwicht tussen de bevolkingsgroepen bleek in de praktijk echter niet werkbaar. In 1963 braken ernstige 
gevechten uit tussen de beide bevolkingsgroepen waarna in 1964 een VN-vredesmacht, UNFICYP, op het 
eiland werd gestationeerd. Inmiddels is UNFICYP de langstdurende VN-vredesoperatie uit de 
VN-geschiedenis.  
Na 1963 gingen beide bevolkingsgroepen hun eigen weg, ook politiek gezien. De Turks-Cypriotische 
bevolking was voorstander van een statenbond; de Grieks-Cypriotische van een eenheidsstaat, nadat 
Makarios het streven naar eenheid met Griekenland had verlaten. Grivas bracht in 1971 zijn militaire 
organisatie opnieuw tot leven, daarbij gesteund door het kolonelsbewind in Athene dat in 1967 aan de 
macht was gekomen. Om de eenheid te forceren werd in de zomer van 1974 met steun van het Griekse 
kolonelsbewind een staatsgreep gepleegd tegen President Makarios. Daarop viel Turkije het Noorden van 
Cyprus binnen, hetgeen resulteerde in een feitelijke verdeling van het eiland. Vervolgens vond er een 
omvangrijke emigratie van Turks-Cyprioten naar het noordelijk deel en Grieks-Cyprioten naar het 
zuidelijk deel plaats. Sindsdien beslaat het noordelijk deel van Cyprus ruim 37% van het eiland en het 
zuidelijk deel 63%. De troepenmacht van Turkse militairen in het noorden van het eiland wordt geschat 
op 35.000 man.  
De Green Line, die in 1974 dwars over het eiland werd getrokken, vormt een wrede scheiding tussen 
Grieks- en Turks-Cyprioten. De lijn kent sinds 2003 enkele openingen, maar dat geldt niet voor het 
diepgewortelde conflict tussen de eilanders.  
Inmiddels is begonnen met onderhandelingen over toetreding van Turkije tot de Europese Unie. 
 
vrij naar: www.minbuza.nl en Geografie, juni 2007 
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bron 2  Kaartje Cyprus (Green Line)  
 

 
 
bron 3  Cyprus (Green Line)  
 
 
 

 
 
bron: Geografie, juni 2007 
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bron 4  Kaart van Cyprus, Turkse en Griekse versie  
 

 
 
 
 

 
 
 
bron: Elsevier, Speciale Editie, Atlas, 2005 
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Bronnen bij D  Weggaan om te blijven 
 
 
bron 1  Groei in de wereld van het aantal mensen dat buiten zijn geboorteland woont 
 

Jaar Aantal 
1975   84 miljoen 
1985 104 miljoen 
2000 140 miljoen 
2007 200 miljoen 

 
Bijschrift bij de tabel 
 
In 2007 woonden ruim 200 miljoen mensen niet in het land van geboorte. De grootste 
migratiestroom verliep in dat jaar van de arme naar de rijke landen maar er was ook een forse 
migrantenstroom tussen ontwikkelingslanden. Europa was in 2007 favoriet; 34% van alle 
migranten vond hier zijn bestemming. 
Al deze migranten stuurden in 2007 ongeveer 300 miljard dollar terug naar huis. Dat is bijna drie 
keer alle budgetten voor ontwikkelingshulp samen. Vanuit Nederland maakten migranten 
ongeveer 200 miljoen euro over; vooral naar de arme delen van Marokko zoals het Rifgebied.  
Een land als Marokko verdient meer geld met deze ‘overschrijvingen’ dan met toerisme. Met 
ruim drie miljoen landgenoten in het buitenland is Marokko een echt migratieland. Eens zei de 
vroegere koning van Marokko over zijn land: ”Marokko is een boom die ademt door de bladeren 
in Europa”.  
De groei van de migratie leidt in veel westerse landen tot ongerustheid, maar de demografische 
werkelijkheid suggereert dat de stroom verder zal toenemen. 
 
vrij naar: VN-rapport, 2007. 
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bron 2  
 

 
 
vrij naar: Eindhovens Dagblad 29 november 2007 
 
Bijschrift bij bron 2 
 
In de eerste negen maanden van 2007 hebben zich 12.960 Polen, Roemenen en Bulgaren in 
Nederland gevestigd. Dat is een verdubbeling in vergelijking met 2006. Deze gastarbeiders zijn 
vooral werkzaam in de bouw en de (glas)tuinbouw. In vergelijking met andere West-Europese 
lidstaten van de EU trekken er relatief weinig Oost-Europeanen naar Nederland. 
De gaten op de Poolse arbeidsmarkt worden intussen opgevuld door migranten van elders. 
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