Lesbrief

Werken met de 54e editie van de Grote Bosatlas

Docenteninformatie
Inhoud
De 54e editie van de Grote Bosatlas is al een tijdje uit.
Om kennis te maken met de (nieuwe) kaarten in de atlas
(voor de leerlingen uit klas 2 en 3) en om kaartvaardigheden
aan te leren (voor klas 1) zijn in deze lesbrief verschillende
opdrachten opgenomen voor de onderbouw van havo/vwo.
Er wordt gebruikgemaakt van de Grote Bosatlas, gecombineerd met krantenartikelen, foto’s en nieuwsvideo’s. Ook
moeten de leerlingen zelf kaartjes maken, gegevens
opzoeken en in een tabel zetten.
Niveau
De opdrachten gaan van eenvoudig naar wat moeilijker. Er
is een verdeling gemaakt voor klas 1, 2 en 3 voor havo/vwo.
Kennismaken met de atlas is het doel van de opdrachten
voor klas 1. Het is handig als de leerlingen al wat langer het
vak aardrijkskunde hebben gevolgd. De begrippen die in de
opdrachten worden gebruikt, zijn dan namelijk al een keer
in de les behandeld. De leerlingen leren de opdrachten snel
en goed uit te voeren.
Na de kennismakingsopdrachten volgen de meer gecompliceerde opdrachten voor klas 2 en 3. Als inleiding kan de
eerste serie opdrachten natuurlijk ook eerst door de
tweede- en derdeklassers worden gemaakt.
Foto 1a

De leerlingen van klas 2 zijn al langer bekend met het
werken met de atlas. De vragen in de lesbrief zijn bedoeld
om hun vaardigheden uit te breiden en om verdieping te
bieden, nu met nieuwe kaarten uit de 54e druk.
Derdeklassers moeten worden voorbereid op de overstap
naar de bovenbouw. Atlasvaardigheden zijn dan enorm
belangrijk. Aan de hand van de opdrachten in deze lesbrief
kunnen de leerlingen oefenen en kennismaken met de
nieuwste druk van de Grote Bosatlas. Er zijn ook vragen
waarbij de 53e editie van de Grote Bosatlas wordt vergeleken met 54e editie. In de vraag wordt dan verwezen naar
GB53 en GB54 (en dan het kaartnummer).

Leerlingenmateriaal
Uit de lessen aardrijkskunde weet je inmiddels dat de atlas
erg belangrijk is. In tegenstelling tot wat sommige mensen
denken, gebruik je de atlas niet alleen om steden, rivieren
en gebergten op te zoeken; in een atlas staan ook allerlei
(thematische) kaarten waaruit je een schat aan informatie
kunt halen. Als je aardrijkskunde kiest als examenvak, moet
je de atlas zelfs op het eindexamen gebruiken bij de
beantwoording van de vragen.
In deze lesbrief maak je kennis met de atlas en leer je er
snel mee werken. Opdracht 1 tot en met 4 zijn bedoeld voor
klas 1, de opdrachten daarna voor klas 2 en 3. Maar tweedeen derdejaars kunnen natuurlijk ook hun kennis opfrissen
door de opdrachten voor klas 1 eerst te maken.
Foto 1b
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Klas 1
Werken met de onderdelen in de atlas
Opdracht 1
Lees tekst 2.
In tekst 2 staan algemene tips om de volgende vragen te
beantwoorden.
a Wat wordt er in de legenda uitgelegd?
b Als je een kaart over zeebevingen zoekt, waar moet je
dan kijken: in het register van topografische namen of in
het trefwoordenregister? Waarom?
c Kijk op de bladwijzers achter in de atlas. Welke kaart
heb je nodig om Zwitserland te bekijken?
d Ga naar het namenregister. Op welk kaartblad en in
welk kaartvak ligt het land Azerbeidzjan?
Bekijk GB 108-109.
e Wat is de titel van deze kaart?
f Met welke kleur worden de hoger gelegen gebieden
aangegeven?
g En welke kleur past bij het laagland?
Bekijk GB 203.
h Dit is een staatkundige overzichtskaart van ZuidAmerika. Wat betekent staatkundig in dit geval?
Gebruik GB 188-189.
i Noteer de geografische lengte en breedte van de plaats
Atlanta.
Bekijk GB 106.
j Hoe hoog is het hoogste punt bij de stad Abisko?
Gebruik GB 107A.
k Hoe heet de grootste gletsjer op IJsland?

Foto 3

Gebruik GB 107B.
l Welke vulkaan (zie ook foto 3) is in april 2010 uit
gebarsten op IJsland?
m Gebruik de algemene legenda. Wat betekent het
symbool n in de atlas?
Tekst 2

Over de Grote Bosatlas
■
GB staat voor Grote Bosatlas. Als je naar GB 50B
wordt verwezen, moet je kaart B bekijken op bladzijde 50 van de nieuwste atlas (54e editie). Staat er
GB53 50B, dan gaat het om de 53e editie van de Grote
Bosatlas.
■
Kaartblad is dus hetzelfde als ‘bladzijde in de atlas’.
■
Eerst komen de kaarten van Nederland, dan die van
Europa, dan de kaarten van andere werelddelen en
ten slotte de wereldkaarten.
■
De algemene legenda vind je voorin de atlas, tegen de
kaft.
■
De bladwijzers vind je helemaal achterin de atlas,
tegen de kaft.
■
De algemene inhoud (inhoudsopgave) staat op bladzijde 2 tot en met 9.
■
Alle statistieken zijn opgenomen op bladzijde 252 tot
en met 259. Eerst komen de statistieken van Nederland, daarna die van Europa, en als laatste die van de
wereld).
■
Het register van topografische namen (namenregister)
staat op bladzijde 267 tot en met 294. Het trefwoordenregister staat op bladzijde 300 tot en met 312.

Uitbarsting van een vulkaan op IJsland in april 2010
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Cultuurlandschappen
Opdracht 2
Bekijk GB 33 Nederland cultuurlandschappen.
Lees tekst 4.
a Welk landschap geeft de donkergroene kleur op de
kaart aan?
b Hoe zorgden de mensen in dit gebied ervoor dat hun
huis niet onder water liep?
c Noteer een ander landschap waar je ook deze maatregel
ziet.
d Waarom is dat daar gedaan?
e Welk type landschap vind je rondom Den Haag?
Tekst 4

Cultuurlandschap
Een cultuurlandschap is een landschap dat is ingericht
door mensen. Veel natuurlijke elementen zijn daar weggehaald om plaats te maken voor huizen, wegen en
landbouwgebieden.

i

Kies het juiste woord: Tijdens het maken van de
opdrachten 4abc en 4efg heb je steeds verder
ingezoomd/uitgezoomd.
Waarom zijn er weinig kaarten van rivieren op nationaal
schaalniveau?

j

Schema 5

Schaalniveau

lokaal

wijk/dorp/stad

regionaal

deel van een land/
provincie/streek

nationaal

land

internationaal/continentaal

werelddeel/groep landen

mondiaal

de hele wereld

Tabel 6

Opdracht

Kaartnummer

Schaalniveau

4a
4b
4c

Schaal

4d
4e

Opdracht 3
Gebruik GB 74-75 Europa.
a Wat is de schaal van deze kaart?
b Hoeveel km is 1 cm op deze kaart?
c Bereken de afstand tussen Groningen en Parijs (hemelsbreed).
d Doe daarna hetzelfde voor de afstand Groningen-Göteborg.
e Welke stad is het snelst te bereiken met de auto vanuit
Groningen: Göteborg of Parijs? Waarom?
f Welk geografisch begrip past daarbij?
Stroomgebieden en schaalniveau
Opdracht 4
Bekijk schema 5 en foto 7.
Gebruik GB 44A Stroomgebieden en internationale rivieren.
a Welke rivier heeft het grootste stroomgebied?
b In welke zee mondt deze rivier uit?
c Lees twee kenmerken af van de kaart die weergeven dat
die rivier het grootst is. Noteer ze beide.
d Welke kaart(en) moet je gebruiken om erachter te komen
in welke provincie van Nederland de plaats Lobith ligt?
Gebruik GB 77A Stroomgebieden.
e Welke twee rivieren in Europa hebben het grootste
stroomgebied?
f In welke zeeën monden deze rivieren uit?
g Welke wereldkaart moet je bekijken om alle stroom
gebieden te bekijken en te vergelijken?
Gebruik tabel 6.
h Noteer de nummers van de vier gebruikte kaarten uit
opdracht 4a t/m 4g in tabel 6 en noteer het schaalniveau
erachter.
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4f
4g

Foto 7

Stroomgebied van de grootste rivier van Europa
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Klas 2
Brazilië, Rusland, India en China
Opdracht 5
Gebruik de kaarten 8a tot en met 8d op deze en de
volgende pagina.
Gebruik tabel 9.
En gebruik natuurlijk de atlas. Gebruik de kaarten die
informatie geven over de BRIC-landen:
■
Brazilië: GB 206-207
■
Rusland: GB 134-135
■
India: GB 150-151
■
China: GB 162-163.
Gebruik ook de statistiek van Europa en de wereld.
a Kleur in de kaarten 8a tot en met 8d steeds die gebieden
met het grootste Bruto Regionaal Product (BRP). Doe dat
met een lichte kleur.
Kaart 8a

Administratieve indeling Brazilië

b Noteer in tabel 9 het BNP van de vier landen.
c Arceer met een grijs potlood (zet streepjes) steeds die
gebieden die de grootste groei van het BRP hebben.
d Geef met een sterretje de hoofdstad aan van elk land.
e Is in elk van de vier landen de regio waarin de hoofdstad
ligt ook het meest welvarende gebied? Licht je antwoord
toe.
f Waarom is een hoofdstad van een land vaak erg wel
varend? Geef een politieke en economische oorzaak.
g Vind je dat de hoofdsteden een goede ligging hebben
om handel met het buitenland te drijven? Leg je antwoord uit.
h Omcirkel in elk kaartje het gebied waar volgens jou de
beste mogelijkheden zijn om internationaal te handelen.
i Noteer kort waarom je die gebieden hebt omcirkeld.
j Noteer kort met welke activiteit(en) de BRIC-landen het
meeste geld verdienen. Doe dat voor elk land afzonderlijk.
k Noteer in tabel 9 de levensverwachting voor elk land.
l Doe hetzelfde voor het geboortecijfer en het zuigelingensterftecijfer.
m Vul het aantal inwoners per land in. Zet erbij of het in
miljoen (mln) of in miljard (mld) is.
n Gebruik tabel 9 en de kaarten 8a tot en met 8d. Welk
land is het meest welvarend van de vier?
o Welke verklaring heb je daarvoor?

Kaart 8b

Tabel 9

Administratieve indeling Rusland

Gegevens BRIC-landen

Brazilië

Rusland

India

China

BNP (inkomen) in euro
levensverwachting (bij geboorte)
geboortecijfer (per 1000 inwoners)
zuigelingensterfte (1e levensjaar/1000 geboorten)
aantal inwoners

De Geokrant 73

11
Kaart 8c Administratieve indeling India

Kaart 8d

Administratieve indeling China

Puzzel
Opdracht 6
In deze puzzel zoek je de naam van een stad. Met elke
deelvraag verklein je het zoekgebied en kom je uiteindelijk
uit bij de gezochte stad. Schrijf tussendoor de mogelijk
heden die je (over) hebt op. Zo kun je een stapje terug als je
een fout maakt.
a De gezochte stad ligt in het werelddeel waar de meeste
landen te vinden zijn waar homoseksualiteit illegaal is.
b De gezochte stad ligt in het deel van dat werelddeel
waar de toegang tot en het gebruik van informatie
technologie gemiddeld tot laag is.
Foto 10

Deze stad is de oplossing van de puzzel in opdracht 6
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De gezochte stad ligt in een van de landen van het deel
van dat werelddeel waar Nilo-Saharaanse talen worden
gesproken.
d De gezochte stad ligt in het land met als regeringsvorm
een constitutionele monarchie.
e De stad ligt in het gebied waar de bevolking gemengd
Arabisch en Berbers is.
f De stad is zowel een toeristencentrum als een industriestad.
g De stad ligt het dichtst bij de hoofdstad van het land.
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Klas 3
Zuidoost-Azië
Opdracht 7
Vergelijk GB54 156B Tektoniek en vulkanisme met GB53
150B.
a Noteer drie opvallende verschillen.
b Waarom zijn er zulke grote verschillen tussen die twee
kaarten?
c Hoe kun je zien welke plaat ‘boven blijft’ als de platen
botsen en er subductie optreedt?
d Welke wereldkaart heb je nodig om de andere breuken
op aarde te bekijken?
e Lees de volgende uitspraak: ‘Op de kaart van GB 216B
heeft veel generalisatie plaatsgevonden’. Leg deze uitspraak uit.
India
Opdracht 8
Bekijk GB 148C, 148D en 148E.
Gebruik GB 143.
Bekijk foto 11.
a Een van de stroomgebieden op kaart 148C is dat van de
rivier de Narmada.
Tussen welke twee berggebieden stroomt deze rivier?
b In welke zee mondt de rivier uit?
c Wat zijn, volgens de kaart Bodemgebruik, de belangrijkste gewassen die in dit gebied worden verbouwd?
d Waarom komt er ook veel bos voor?
e Er wordt een enorm stuwdamproject uitgevoerd rond
de rivier Narmada (te zien op GB 148E). Verklaar met
behulp van de kaart Bodemgebruik de grote behoefte
aan water voor de landbouw.
Foto 11

Waarom worden er vooral stuwdammen geplaatst in
reliëfrijke gebieden?
g Wat is een ander voordeel voor de inwoners (naast de
landbouw) van de plaatsing van deze dammen?
Opdracht 9
Lees tekst 12.
Bekijk de aflevering ‘De kostbare bruidsschat’ van de
tv-serie Van Bihar tot Bangalore van Jelle Brandt Corstius
op Uitzendinggemist.nl via de link:
www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1311710.
a Waarom mogen vrouwen volgens tekst 11 geen mobiele
telefoons meer gebruiken?
b Waarom worden er in India zo veel vrouwen uitgehuwelijkt? Geef een culturele, een sociale en een economische
verklaring.
Gebruik GB 150C.
c Gebruik GB 150C om een verklaring te geven voor deze
gang van zaken?
d GB 150C geeft een gemiddelde weer. Nu je de aflevering hebt bekeken en het artikel hebt gelezen, weet je
meer over de verhoudingen tussen mannen en vrouwen
in India. Is het analfabetismecijfer gelijk verdeeld over
mannen en vrouwen? Leg je antwoord uit?
Beluister het fragment ‘Lees- en schrijfproblemen kinderen India’ uit de reportage van Wilma van der Maten
van de NOS via de link: nos.nl/audio/28018-lees-en-
schrijfproblemen-kinderen-india.html.
e Waarom maakt het vaak niet veel uit of de kinderen naar
school gaan of niet?
f In vraag 9d ging het over het verschil tussen vrouwen
en mannen wat betreft scholing. Welk verschil komt in
dit fragment aan bod?
g Welke verklaring wordt hiervoor gegeven?

Het Narmada-stuwdamproject

De Geokrant 73

13
Tekst 12

Tekst 13

Indiase dorpsraad verbiedt vrouwen mobiele
telefoons te gebruiken
De dorpsraad van Suderbari, in de deelstaat Bihar, heeft
ongetrouwde vrouwen verboden om mobiele telefoons te
gebruiken. De raad is bang dat de mobieltjes de sociale
sfeer bederven en dat meisjes worden aangemoedigd om
er met een geliefde vandoor te gaan.
Getrouwde vrouwen mogen wel een mobiele telefoon
gebruiken, maar alleen in huis en in het bijzijn van een
familielid. Overtreding leidt tot een boete van (omgerekend) 141 euro. Dat is net zoveel als een maandsalaris in
deze regio.
In India worden de meeste mensen nog steeds uitgehuwelijkt door hun ouders en de mobieltjes worden door de
raad gezien als een bedreiging van deze gang van zaken.
Geliefden kunnen zo immers ongezien contact maken en
onderhouden. De raad is het hier niet mee eens en probeert te voorkomen dat jongeren er uit liefde met elkaar
vandoor gaan.
Naar: de Volkskrant, 6 december 2012

Eenkindpolitiek
In China wordt de eenkindpolitiek gehanteerd. Dit houdt
in dat mensen maar één kind mogen krijgen in hun gezin.
Deze strenge vorm van geboortebeperking is in de jaren
zeventig van de vorige eeuw ingesteld door de Communistische Partij. Er zijn echter uitzonderingen op deze
regel. Etnische minderheden hoeven niet aan de regel te
voldoen. Inwoners van het platteland mogen een tweede
kind krijgen als het eerste kind een meisje is.
De meeste Chinezen willen namelijk graag een jongen.
Een jongen neemt het (landbouw)bedrijf over, zorgt voor
zijn ouders als ze oud zijn en is het (toekomstige) hoofd
van de familie.

Foto 14

Deze poster promoot de eenkindpolitiek in China

India en mode
Opdracht 10
Bekijk de reportage over de Indiase Fashion Week op de
website van de NOS via de link: nos.nl/video/427692nederlanders-op-delhi-fashion-week.html.
a Waar vindt de Indiase Fashion Week plaats?
b In het filmpje wordt gesproken over ‘Bollywood’. Wat is
dat? Kijk eventueel op internet om het antwoord op deze
vraag te vinden.
c Wat is het economisch voordeel voor Nederlandse
ontwerpers om zich te verbinden aan de Indiase modeindustrie?
d Verzin ook een cultureel voordeel voor de Nederlandse
ontwerpers.
China en de eenkindpolitiek
Opdracht 11
Lees tekst 13.
Bekijk foto 14.
Gebruik GB 160-161 en GB 162-163.
a Welke groep vormt de grootste groep van alle etnische
groepen in China?
b In welk deel van China woont deze groep?
c Is de bevolkingsgroei daar lager dan in de rest van het
land?
d Ligt dat alleen aan de eenkindpolitiek of ook aan andere
factoren? Leg je antwoord uit.
e Welke minderheidsgroepen wonen in het westen van
China?
f Is de groei van de bevolking daar groter?
g Ligt dat alleen aan de eenkindpolitiek? Leg je antwoord
uit.
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Economische groei in China
Opdracht 12
Bekijk foto 15.
Gebruik GB 163C en 163D.
a In China wordt vooral geïnvesteerd in de gebieden langs
de kust in het zuidoosten. Toch groeit dat deel van het
land niet het sterkst qua Bruto Regionaal Product. Welke
regio’s hebben de sterkste groei van het BRP (zie ook
vraag 5c bij klas 2)?
b Welke regio’s in China hebben het hoogste BRP?
c Verklaar het verschil.
Foto 15

Investeringen in China
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Opdracht 13
Gebruik GB 162E.
a China investeert inmiddels zelf ook in het buitenland.
In welke twee sectoren wordt vooral geïnvesteerd?
b Waarom juist in die twee sectoren?
Snelweghuis in China
Opdracht 14
Lees tekst 16.
Bekijk foto 17.
a Zoek de provincie Zheijiang op in de atlas. Op welke
kaart en in welk kaartvak ligt deze provincie?
b Welke fout zit er in het artikel van tekst 16?
c Het dorp Xiayangzhang ligt tussen Rui’an en Xiapu in.
Waarom wil de overheid juist daar dit huis (en andere
huizen) weghebben?
d Zou dit in Nederland ook kunnen gebeuren? Leg je
antwoord uit. Ga daarbij in op de (politieke) situatie in
Nederland en in China.

Tekst 16

Snelweghuis Chinees echtpaar toch gesloopt
Het huis van een Chinees echtpaar dat het symbool werd
van het verzet tegen oneerlijke en veelal te lage compensatiebetalingen door de Chinese autoriteiten, is toch
gesloopt. Foto’s van de woning van vijf verdiepingen
midden in een asfaltvlakte gingen de hele wereld over.
Boer Luo Baogen en zijn vrouw zijn uiteindelijk akkoord
gegaan met een vergoeding van omgerekend 32.000
euro, zei het hoofd van het dorp Xiayangzhang, in de
westelijke provincie Zhejiang. De woning werd zaterdag
met bulldozers tegen de vlakte geworpen.
De buurt waar de twee woonden, moest plaats maken
voor een belangrijke verkeersweg. Luo (67) had de bouw
van zijn huis net afgerond toen de aanleg van de weg
begon. De autoriteiten boden hem een schadevergoeding
aan van 27.000 euro, maar dat vond Luo te laag. Later
ging hij wel akkoord met het tweede bod, volgens het
dorpshoofd omdat Luo genoeg had van de aandacht van
de media.
Naar: de Volkskrant, 1 december 2012

Foto 17
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