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Opgave A ‘Landgrabbing’ 
 
 
Bron 1 
‘Landgrabbing’ of landroof 
 

 
 
Vrij naar: Spooner op http://ea.com.py/derecha-pauperrima/ 
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Bron 2 
Landen in Afrika waar ‘landgrabbing’ plaatsvindt 
 

 
 
 
A Sierra Leone: 26.000 ha verworven door een Zwitserse onderneming voor de 

productie van suikerriet. 
B Ghana: 335.000 ha verworven door ondernemingen uit Italië, het VK, Noorwegen 

en Israël. Een Noorse onderneming heeft contracten voor de werving van nog eens 
400.000 ha. 

C Benin: voorstel om 300.000-400.000 ha moerasland te veranderen in 
oliepalmplantages. 

D Nigeria: ca. 100.000 ha door de staat verworven met behulp van buitenlands 
kapitaal. 

E Kameroen: Een Franse onderneming breidt haar oliepalmplantages uit. 
F Congo: Verzoek om 1.000.000 ha te exploiteren door een Chinese onderneming. 

Een oliepalmplantage van 70.000 ha gepland door een Italiaanse onderneming. 
G Angola:500.000 ha aangemerkt voor de productie van biobrandstof door 

ondernemingen uit  Brazilië, Spanje, Zuid-Afrika en Angola zelf. 
H Swaziland: Een uitbreiding van het areaal waarop de biobrandstof Jathropa wordt 

verbouwd door een Engelse investeerder is uitgesteld. 
I Mozambique: Investeerders uit het VK, Italië, Duitsland, Portugal, Canada en de 

Oekraïne willen 4.800.000 ha in gebruik nemen onder andere om Jathropa te 
verbouwen. 

J Tanzania: 1.000 rijstboeren zijn gedwongen hun land te verlaten. Er voor in de 
plaats komen suikerrietplantages. 

K Kenya: Japanse, Belgische en Canadese ondernemingen hebben plannen om 
ongeveer 500.000 ha in gebruik te nemen voor het verbouwen van 
exportgewassen. 

L: Ethiopië:700.000 ha aangemerkt voor het verbouwen van suikerriet. Meer dan 
250.000 ha is gepland voor het verbouwen van biobrandstoffen. 

 
 
Vrij naar: http://gmo-journal.com/wp-
ontent/uploads/2011/06/land_grab_for_agrofuels_across_africa1.png 

 
 
 



  4 ►►►

Opgave B Verschillende stemmen in Bolivia 
 
 
Bron 1 
Evo Morales en de nieuwe grondwet 
 
 

Sinds de onafhankelijkheid van Spanje in 
1825 is Bolivia bestuurd geweest door 
blanke migranten en hun mestieze 
nakomelingen. De indianen hebben daardoor 
een achtergestelde positie. In dat licht 
bezien betekende de verkiezing van Evo 
Morales tot president in december 2005 een 
grote stap voorwaarts in het 
democratiseringsproces. Morales, een 
Aymara-indiaan en voormalig cocaboer, 
kreeg vooral steun van arme boeren en de 
bevolking uit de hooglanden in het westen 
van het land. 
De machtsbasis van Bolivia lag tot het 

aantreden van Morales in het oostelijke deel van het land dat voor een 
groot deel uit laagland bestaat. Vooral de gasvoorraden in het oostelijke 
deel van het land waren de kurk geworden waarop de Boliviaanse 
economie dreef. Via een grondwetswijziging waarin de rechten van de 
blanken en mestiezen volledig ondergeschikt zijn gemaakt aan de wil van 
de indiaanse meerderheid, en de (her)nationalisatie van de olie- en 
gasindustrie, laat Morales de inheemse bevolking meeprofiteren van de 
inkomsten van deze industrie. Ook raakten de blanke grootgrondbezitters 
in het oosten van het land hun grond kwijt. In het oosten is dan ook 
massaal tegen de nieuwe grondwet gestemd. Dit deel van het land 
begeeft zich steeds meer op het pad van afscheiding.  
De situatie in Bolivia wordt vaak vergeleken met die in Zimbabwe. In 
Zimbabwe werden blanke boeren door een grondwetswijziging onteigend. 
De oorspronkelijke, zwarte, bevolking nam bezit van hun boerderijen. De 
grondwetswijziging pakte funest uit voor de economie van Zimbabwe. Dit 
land is nu een van de armste landen ter wereld. 
 
 
Vrij naar M. van Rijn in Geografie, januari 2010 
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Bron 2 
-  de bevolkingssamenstelling van Bolivia,  
-  de ligging van gebieden die dit land in het verleden af heeft moeten 
staan en  
-  de ligging van het gebied waar aardgas wordt gewonnen. 
 

 
 
Bron: M. van Rijn in Geografie, januari 2010 
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Bron 3 
Stemming over de nieuwe grondwet van Morales 
 

 
 
Bron: Trouw, 27-1-2009 
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Opgave C Zout in de ondergrond van Nederland 
 
 
Bron 1 
Zoutdiapieren 
 
 
In de ondergrond van het noorden van Nederland bevindt zich steenzout. 
Bijna overal ligt dit zout zo diep dat het nauwelijks winbaar is. Op 
sommige plekken zijn echter zoutpilaren of zoutdiapieren gevormd, waar 
het zout zich relatief dicht onder het aardoppervlak bevindt. 
Een zoutdiapier ontstaat doordat sedimentlagen met een relatief hoge 
dichtheid op het steenzout drukken. Het steenzout kan daardoor 
vervormen en op sommige plekken omhoog gedrukt worden tot diapieren. 
Steenzout gedraagt zich daarbij als een viskeuze (stroperige) vloeistof. In 
Oost-Nederland wordt op enkele plaatsen steenzout gewonnen uit 
zoutdiapieren. 
 
 
Bron: Cito 

 
 
 
 
Bron 2 
Schematische dwarsdoorsnede van een zoutdiapier 
 

 
 
Bron: www.brookside-storage.com/saltDome.asp 
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Opgave D Grensgeschillen van Japan 
 
 
Bron 1 
Geschillen over de ligging van de grenzen van Japan 
 
 
Zowel met zijn buren in het noorden, het westen als het zuiden heeft 
Japan grensgeschillen over eilanden. Meer dan een halve eeuw na het 
einde van de Tweede Wereldoorlog heeft Tokyo nog altijd geen 
vredesverdrag met zijn noordelijke buur Rusland ondertekend. Een van de 
belangrijkste hindernissen is het meningsverschil met Moskou over de 
soevereiniteit over de Zuidelijke Koerilen / Kurilen, die de Japanners ook 
wel hun Noordelijke Territoria noemen. De zeebodem zou hier 
onontgonnen natuurlijke rijkdommen bevatten. 
Een tweede territoriaal conflict betreft dat van de Senkaku-eilanden. 
Zowel Japan, China en Taiwan eisen de soevereiniteit op over deze 
eilanden. De Senkaku-eilanden worden in China de Diaoyu-eilanden 
genoemd en in Taiwan de Tiaoyutai-eilanden en bestaan uit vijf 
onbewoonde eilanden en drie rotsen in de Oost-Chinese Zee. De eilanden 
hebben geen zoetwatervoorraden en zijn daardoor niet geschikt voor 
bewoning. De zee rondom deze eilanden is waarschijnlijk rijk aan olie 
en/of gas. 
 
 
Vrij naar  Elsevier Atlas, 2005 

 
 
Bron 2 
Eilandenconflict rondom de Senkaku- of Diaoyu-eilanden 
 
 
Chinezen die Japanse vlaggen in de brand steken en Japanse bedrijven 
die hun fabrieken sluiten in China. De gemoederen tussen beide landen 
lopen hoog op. En dat alles om acht onbewoonde eilandjes. Beide landen 
zeggen al decennia lang aanspraak te maken op de onbewoonde 
eilandjes. Japan kocht onlangs enkele eilandjes van een particuliere 
eigenaar, tot woede van Beijing. 
 
 
Vrij naar: BN DeStem, 25 en 26 september 2012 
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Bron 3 
Grensgeschillen tussen Japan en haar buurlanden 
 

 
 
Bron: Elsevier Atlas, 2005 blz 68 
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Bron 4 
Exclusieve Economische Zone van Japan 
 
 

 
 
De Exclusieve Economische Zone (EEZ) omvat de wateren die zich 
bevinden tussen 12 en 200 zeemijl uit de kust van de aan zee grenzende 
staat. In deze wateren heeft de aangrenzende staat het recht om 
natuurlijke hulpbronnen te exploiteren. De EEZ kan kleiner zijn dan 200 
zeemijl als deze ‘botst’ met de EEZ van een andere staat. In sommige 
gevallen kan de EEZ meer dan 200 zeemijl zijn, bijvoorbeeld als het 
continentale plat ver doorloopt. De definitie van de EEZ is vastgesteld 
door de Verenigde Naties in de Wet op de Zee. 
 
 
Bron: Elsevier Atlas, 2005 blz 69 en Cito 
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Opgave E Drinkwater in Nederland 
 
Bron 1 
Bronnen drinkwater raken vervuild  
 
Het Nederlandse oppervlaktewater kan in 2050 zo vervuild raken dat het 
ongeschikt is om er nog drinkwater van te maken. Drinkwaterbedrijven 
moeten daarom een voorraad opslaan voor moeilijke periodes.  
Dit staat in een rapport van het Rijksinstituut van Volksgezondheid en 
Milieu (RIVM) en Deltares dat 3 oktober 2012 werd gepubliceerd. (…) Het 
onderzoek maakt deel uit van het Deltaprogramma Zoetwater. Basis van 
de bevindingen zijn de klimaatscenario’s van het KNMI die aangeven dat 
er in de toekomst extreem droge periodes kunnen optreden.  
 
 
Bron: De Volkskrant, 4 oktober 2012. 

 
 
Bron 2 
Prijs van drinkwater

Legenda:
tarieven drinkwater voor huishoudens
(in euro’s per m3), per waterbedrijf

minder dan 1,00 euro

1,00 - 1,20 euro

1,20 - 1,35 euro

1,35 - 1,50 euro

1,50 of meer euro

gemiddelde prijs in Nederland: 1,35 euro  
Bron: 

http://www.vewin.nl/SiteCollectionDocuments/Publicaties/Drinkwaterstatistieken%202012/Vewin

%20Drinkwaterstatistieken%202012%20lowres.pdf 

einde  




