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Inleiding

Zoals u van ons gewend bent, spelen wij met onze lesbrieven in op

Over enige maanden staat de stad Vancouver in Canada in het

gaan plaatsvinden. Zo ook deze keer. We haken in op de Olympische

2010 worden daar de Olympische Winterspelen gehouden. Een

actuele en bijzondere evenementen die de komende maanden
en Paralympische Winterspelen in februari en maart 2010 in

Vancouver en omgeving. Een stad met een geheel eigen karakter,
zowel in economisch, sociaal, etnisch-demografisch en cultureel
opzicht.

De thema’s die aan de orde komen, zijn de positie van de inheemse
bevolking in de Canadese samenleving, in het bijzonder die van de

provincie British Columbia, de enorme landschappelijke en biologische diversiteit, problemen die daarmee te maken hebben, en de
stedelijkheid van Vancouver als relatieve metropool aan de
Pacifische kust.

Winterspelen. De Spelen staan, naast dé sportontmoeting van het

jaar, in het teken van duurzaamheid en deelname van de inheemse
bevolking. Vancouver wil zijn Spelen in de boeken laten komen als
de Spelen met positieve economische, sociale en milieugevolgen

voor de lange termijn. Ook wil men de inheemse bevolking, tegen-

woordig First Nations genoemd, betrekken bij de voorbereiding en
de gastvrijheid van de Spelen. De Spelen zijn kortom een mooie

gelegenheid om je te verdiepen in de provincie waar het zich alleDe stad Vancouver ligt aan de voet van de westelijke ruggen van de
Rocky Mountains en kent op korte afstand een afwisselend land-

De lesbrief is gemaakt voor klas 3 havo/vwo. Er wordt verwezen

naar een aantal internetsites. Natuurlijk moeten ook het Basisboek

edi-

tie) en de Grote Bosatlas (53e druk) worden geraadpleegd. Sommige
begrippen zullen in ander bronnen moeten worden opgezocht
(Google e.d.).

De lesbrief kunt u kopiëren voor gebruik in de klas. Voor leerlingen
is de lesbrief ook toegankelijk via www.degeo-online.nl. Op die

manier kunnen de leerlingen de kleurenversie gebruiken. Op het

docentendeel van de website vindt u de antwoorden bij de opgaven
in deze lesbrief.

maand later vormt deze stad het decor voor de Paralympische

maal gaat afspelen: British Columbia.

Niveau

8e editie (tussen haakjes staat het Basisboeknummer van de 7e

brandpunt van wereldwijde belangstelling. Van 12 tot 28 februari

schap, waar alle disciplines van de Winterspelen kunnen worden
beoefend.

Deze lesbrief heeft tot doel je te laten kennismaken met de stad

Vancouver en haar omgeving en met de positie van de inheemse
bevolking, verdeeld over zo’n 50 stammen. Daarnaast houd je je

bezig met een tweetal actuele thema’s die te maken hebben met

de schitterende natuurlijke omgeving van British Columbia en de
stad Vancouver zelf.

Opdracht 1

Gebruik kaart 2 en de atlas.

Canada is een confederatie van tien provincies en drie territoria.
a

b

Wat is een confederatie?

Waarom wordt in Canada onderscheid gemaakt tussen

provincies en territoria?

Foto 1 De stad Vancouver
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Kaart 2 De bestuurlijke indeling van Canada

c

Op kaart 2 zijn de namen van de provincies en territoria ver

vangen door letters. Neem de letters A t/m M over en noteer
de juiste naam achter de letters. Zet achter de naam van de
territoria tussen haakjes een T.

Opdracht 2

Je gaat inzoomen. Gebruik kaart 3 en de atlas.

British Columbia is de meest westelijke provincie van Canada.
a

b
c

d
e

Neem de letters A t/m F over en noteer de juiste namen van de

steden.

Wat is de hoofdstad van British Columbia?

Wat valt je op aan de absolute ligging van de hoofdstad?

Wat vind je van de relatieve ligging van de hoofdstad? Licht je

antwoord toe.

Waarom wordt British Columbia de ‘Pacific province’ genoemd?
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Kaart 3 Topografie British Columbia

lesbrief





lesbrief

va n c o u v e r e n o m g e v i n g

Zoek op www.wikipedia.nl informatie over Vancouver. Met deze

Opdracht 5

Gebruik uit het Basisboek B143 Stedelijk gebied (B141) en B26

a

informatie kun je de vragen bij opdracht 3 t/m 5 beantwoorden.
Tijdzones (B24).

Opdracht 3

Bekijk foto 5.

b

Noem drie redenen waarom je Vancouver een multiculturele

stad kunt noemen.

Ondanks de prettige leefsfeer is er toch sprake van etnische

segregatie. Wat is dat?

Vancouver is een agglomeratie, ook wel Greater Vancouver

Een belangrijke etnische groep in Vancouver wordt gevormd door

a

c

Regional District (GVRD) genoemd.

b
c

Wat wordt bedoeld met een agglomeratie en uit hoeveel

gemeenten bestaat het GVRD?

Hoeveel uur bedraagt het tijdsverschil met Amsterdam? Is het

in Vancouver vroeger of later?

Leg uit waarom wordt aangenomen dat de naam Vancouver

een Nederlandse oorsprong heeft? (Tip: Denk aan de provincie
Drenthe.)

de Chinezen. In groten getale zijn zij naar Vancouver gekomen.
d
e

Uit welke stad in China zijn zij vooral afkomstig?

Noem een push- en een pullfactor voor hun migratie naar

Vancouver.

Noem een algemene verklaring voor het feit dat er zoveel

Aziatische nationaliteiten in Vancouver wonen.

Foto 5 Chinatown Vancouver

Opdracht 4

Bekijk foto 4 en gebruik uit het Basisboek B190 Globalisering (B185).
a

b
c

d

Noem drie redenen waarom Vancouver zich heeft kunnen ont-

wikkelen tot een van de grootste havens van Noord-Amerika.
Wat is globalisering?

Waarom heeft Vancouver hiervan geprofiteerd.

Vancouver wordt beschouwd als een prettige woonstad. Noem

hiervoor drie redenen die je uit de tekst van Wikipedia kunt
halen. Lees wel het hele artikel op Wikipedia door.

Foto 4 Downtown Vancouver

Lees tekst 6 voordat je de vragen van opdracht 6 en 7 beantwoord.
Gebruik uit het Basisboek B56 Endogene en exogene krachten

(B58), B57 Platen en breuken (B60) en B59 Plooien, breuken, horsten
en slenken (B59).

Gebruik uit de atlas de kaartbladen 192 en 193.

Opdracht 6

Je gaat de aanwezigheid van het vele reliëf in British Columbia

uitzoeken en proberen te verklaren met de theorie van de platentektoniek.
a

b
c

d

Hoe wordt het kustgebergte in Canada genoemd?

Uit welke plooiingsperiode dateren de gebergten in British

Columbia?

Wat is de oorzaak van het ontstaan van deze bergketens?
Welke plaatbeweging speelt hierbij een rol?
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Opdracht 7
a

b

Welke andere endogene krachten en processen komen in dit

gebied voor?

argumenten.

f

Noem drie factoren die verklaren waarom het temperatuur

verloop in het noordoosten van British Columbia heel anders
is dan in de kustgebieden.

Tekst 7

In het noordoosten van British Columbia is de invloed van de

Tekst 6

Met een oppervlakte van 948.600



Lees tekst 7.

Dankzij het reliëf is er sprake van een enorme diversiteit aan

planten en diersoorten. Leg deze bewering uit met twee

lesbrief

arctische kou merkbaar en zijn de winters koud, met veel
km2

is British Columbia

sneeuw. De zomers zijn hier kort. In het noordelijke Fort Nelson

ongeveer 25 keer zo groot als Nederland. Er wonen 4,4 miljoen

komen extreme temperaturen vaker voor dan aan de kust.

mensen, waarvan de helft in de agglomeratie Vancouver. Het

Op 1 juli 1942 werd het +36,7 °C. Het onweert gemiddeld

midden en het noorden van de provincie zijn erg dunbevolkt.

22 dagen per jaar en dan voornamelijk in de zomer. In de winter

British Columbia bestaat vrijwel geheel uit zuidoost-noordwest

daalt de temperatuur soms onder de -40 °C. De allerlaagste

georiënteerde bergketens en valleien. Daarin onderscheiden

temperatuur werd bereikt op 30 januari 1947. Toen werd het

zich drie bergketens: de Coast Mountains, de Columbia

-51,7 °C. In de winter ligt er gemiddeld 55 centimeter sneeuw.

Mountains en de Rocky Mountains.
De Coast Mountains langs de pacifische kust zijn 320 km breed
en vormen het grootste bergmassief van Canada. Ze zijn doorkliefd met fjorden en hebben mooie dalen waarin grote rivieren
stromen. Langs de grillige kustlijn liggen honderden grote en
kleine eilanden, met als grootste Vancouver Island.
Tussen de eilanden door loopt de Inside Passage, een belangrijke vaarroute voor de visserij en de bosbouw- en houtverwerkende bedrijven. De belangrijkste rivier is de Fraserrivier,
bekend vanwege de zalmtrek en -visserij. In andere grotere
rivieren zijn waterkrachtcentrales gebouwd, die een bijdrage
leveren aan de energieproductie in British Columbia.
Ongeveer de helft van het grondgebied is bedekt met uitgestrekte wouden, die vooral bestaan uit verschillende soorten
dennen, sparren en ceders. Ook de dierenwereld in British
Columbia is erg divers. Het gebied is bekend om de beren,
 olven, elanden, herten, schapen en geiten.
w

Opdracht 8

Gebruik uit de atlas de klimaatkaarten op de kaartbladen 171, 194,
195 en 196 en eventueel het Basisboek.
a

b
c
d
e

Welk klimaattype volgens Köppen komt in het westelijk deel

van British Columbia voor?

Welke kenmerken heeft dit klimaattype wat betreft tempera-

tuur en neerslag?

Noem drie redenen waarom de temperatuur in het westen van

deze provincie nooit heel erg hoog of heel erg laag is.

Leg uit dat de hoogte van de neerslag in het westen het gevolg

is van de ligging tussen de oceaan en het gebergte.

Hoe wordt het type neerslag genoemd dat hier voorkomt?
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Ga naar www.amerika.nl/canada/html/samenleving/firstnat.htm
en beantwoord de vragen van opdracht 9 en 10.

Opdracht 9

Bekijk op de volgende bladzijde tabel 8 en foto 9 en 10.

Voorvaderen van de huidige inheemse stammen en volkeren zijn
ooit overgestoken van Oost-Siberië naar het Amerikaanse continent. Dat was mogelijk dankzij een zogenaamde landbrug.
a

Waarom was er toen een landbrug tussen beide continenten?

Eenmaal op Amerikaanse bodem zijn de volkeren uitgezwermd

over het hele continent tot in Zuid-Amerika toe. De middelen van

bestaan werden bepaald door de natuurlijke omgeving. De volke-

ren in British Columbia worden onderscheiden in kustvolkeren en
volkeren van het binnenland.
b

Beschrijf voor beide groepen welke bestaansmiddelen belang-

rijk zijn geworden en geef aan wat de natuurlijke omgeving
hiermee te maken heeft.

Opdracht 10
a

b

Wat wordt bedoeld met de zin: ‘Het zou de Europeanen veel

meer tijd hebben gekost zich in Noord-Amerika te vestigen
zonder hun hulp en medewerking ...’?

Bovenstaande zin wordt afgesloten met de woorden ‘zegt de

overheid nu’. Wat zeggen deze vier woorden over de positie van
de First Nations tegenwoordig?

10
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De enorme verscheidenheid aan volkeren komt ook tot uiting in

Opdracht 11

zie je de belangrijkste volkeren in British Columbia qua bevolkings-

Behalve door de neerslag wordt het Great Bear Rainforest ook

het aantal talen dat wordt gesproken in British Columbia. In tabel 8
aantallen.
c

De toekomst van de First Nations zal afhangen van de economi-

sche vooruitgang. Wat zijn volgens jou naast de traditionele

bestaansmiddelen nieuwe mogelijkheden om geld te verdienen?
Tabel 8 Volkeren in Canada en British Columbia naar taal en aantal
Taal

Totaal in Canada

In British Columbia

Lees tekst 11 en bekijk kaart 12 en foto 13.

gevoed door vele rivieren die in het kustgebergte ontspringen.
a

b
c
d

Waarom komt er zoveel rivierwater naar de kust toe?

Veel rivieren eindigen in een fjord. Hoe zijn deze fjorden ont-

staan?

Waarom zullen deze rivieren voor de scheepvaart niet belang-

rijk zijn? Noem een natuurlijke en een menselijke verklaring.
Verklaar waarom ook de oceaankust niet erg geschikt is voor

Babine-Witsuwit’en

500

500

Okanagan

500

300

Thompson

500

500

Tlingit

575

20

Nisga’a

700

700

Great Bear Rainforest

Coast Tsimshian

800

750

Het Great Bear Rainforest wordt gekenmerkt door een aantal

Dakelh

1.000

1.000

van de oudste en hoogste bomen ter wereld, zoals de douglas-

Gitksan

1.000

1.000

spar, de rode ceder en de Sitka-dennenboom. Deze kunnen

Chilcotin

1.200

1.200

meer dan 1500 jaar doorgroeien en zo’n 180 meter hoog wor-

Slave

3.000

400

den. De enorme biologische verscheidenheid is het resultaat

Cree

35.000

1.000

Foto 9

intensieve scheepvaart.

Tekst 11

van een ontwikkeling die meer dan 10.000 jaar geleden begon
toen de landijsgletsjers op het noordelijk halfrond begonnen te
smelten. De prachtige natuur is al die jaren nauwelijks
v erstoord geraakt door bosbranden of andere natuurlijke verschijnselen. Het regenwoud loopt door tot in zee, waarvandaan
de wind en de neerslag afkomstig zijn die dit regenwoud in
stand houden. Het resultaat is een uitwisseling van voedingsstoffen en energie die zorgen voor een voedselketen die de
oorzaak is voor de aanwezigheid van ontelbare planten en
diersoorten. Daarnaast draagt ook het bergachtige karakter
van het gebied bij aan de uitzonderlijke landschapsvormen
met warme bronnen en vulkanische bodems. Er komen veel
endemische diersoorten voor, zoals de kustwolf en de witte
beer. Het Great Bear Rainforest is de thuishaven voor
2500 zalmpopulaties die steeds terugkeren naar de rivieren

Foto 10

waar ze zijn geboren.
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Kaart 12 Het Great Bear Rainforest strekt zich uit over een afstand van
400 kilometer langs de prachtige fjordenkust van British Columbia, van
de noordelijke punt van Vancouver Island tot de zuidgrens van Alaska

lesbrief
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Opdracht 12
Lees tekst 14.

Het Great Bear Rainforest wordt bedreigd door een aantal economische activiteiten. De belangrijkste activiteit is de commerciële
houtkap.
a

b
c

Waarom is dit regenwoud interessant voor de houtindustrie?

Noem drie redenen op regionale schaal waarom deze houtkap

schadelijk is voor het natuurlijke milieu?

Noem een reden op mondiale schaal waarom deze houtkap

schadelijk is voor het milieu.

Bekijk in de atlas kaartblad 217.
d

Welke aanwijzing is ervoor te vinden op kaartblad 217?

Tekst 14

De regenwouden op de gematigde breedte, zoals het
Great Bear Rainforest, behoren tot de meest bedreigde
 ouden op onze planeet. Oorspronkelijk bedekten zij 0,2%
w
van het aardoppervlak. Bijna 60% van deze regenwouden is
verdwenen als gevolg van houtkap en ontwikkeling van het
gebied. Het Noord-Amerikaanse gematigde regenwoud strekte
zich ooit uit van Zuid-Alaska tot Noord-Californië. Meer dan de
helft is verdwenen. Hier en daar zijn er nog wat kleinere bosarealen te vinden, met als grootste het Great Bear Rainforest
in Canada.

Foto 13 Het Great Bear Rainforest

De Geokrant 66

12

lesbrief

va n c o u v e r e n o m g e v i n g

Tekst 16

Opdracht 13
a

b

c

Noem een sociaal-culturele reden waarom het Great Bear

Eenderde deel van het regenwoud gaat duurzaam beheerd

Rainforest gespaard zou moeten blijven.

worden. De betrokkenheid van de inheemse bevolking bij het

Een van de afspraken die de milieuorganisaties, de First Nations

akkoord is uniek te noemen. In het gebied wonen ongeveer

en de overheid hebben gemaakt is de diversificatie van de eco-

30.000 mensen die behoren tot 29 First Nations. Hun levens-

nomie van het regenwoud. Wat zou daarmee worden bedoeld?

wijze, spiritualiteit en identiteit zijn onlosmakelijk verbonden

Wie zouden hiervan moeten kunnen profiteren?

met het Great Bear Rainforest. De recente akkoorden getuigen
van respect voor de band van de First Nations met het regen-

Opdracht 14

woud. Zo zullen voor de indiaanse cultuur belangrijke bomen,

Bekijk kaart 15 en lees tekst 16.
a

b

planten en diersoorten niet mogen worden aangetast.

Hoe blijkt uit kaart 15 dat er sprake is van duurzaam beheer van

het regenwoud?

In het zuidwesten, aan de kust, zijn nog extra doelen genoemd

In opdracht 15 tot en met 17 ga je de keverepidemie bestuderen.

kunnen gaan?

gevolgen voor het milieu en de economie, en ten slotte ga je na hoe

voor bepaalde ecosystemen. Om welke diersoorten zou het hier

Je gaat op zoek naar de spreiding van de plaag, de oorzaken en de
deze plaag kan worden bestreden.

Kaart 15

Opdracht 15

Great Bear Rainforest 2009
Beschermde gebieden en
Ecologische Beheersgebieden

Lees tekst 17 en bekijk foto 18.

Ga naar www.for.gov.bc.ca/hfp/mountain_pine_beetle/maps.htm

en kies vervolgens: Cumulative percentage of pine killed. Je ziet dan
een serie kaarten van British Columbia die de verspreiding van de
keverplaag weergeven.

beschermde gebieden
Ecologische Beheersgebieden
% oorspronkelijke begroeiing
100%
70%
50%
30%
30% (plus extra doelen voor
bepaalde ecosystemen)

a

Geef een beschrijving van de omvang van de plaag in de loop

der jaren en van de richting waarin de plaag zich uitbreidt.

Bekijk in de atlas de kaarten 217A en 217B.
b

De atlaskaarten 217A en 217B geven een verklaring voor de uit-

breiding van het aantal kevers. Welk verband is er volgens jou
tussen beide kaarten?

Door de oorzaak weergegeven op de atlaskaarten 217A en 217B

raken steeds meer bomen gestresst en verzwakt. Dit speelt vooral
in de zomerperiode.
c

d
e

Waardoor zijn bomen juist in de zomer verzwakt en dus kwets-

baar voor de pijnboomkever?

Wat valt je op als je kijkt naar de hoogteligging van het aan

getaste gebied?
Verklaar dit.

Tekst 17

Mountain Pine Beetle (pijnboomkever)
Een van de kleinste roofdieren in de bossen van West-Canada
is de pijnboomkever. Normaal gesproken eten zij de schors van
volwassen, oude of verzwakte bomen en leveren zij zo een
bijdrage aan de verjonging van het bos. Ze horen dus thuis in
het ecosysteem. Echter de laatste tien jaar krijgt hun vraatzucht een enorme omvang en kun je spreken van een ernstige
Bron: www.savethegreatbear.org

keverplaag.

De Geokrant 66

va n c o u v e r e n o m g e v i n g

Foto 18 De bomen die rood zijn verkleurd, zijn aangetast. Inmiddels heeft
de plaag de Rocky Mountains bereikt en verwacht men dat binnen enkele
jaren ook bossen in de naburige provincie Alberta zullen worden getroffen. Inmiddels betreft de boomsterfte in British Columbia reeds enkele
miljarden bomen in een gebied vier keer zo groot als Nederland. De kever
is nog geen centimeter lang en nestelt zich met enkele duizenden familie
leden tegelijk onder de bast van de dennenbomen en legt daar zijn eitjes.
Binnen enkele dagen kan de boom zijn vernietigd.
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Opdracht 18

Ten slotte terug naar de aanleiding van de lesbrief: De Olympische
Spelen van Vancouver 2010.

Ga naar www.vancouver2010.com. Gebruik het menu aan de linkerkant.

Kies: Competition Schedule and Venues → Venues → Competition
venues (= wedstrijdlocaties).
a

In welke vier gemeenten worden de sporten afgewerkt?

c

Wat is de reden daarvoor?

b

Welke van deze vier ligt verder weg van de andere drie?

Kies: Competition Schedule and Venues → Competiton Schedule
(= wedstrijdschema).

Je ziet nu een overzicht van de takken van sport.
d

Ga na in welke gemeente welke sport zal worden beoefend?

Afbeelding 19

Opdracht 16

Bekijk nogmaals foto 18 en gebruik uit de atlas grafiek E1 op kaartblad 217.

De enorme sterfte van de bossen heeft gevolgen voor zowel het
milieu als de economie van de provincie British Columbia.
a

Er is een relatie tussen de massale sterfte van bomen en het

versterkte broeikaseffect. Welke relatie wordt bedoeld?

Bekijk nogmaals de kaarten 217A en 217B.
b
c

Welke natuurramp zal zich steeds meer voordoen in bossen

met veel dood hout?

Welk gevolg heeft dit voor de versterking van het broeikas

effect?

Opdracht 17
a

b
c

Wat is het belangrijkste gevolg voor de economie van de provin-

cie (gelet op de belangrijkste middelen van bestaan)?

De bestrijding van de kever is erg moeilijk. Er wordt onder meer

gesproken over biologische bestrijding. Wat is dat?

Sommige deskundigen noemen gecontroleerde bosbranden

een oplossing om aangetaste gebieden en de kevers volledig
uit te roeien. Anderen vinden dit helemaal geen goed idee.
Waarom vinden ze dit geen goed idee?
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