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4 Europa in beweging 

Start 

 
1 a Manchester: Verenigd Koninkrijk; Lviv: Oekraïne; Wroclaw: Polen. 
b Lviv-Wroclaw: 520 km; Wroclaw-Manchester: 1335 km. 
c - De slechte werkomstandigheden zijn verdwenen; 
 - armoede maakte plaats voor welvaart; 
 - de textielfabriek van vroeger is verbouwd tot luxe appartementen; 
 - Eva moet verhuizen van Lviv naar Wroclaw; 
 - Polen emigreren naar Manchester (en weer terug). 
 
2 Eigen antwoord leerling. 
 
3 a 1: Foto A 
  2:Foto C 
  3: Foto B 
b Foto A: migratie; 
 Foto B: van industrie naar dienstensector; 
 Foto C: van arm naar rijk. 
 
4 §1 Manchester en de Industriële Revolutie. 
 §2 Verandering in locatiefactoren. 
 §3 Grenzen die veranderen in (Midden- en Oost-) Europa. 
 §4 De ontwikkeling van Oost-Europa. 
 §5 Migratie en de Europese Unie. 
 §6 De aanvoer van gas uit Rusland. 
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§1 Manchester en de Industriële Revolutie 
	  
1 a Landen en regio’s 
A Engeland 
B Wales 
C Schotland 
D Noord-Ierland 
E Ierland 
 
Steden 
1 Londen 
2 Birmingham 
3 Manchester 
4 Liverpool 
5 Glasgow  
6 Edinburgh 
7 Leeds 
8 Bristol 
9 Newcastle 
10 Sheffield 
 
b W1 

 
c Alle industriegebieden liggen op steenkoolvelden, behalve Londen. 
 
2 a De periode van de grootschalige omschakeling van handwerk naar productie met (stoom)machines in 
grote fabrieken. 
b Steenkool was de goedkope energiebron voor de stoommachines. 
 
3 a Natuur. 
b Natuur. 
c Stoommachines, textielmachines, fabrieksgebouwen. 
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4 a 
W2 Productiemiddelen textielindustrie 
Natuur 
- grondstof à katoen 
- energie à steenkool 
- bedrijfsterrein à vlak bij een steenkoolmijn 
- duurzaam milieu à speelde geen rol 
 
Arbeid 
- wevers en spinners 
- ondernemers 
 
Kapitaal 
- machines à stoommachines + textielmachines 
- gebouwen à fabrieken 
- voertuigen à boten om grondstoffen aan en om eindproducten af te voeren 
- geld à: investeringen door ondernemers en aandeelhouders 
- subsidie à speelde geen rol 
 
b Steenkool, stoommachines (zonder de energie van steenkool konden de stoommachines niet werken en 
die waren nodig voor industriële massaproductie). 
 
5 a In de zware industrie veel grondstoffen, grote bedrijfsterreinen. 
b Zware industrie, want veel gebruik van zware grondstoffen; steenkool. 
c Lichte industrie; steenkool vervangen door gewichtsloze elektriciteit. 
 
6 a Concurrentie van lagelonenlanden. 
b Er heeft internationalisering van de productie plaatsgevonden; de textielfabrieken staan nu in Azië. 
 
7 a 65 km. 
b Veel textielfabrieken vlakbij of aan kanalen. 
c Zeeschepen werden te groot; afname aanvoer van grondstoffen door ineenstorting textielindustrie (op 
figuur 3 zie je de voormalige zeehaven aan de linkerkant; het heet de Salford Quays). 
d Modern stadsdeel met woningen, musea en kantoren (foto B op bladzijde 73 is er gemaakt). 
e Volgens de schaal is het 3 km, maar dat klopt niet; in werkelijkheid is het 6,5 km. 
 
8 a Oude fabrieken en pakhuizen zijn verbouwd tot kantoren, woningen en horeca. 
b Transportweg voor steenkool werd toeristische vaarroute. 
c Van industrie naar diensten, gericht op sport. 
d Figuur 1: Castlefield. 
 Figuur 4: Ashton Canal. 
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9 a/b/c W3 

 
d In het zuiden groeit de bevolking sneller en zijn er geen stimuleringsgebieden. Daaruit kun je afleiden dat 
het er beter gaat dan in het noorden. 
 
10 a Nee, vrijwel overal werkt minder dan 25% van de beroepsbevolking in de industrie. 
b Midden-Europa (Polen, Tsjechië, Hongarije, Slowakije en Duitsland [zuid en oost]). 
 
11 a Ja, In Zuid-Engeland veel rijke regio’s (meer dan 125% van het EU-gemiddelde). 
b Veel rijker. 
 
12 Eigen antwoord leerling. 
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§2 Hightech in Engeland 
	  
1 a olieraffinaderij: grondstofgebonden; 
 loodgieter: marktgebonden; 
 elektriciteitscentrale: grondstofgebonden; 
 aannemer: marktgebonden; 
 supermarkt: marktgebonden; 
 krantendrukkerij: marktgebonden. 
b Zware grondstoffen (bijvoorbeeld steenkool) zijn vervangen door gewichtsloze elektriciteit; daarnaast is er 
door efficiënter gebruik minder grondstof/brandstof nodig. 
 
2 a Loon en kennis. 
b 1 advocatenkantoor: niet; 
 2 meubelfabriek: wel; 
 3 gloeilampenfabricage: wel; 
 4 krantendrukkerij: niet; 
 5 boekendrukkerij: wel. 
c Een krantendrukkerij levert dagelijks een product (een nieuwe krant) af; dat kun je niet ver weg laten 
drukken. 
 
3 a Werknemers met gespecialiseerde kennis, nauwelijks grondstoffen, de wereld als markt. 
b Aanwezigheid van hoogopgeleid personeel. 
 
4 hoogoven: haven waar aanvoer grondstoffen goed mogelijk is; 
 distributiecentrum: infrastructuur (vlakbij de snelweg om producten snel te kunnen verspreiden over het 
land); 
 accountant: marktgebonden, zo dicht mogelijk bij de klanten; in het stadscentrum dus; 
 cementfabriek: vindplaats grondstof. 
 
5 a 165 km. 
b Vlakbij Londen, er zijn onderzoekscentra, er is een universiteit, aan de M4, vlakbij Heathrow. 
 
6 concentratie kennis; 
 agglomeratievoordelen; 
 mooie omgeving; 
 goede infrastructuur; 
 actieve overheid. 
 
7 a Ze kunnen zich vestigen waar ze willen. 
b Nee, er spelen ook andere factoren mee (zie antwoord bij opgave 6). 
 
8 5: mooie omgeving; 
 6: topuniversiteit Cambridge; 
 8: Londen, cultuur, wereldstad. 
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9 a W4 

 
b Enigszins: van de drie regio’s met tien of meer onderzoeksinstituten liggen er twee in het zuidoosten. 
c Dankzij universiteiten veel hoogopgeleiden; stad waar veel te doen is (muziek, sport). 
 
10 a De volgende factoren moeten zijn omcirkeld: 
arbeid; 
kennis; 
aantrekkelijke omgeving (stad, landschap); 
andere factoren: overheid (belasting, wetten), rente, bedrijfsterrein; 
agglomeratievoordelen; 
afzetmarkt; 
infrastructuur. 
b Kennis; veel bedrijven zijn hightech; zonder hoogopgeleide werknemers beginnen ze niets. 
 Agglomeratievoordelen: bedrijven en onderzoekscentra profiteren van elkaars aanwezigheid door ideeën 
en informatie uit te wisselen. 
 
11 a De volgende factoren moeten zijn omcirkeld: 
arbeid; 
loon; 
grondstoffen; 
bedrijfsterrein; 
b De volgende factoren moeten zijn omcirkeld: 
lagelonenland; 
loon; 
kennis; 
agglomeratievoordelen; 
afzetmarkt; 
infrastructuur. 
c Aanwezigheid van grondstof steenkool. 
d Arbeid (lage lonen). 
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12 a Mogelijk antwoord: sciencepark Amsterdam. 
b Veel ICT-bedrijven en zogenaamde Life sciencebedrijven. 
c De website van sciencepark Amsterdam geeft het antwoord: Science Park als vestigingsplaats biedt alle 
voordelen van de stad Amsterdam: de meertaligheid, de toegang tot markten en klanten, de interne en 
externe bereikbaarheid, en de beschikbaarheid van hooggekwalificeerd personeel.  
 
13 a Grondstof en infrastructuur (om de steenkool aan te voeren en om de stroom via een leidingennet af 
te voeren). 
b Kennis en agglomeratievoordelen. 
c Kennis en afzetmarkt. 
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§3 Verschuivende grenzen in Europa 
	  
1 a Duidelijk begrensd en soeverein. 
b Tussen Canada en de Verenigde Staten. 
c Wyoming. 
d Alle grenzen zijn kaarsrecht. 
e  De Missouri, die de grens vormt tussen South Dakota en Nebraska en tussen Nebraska en Iowa. 
f De Noordzee. 
 
2 a Woont al eeuwenlang samen, heeft dezelfde cultuur. 
b ‘Een volk heeft een woongebied. Dat valt niet altijd samen met de grenzen van een staat.’  
(In sommige werkboeken staat een verwijzing naar figuur 7.16, dat moet zijn  figuur7.17.) 
c Ja. 
 
3 a De Nederlandse taal; eten: haringen, erwtensoep; muziek: smartlappen. 
b Eigen mening leerling. Kijk voor je antwoord ook bij B124. 
 
4 a Westerse wereld/Europa. 
b Kleding en mode: overal kun je dezelfde kleren van bijvoorbeeld H&M kopen; 
 democratie (overal vrijheid van meningsuiting en verkiezingen voor parlement en president). 
 
5 a Duitschland, Rusland, Oostenrijk-Hongarije. 
b Veel nieuwe staten: Polen, Slowakije, Hongarije, Rusland werd de Sovjet-Unie. 
c Duitsland gesplitst, Polen verschoven, Tsjecho-Slowakije en Oostenrijk als nieuwe staten, Sovjet-Unie 
naar westen uitgebreid. 
 
6 a   
 1 Moskou 
 2 Riga 
 3 Lviv 
 4 Warschau 
 5 Praag 
 6 Wroclaw 
 7 Gdansk 
 8 Berlijn 
 9 Amsterdam 
 10 Brest 
 11 Kiew 
 12 Boekarest 
 13 Boedapest 
 14 Wenen 
 15 Bratislava 
 16 Sczezecin 
 17 Vilnius 
 18 Kaliningrad 
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b/c  W8 

 
d De Sovjet-Unie bestaat niet meer. Daar liggen nu zelfstandige staten: Estland, Letland, Litouwen, Wit-
Rusland, Oekraïne, Rusland; Duitsland weer één land; Tsjecho-Slowakije en Joegoslavië uit elkaar gevallen. 
 
7 a/b 
W9 Schuivende grenzen 

 
2010 1967 1939 1902 

stad Lviv Lwow Lwow Lemberg 
land Oekraïne Sovjet Unie Polen Oostenrijk-Hongarije 
stad Wroclaw Wroclaw Breslau Breslau 
land Polen Polen Duitsland Duitsland 
stad Gdansk Gdansk Danzig Danzig 
land Polen Polen Duitsland Duitsland 
stad Brest Brest Brest-Litowsk Brest-Litowsk 
land Wit-Rusland Sovjet-Unie Polen Rusland 
stad Warschau Warschau Warschau Warschau 
land Polen Polen Polen Rusland 

 
c Lviv en Brest zijn koploper. 
 
8 a Geen land heeft zo vaak nieuwe grenzen en een nieuwe ligging gekregen als Polen. 
b Nee, hier zijn de staatsgrenzen sinds 1843 niet meer veranderd. 
 
9 a In WO II zijn alle Joden vermoord; Polen en Duitsers daarna verdreven; nu wonen er Oekraïners en 
Russen. 
b Oorlog en Jodenvervolging. 
c Steeds andere machthebbers; het waren beide multiculturele steden, nu niet meer (Pools en Oekraïens; 
veel Lvivse Polen zijn na hun verdrijving in Wroclaw terechtgekomen. 
 
10 a Oekraïne 
b Huizen, kerk. 
c Beide hebben onder invloed gestaan van West-Europese ideeën over architectuur; je ziet het aan 
hetzelfde soort huizen. 
 
11 Eigen mening leerling. Meest voor de hand liggend: de ‘soevereiniteit’ van een staat wordt vaak niet 
geëerbiedigd. 
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12 a Oostenrijk-Hongarije en het Ottomaanse rijk. 
b Oostenrijk-Hongarije bezet Bosnië-Hercegovina, Servië en Roemenië zelfstandig. 
c Joegoslavië. 
d Slovenië, Kroatië, Bosnië-Hercegovina, Servië, Montenegro, Macedonië en Kosovo. 
 
13 Eigen antwoord leerling. 
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§4 De ontwikkeling van Oost-Europa 
 
1 a Planeconomie: geen vrije ondernemers, overheid bepaalt de productie; alle bedrijven eigendom van 
de staat. Planeconomie alleen mogelijk in dictatuur. 
b Alleen dan kun je bedrijven dwingen bepaalde producten te maken. 
 
2 a De gesloten grens tussen West- en Oost-Europa. 
b W10 

 
c Dwars door Duitsland loopt het IJzeren Gordijn (en verdeelde het land in West- en Oost-Duitsland). 
d Joegoslavië en Albanië. 
 
3 a Ze wilden welvaart, vrede en onafhankelijk zijn van Rusland. 
b/c  Zie W10. 
 
4 a Kaart 88A, C, F, I, J, K, L (GB53). 
b Koopkracht/welvaart: in Oost-Europa minder koopkracht, doordat de economie in de tijd van het 
communisme sterk is achtergebleven. Overigens doen landen die lid zijn geworden van de EU het beter dan 
niet-leden. 
 
5 a Welvaart minder dan het gemiddelde van de EU. 
b Van noordwest naar zuidoost: afname van de welvaart; hoofdstadregio’s scoren overal hoger. 
 
6 a Goed opgeleid personeel, lage lonen. 
b Dichter bij de West-Europese markt; geen cultuurverschillen. 
 
7 a Polen en Tsjechië. 
b Ja. 
 
8 a Arbeid (loon en werktijden). 
b Lagere lonen en langere werktijden dan in Nederland. 
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9 a/b  W11 

 
c De welvaart stijgt. 
 
10  Grote afzetmarkt; goede arbeidsmarkt, hoofdkantoren van bijvoorbeeld banken (gemakkelijker geld 
lenen), dichtbij de plek waar de regering zit. 
b In hoofdsteden is de welvaart groter. 
 
11 Traditioneel-modern; grote welvaart – minder welvaart; groei – stilstand. 
 
12 Tussen 50 en 75% van het Europees gemiddelde; sinds 2000 stijging vanaf minder dan 50%. 
 
13 De volgende factoren moeten zijn omcirkeld: 
arbeid; 
lagelonenland; 
loon; 
kennis; 
andere factoren: overheid (belasting, wetten), rente, bedrijfsterrein; 
afzetmarkt; 
regionaal; 
nationaal’ 
internationaal; 
bereikbaarheid. 
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14 a Locatiefactoren langs de M4 en M11. 
b Kennisintensief, goede infrastructuur, dichtbij de afzetmarkt. 
c Wroclaw: lage lonen; M4-M11: concentratie van topkennis, omgeving zeer aantrekkelijk (landschap en 
Londen). 
 
15 Eigen antwoord leerling. 
 
16 planeconomie (want dat was de situatie vroeger, nu is Oost-Europa een lagelonenland); 
 IJzeren Gordijn; 
 multinational; 
 platteland; 
 kapitalisme;  
 basisvoorzieningen; 
 Europese Unie; 
 platteland (Praag en Wroclaw zijn beide groeisteden). 
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§5 Migratie en de Europese Unie 
	  
1 a Pullfactor: hoog loon in West-Europa. 
b Ze bouwen er een huis. 
 
2 a Er sterven meer mensen dan er geboren worden. 
b Er ontstaat een tekort aan arbeidskrachten. 
 
3 a Migranten komen vanwege de hoge lonen naar West-Europa; er is veel werk dat West-Europeanen te 
zwaar of te vies vinden. 
b Polen, Bulgarije, Oost-Duitsland is ook goed. 
c De hoofdsteden hebben bijna allemaal hoge vestigingsoverschotten. 
 
4 a In het noorden vertrekoverschotten; in het zuiden vestigingsoverschotten. 
b Pushfactoren in het noorden: vrij hoge werkloosheid en lage inkomens. 
c Van zuid naar noord. 
d Pushfactoren: hoge werkloosheid en lage inkomens in het zuiden; in het noorden is het omgekeerd. 
 
5 Polen werd lid van de EU en inwoners mochten toen in veel EU-lidstaten gaan werken. 
 
6 a Ja, veel Polen doen zwaar, ongeschoold werk, waarvoor in Nederland maar weinig mensen zijn te 
vinden. 
b Arbeiders zonder vast contract, die steeds ergens anders werken, afhankelijk van het aanbod. 
c Zij vinden het hogere loon belangrijker dan werken zonder vast contract; bovendien zijn ze slechts tijdelijk 
hier. 
 
7 a/b/c W14 

 
d De meeste immigranten komen uit buurlanden van Polen. 
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8 a/b/c W15 

 
d Meer dan 80% gaat naar EU-landen in West-Europa. 
 
9 a Polen gaan naar West-Europa, immigranten komen uit aangrenzende landen. 
b Daar is de armoede groot; in Polen valt veel te verdienen. 
 
10 a Het klimaat. 
b Binnen de EU vrijheid van reizen; naar de EU niet; je stuit op Fort Europa. 
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11 a/b  W16 

 
c Ruim 1400 km over zee (zie kaart 164 uit GB 53e druk). 
d Daar ben je in Spanje, in de EU, en kun je asiel aanvragen (of illegaal doorreizen). 
e Waar veel migranten aankomen, wordt de bewaking strenger; dus op zoek naar een plek waar de 
pakkans klein is. 
 
12 a Volgens W16 zijn ze overgestoken vanuit Tunesië. 
b Weinig kans; ze zijn hun land niet om politieke redenen ontvlucht, maar om aan de armoede te 
ontsnappen. Alleen politieke vluchtelingen maken een kans op een verblijfsvergunning. 
 
13 Antwoord volgt. 
 
14 Eigen antwoord leerling. 
 
15 a In Roemenië is er een tekort aan arbeiders door emigratie Roemenen. 
b Er zijn veel banen, die goed betalen; als inwoners van de EU kunnen ze er gemakkelijk heen (vrij reizen). 
c Door emigratie en vaak ook door sterfteoverschot. 
d De EU die door strenge bewaking en wetten moeilijk toegankelijk is. 
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§6 Gas uit Rusland 
	  
1 a Saudi-Arabië, Rusland, Verenigde Staten. 
b Rusland, Noorwegen. 
 
2 a Rusland, Verenigde Staten, Canada. 
b Rusland, Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Nederland. 
 
3 a Europa bezit maar een klein deel van de wereldvoorraden van steenkool, aardolie en aardgas. 
b Het Midden-Oosten, Verre Oosten en Oceanië, Rusland en Noord-Amerika. 
 
4 a Het Midden-Oosten. 
b Nee. 
c Om de afhankelijkheid te verminderen. 
 
5 a In Noordwest-Europa. 
b Daar wonen de meeste mensen en zijn de meeste bedrijven en is dus de vraag naar energie het grootst. 
c Pijpleidingen om de olie aan te voeren; aardolievindplaatsen met raffinage op de plaats zelf. 
 
6 a Kaarten 79C, D, E en F: thermische energie, hydro-energie, kernenergie en overige duurzame 
energie. 
b Bruinkool, steenkool, aardgas, aardolie. 
c In Noordwest-Europa. 
d Daar wonen de meeste mensen en zijn de meeste bedrijven en is dus de vraag naar energie het grootst. 
 
7 a De Alpen, Noorwegen, Portugal. 
b Er is veel reliëf. 
c Hydro-energie dankzij aardwarmte (geo-thermische energie). 
 
8 W17 
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9 a Nee, zie kaart 78B; de meeste landen hebben een tekort. 
b Noorwegen. 
c Aardolie en aardgas. 
 
10 Als Rusland en Oekraïne ruzie maken, dreigt de gasdoorvoer door Oekraïne te worden gestopt. Bulgarije 
komt dan zonder gas te zitten. Veel mensen kopen brandhout, zodat ze niet in de kou komen te zitten als de 
gasaanvoer stopt. 
 
11 Voor een kwart. Dat lijkt mee te vallen, maar sommige landen, zoals Bulgarije en Slowakije zijn er voor 
100% afhankelijk van. 
 
12 a In het barre klimaat van Siberië zijn gasleidingen kwetsbaar; bovendien is de afstand tot de afnemers 
in Europa erg lang. 
b Veel landen zijn afhankelijk van Russisch gas. 
 
13 a Nord Stream, South Stream, Nabucco. 
b Nabucco, want het gas komt niet uit Rusland. 
 
14 Te veel macht voor Rusland, angst dat Europa niet zal helpen als Rusland het gas zou afsluiten. 
 
15 Extreme omstandigheden; zeer koud in de winter, boven de poolcirkel (dus altijd donker in de winter), 
permafrost. Zie ook kaart 132A, D en E (GB53). 
 
16 a 1 Nieuwe pijpleidingen; 
 2 Andere energiebronnen; 
 3 Andere gasleveranciers; 
 4 Meer samenwerking. 
b Eigen antwoord leerling; bijvoorbeeld overgaan op kernenergie; winning duurzame energie opvoeren, 
zoveel mogelijk gas in andere landen kopen; aanleg Nabucco-leiding. 
 
17 Maatregel om afhankelijkheid van importenergie te verminderen: meer windenergie. 
 
18 a Energie is overal beschikbaar. 
b Europa verbruikt meer energie dan het zelf produceert. 
 
19 Eigen antwoord leerling. 
Een beknopt overzicht van voor- en nadelen 
Voor: uitkomst voor landen zonder aardolie, steenkool of andere fossiele energiebronnen, geen vervuilende 
uitstoot (draagt niet bij aan broeikaseffect); betaalbaar. 
Tegen: gevaar voor radioactieve neerslag; afval blijft tot in verre toekomst straling afgeven (wie zorgt er over 
een paar duizend jaar voor dat dat afval goed opgeborgen blijft?); kerncentrales ideaal doelwit voor 
terroristische aanslagen; grondstof voor productie van kernwapens (en dat moet niet in verkeerde handen 
komen). 
 
20 Figuur 26: de grote afhankelijkheid van Russisch gas. 
 Figuur 29: slechts 37% van de gasbehoefte wordt gedekt door de EU zelf. 
 Kaart 78B Energiebalans (GB53): behalve het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Rusland hebben alle 
Europese landen een tekort. 
 Kaart 201B Energiebalans (GB53): behalve het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Rusland hebben alle 
Europese landen een tekort. 
 Kaart 200A (GB53): grote stromen aardolie gaan naar Europa. 
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Keuzemenu 
	  
A De wording van Europa 
 
1 In veel Europese landen zijn de producten van IKEA geliefd; er is blijkbaar één Europese smaak. 
 
2a W18 

 
b Duitsland. 
c Dat land heeft de grootste en rijkste bevolking. 
d Relatief veel in Nederland. In Nederland één winkel voor 17 miljoen : 11 = 1,5 miljoen mensen; in 
Duitsland: 82 : 44 = 1,9 miljoen mensen 
 
3 Zie W18. 
 
4 Eerst West-Europa, daarna Oost-Europa. 
 
5 In West-Europa was het dankzij de grotere welvaart mogelijk veel meer winkels te openen. 
 
6 Pas na 1989 werden de eerste winkels in Oost-Europa geopend. 
 
 
B Klimaat en landschap in het Verenigd Koninkrijk en Polen 
 
1 Natuurlijke verschijnselen in het Verenigd Koninkrijk 
Zeeklimaat. 
Reliëf neemt van zuid naar noord toe, van laagland tot middelgebergte. 
Samenhangend met het reliëf neemt het aantal dagen met sneeuwbedekking van zuid naar noord toe. 
Oorspronkelijke plantengroei: zomergroen loofwoud. 
Temperatuur en neerslag (kaartblad 77) laten typerende zeeklimaatkenmerken zien: gematigde 
temperaturen in zomer en winter; behoorlijk wat neerslag. 
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2 Natuurlijke verschijnselen in Polen 
In Polen overgang van zee- (Cfb) naar landklimaat (Dfb); dat overgangsklimaat blijkt ook uit het aantal dagen 
met sneeuwbedekking (duidelijk meer dan in West-Europa, duidelijk minder dan in Oost-Europa) en uit 
januari- en wintertemperaturen (77C en D). 
De ‘landligging’ blijkt ook uit de neerslagcijfers (77A): minder dan in West-, maar meer dan in Oost-Europa. 
Reliëf neemt van noord naar zuid toe; langs de zuidgrens smalle strook met hooggebergte. 
Oorspronkelijke plantengroei: zomergroen loofwoud. 
 
3 - hele jaar door neerslag; 
 - overeenkomst in reliëf. 
 
4 Het klimaat in Warschau lijkt wat meer op een landklimaat. In de winter zakt de gemiddelde temperatuur 
beneden het vriespunt; in Londen blijft die er ruim boven. In de zomer wordt het juist in Warschau wat 
warmer. Dit verschil blijkt ook uit kaart 73C, de duur van de sneeuwbedekking. Die is in Polen langer dan in 
het Verenigd Koninkrijk. In Londen valt meer neerslag. 
 
5 De nabijheid van de zee: matigt de temperatuur en zorgt voor neerslag. 
 
 
C Verenigd Koninkrijk en Polen: waar en waarom daar? 
 
1 - 
 
2  a Bron 1, 5, 6, 8. 
b Bron 2, 3, 4, 7. 
 
3 Bron 1: Je ziet een Engelse textielfabriek, verbouwd tot kantoor. Engels, door de bouwwijze van 
bakstenen en ruitjesvensters. Ook Engels: de ligging aan een kanaal. Let ook op het Engelse bruggetje links 
op de foto; typisch Victoriaans (19e eeuw), alleen in Engeland te zien. 
 Bron 2: Koopmanshuizen die verwijzen naar een verleden van de Hanze. Dat hoort bij Polen: dit is de 
havenstad Gdansk. 
 Bron 3: Polen, het zuidoosten van Polen wordt gekenmerkt door zware industrie. Er zijn steenkoolmijnen 
en hoogovens; dit is een hoogoven (HUTA in het Pools) uit Katowice. 
 Bron 4: Polen, Warschau, blik op de typisch communistische bouw van strakke flats, die je in alle 
voormalige communistische landen van Oost-Europa ziet. Maar de invloed van de vrijemarkteconomie laat 
zich ook aflezen: C&A en LG. 
 Bron 5: De dubbeldekker verwijst direct al naar Engeland, naar Londen. Zicht op de City, met links de St. 
Paul’s Cathedral. 
 Bron 6: Krijtkust van het Verenigd Koninkrijk. 
 Bron 7: Zandstrand aan de noordkust van Polen; onderdeel van de hafkust; ook herkenbaar aan het 
torentje: een Pools kasteel. 
 Bron 8: De havenstad Liverpool, groot geworden in de 19e eeuw. Dat zie je aan de gebouwen rechts op 
de foto. 
 
4 Bron 1 hoort bij bron 3, omdat bij beide foto’s industrie het centrale onderwerp is. 
 Bron 2 hoort bij bron 8, omdat beide foto’s het zicht op een haven geven. 
 Bron 4 hoort bij bron 5, omdat beide foto’s over de (hoofd)stad gaan. 
 Bron 6 hoort bij bron 7, omdat beide foto’s een beeld van de kust geven. 
 
5 a Agglomeratievoordelen: bron 4, 5, maar ook 2, 8 (de hoofdsteden in 4,5 geven veel 
agglomeratievoordelen; dat geldt ook voor de havensteden Gdansk en Liverpool. 
 Mechanisatie: bron 1: door mechanisatie en specialisatie in fabrieken kwam de Industriële Revolutie op 
gang. 
 Specialisatie: bron 1: door mechanisatie en specialisatie in fabrieken kwam de Industriële Revolutie op 
gang; bron 5: in de City van Londen is er een sterke specialisatie en concentratie van banen in de financiële 
sector. 
 CBD: bron 4, 5 (van Warschau en Londen): op beide foto’s overheersen kantoren en winkels, dat zijn 
kenmerken van het CBD. 
Industriële Revolutie: bron 1: door mechanisatie en specialisatie in fabrieken kwam de Industriële Revolutie 
op gang; bron 3: hoogoven in Katowice, voorbeeld van de uitwerking van de Industriële Revolutie, namelijk 
de concentratie van arbeid en kapitaal in fabrieken, in dit geval een hoogoven. 
 Delfstoffen: bron 3: zonder delfstoffen als steenkool en ijzererts geen hoogoven. 
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b Eigen antwoord leerling. 
 
 
D Het Ruhrgebied 
 
1 a Manchester. 
b Ten oosten van Nederland, dichtbij. 
 
2 a In het zuiden. 
b Daar lag de steenkool aan de oppervlakte. 
c Enkele mijnen in het noorden van het Ruhrgebied. 
d 500 meter en dieper. 
 
3 a Kaart D Werkloosheid. 
b De hoogste werkloosheid is in de dichtstbevolkte gebieden. 
c Daar waren industrie en mijnbouw geconcentreerd. 
 
4 a Dit gebouw was een hoogoven. 
b Concertzaal, uitkijkpunt en kunstattractie. 
c Kaart F Industriecultuur (de hoogoven op bron 1 vind je in Landschaftspark Duisburg-Nord). 
 
5 Eigen antwoord leerling. 
Hier een voorbeeld van een foto die eigenlijk niet mag ontbreken, de steenkoolmijn Zeche Zollverein XII: 

 
 
Net als deze van Landschaftspark Duisburg (staat ook in het lesboek): 
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E Europa nu 
 
Eigen antwoorden leerling. 
 
 
F Projectmenu 
 
Eigen onderzoeksverslag leerling. 
	  



De Geo, aardrijkskunde voor de onderbouw van hv - Docentenhandleiding 3 HV 24  © ThiemeMeulenhoff Utrecht/Zutphen, 2010 
 
 

Finish 
	  
1 Vroeger: nabijheid van steenkoolvelden; daarnaast arbeid (spinners en wevers); nu: goedkope arbeid 
(waardoor de textielindustrie is verplaatst naar lagelonenlanden). 
 
2 Het is een van de oudste industriesteden; de bakermat van de Industriële Revolutie. 
 
3 Kennis, agglomeratievoordelen, bereikbaarheid. 
 
4 Daar is een concentratie van moderne, kennisintensieve bedrijven, voor welke de topuniversiteiten 
Oxford en Cambridge en de nabijheid van wereldstad Londen heel belangrijk zijn. 
 
5 Voorbeelden: de grenzen van Polen (in 1902 bestond het land niet eens); Rusland dat groeide tot de 
Sovjet-Unie en daarna weer kromp tot Rusland; Duitsland, dat zich ver naar het oosten uitstrekte in 1902, en 
ook naar het zuiden (1939) , daarna weer verdeeld was in twee staten en nu weer één staat; de vorming van 
Joegoslavië dat nu weer is opgedeeld in zes staten. 
 
6 Einde van het communisme en de planeconomie, invoering vrijemarkteconomie en daarna aansluiting bij 
de EU. 
 
7 Grote welvaart in West-Europa, lage welvaart in Midden- en Oost-Europa. 
 
8 Europa heeft weinig eigen energiebronnen, import is nodig. 
 
Test jezelf 
W20 

 
 
Kijkvraag 
De foto is een symbool voor de toename van contacten tussen Europese landen; dankzij de Europese Unie 
is de handel enorm toegenomen; elke dag zijn duizenden vrachtwagens onderweg om goederen van het ene 
naar het andere land te brengen; Europa is non-stop in beweging. 
 


