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Beste finalist,

Allereerst, gefeliciteerd met het halen van  
de finale! Het feit dat je deze toets mag  
maken geeft al aan dat je bijzonder goed bent 
in aardrijkskunde. De opgaven die nu voor je 
liggen zijn pittig, maar als het goed is ook leuk. 
Nog leuker is de kans om mee te mogen naar 
de Internationale Aardrijkskunde Olympiade 
die dit jaar plaats vindt in het bicontinentale 
Istanbul. Het meemaken van de Internationale 
Aardrijkskunde Olympiade is een geweldige 
ervaring, waarbij je met leerlingen uit de hele 
wereld ondergedompeld wordt in een ander 
land en in aardrijkskunde. Ik mocht afgelopen 
zomer als deel van Team NL naar Hong Kong. 
We hebben er enorm veel gezien (tot aan een 
demonstratie toe) en veel plezier gehad.  
En dat begon allemaal bij de finale. Kortom, 
heel veel succes en ook plezier)!!

Jacobus Petersen
Algemeen winnaar 2019

Eelko Postma (directeur KNAG) overhandigt de eerste prijs aan 
Jacobus Petersen.
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Opgave C Bosbranden in het arctisch gebied

bron 1 

Bosbranden in het arctisch gebied

In de zomer van 2019 kampte het arctisch gebied met bosbranden. Op 
satellietbeelden waren enorme rookpluimen boven Siberië, Groenland en 
Alaska te zien.
Tijdens het hoogtepunt woedden er 250 tot 300 branden. Vér boven het 
gemiddelde. Bovendien was de intensiteit en de duur van de branden 
uitzonderlijk. Sommige bosbranden waren honderden vierkante kilometers 
groot en bleven weken branden.
De oorzaak van de bosbranden hangt nauw samen met de opwarming van de 
aarde.
Juni 2019 was de warmste juni ooit op aarde gemeten. Vooral in het arctisch 
gebied was de afwijking groot. In Siberië waren de zomermaanden 10 ºC 
warmer dan gemiddeld, vergeleken met de periode tussen 1981 en 2010.

Bosbranden in Siberië
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bron 2

Gemiddelde hoeveelheid neerslag per jaar op het noordelijk halfrond
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bron 3

Trends in temperatuur, neerslag en vegetatie in het arctisch gebied
1970-2018
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bron 4
Bosbranden in arctisch gebied bedreigen de permafrost

bron 5
Aerosolen in arctische atmosfeer (24 juli 2019)
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Opgave D Een nieuwe wereldorde

bron 6

Opkomend nationalisme

Nationalisme komt in steeds meer landen op. Een mogelijke verklaring 
hiervoor is het relatieve machtsverlies van de westerse wereld. Zo worden 
de BRIC-landen geleid door de nationalistische leiders Jair Bolsonaro,
Narendi Modi, Vladimir Poetin en Xi Jinping. Zij zien de afnemende macht 
van de westerse wereld als de definitieve dekolonisatie.
Het nationalisme bij de BRIC-landen is een vorm van zelfbewustzijn. Maar 
ook in de westerse wereld groeit het belang van nationalistische partijen.
Protectionisme en autonomie zijn daarbij belangrijke thema’s. 
De handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China is hier een goed 
voorbeeld van. Vrijhandel moet wederkerig zijn, maar China trekt zich 
daar weinig van aan. Het vrije verkeer van kapitaal, goederen en mensen 
is een mooi uitgangspunt, maar vraagt in een veranderende wereld om 
nieuwe spelregels. Die nieuwe spelregels kunnen gaan over eerlijke 
belastingheffing, een minder naïeve handelspolitiek, nieuw 
veiligheidsbeleid en een meer geordende migratie. Vrijheid kan niet 
duurzaam zijn zonder veiligheid.
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Opgave E Negen foto’s, negen begrippen
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Leefbaarheid
Moeten we voor frisse lucht 
in de wolken gaan wonen?
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