OPDRACHTEN
H3 Migratie
Paragraaf 1
1. Welke twee oorzaken voor de ongelijke verdeling van de bevolking lees je in tekst A?
2. Hieronder staan een aantal voorbeelden van oorzaken. Zet achter het voorbeeld bij
welke oorzaak het hoort.
a. Veel bergen
b. Vlakke gebieden
c. Veel mogelijkheden om veel voedsel te verbouwen.
d. Veel industrie
3. Wat zijn de juiste beweringen?
A. Mensen wonen vooral in vlakke gebieden met goede klimaten.
B. De meeste mensen wonen in Zuid-Europa.
C. Nederland is het dichtstbevolkte land op de wereld.
D. De bevolkingsdichtheid is het gemiddeld aantal mensen dat op een vierkante
kilometer woont.
4. Een vierkante kilometer is een vierkant van een …a… lang en een …b… breed.
5. Bekijk onderstaande afbeelding. Dit stelt één vierkante kilometer voor.
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Wat is de bevolkingsdichtheid in dit gebied?
6. Ga naar de volgende website: http://wikikids.wiki.kennisnet.nl/Bevolkingsdichtheid
en bekijk de kaart van Nederland.
a. Wat betekent de donkerrode kleur?
b. Welke twee provincies hebben een gemiddelde van minder dan 200 inwoners per
km2?
c. Welke provincie heeft meer dan 1.000 inwoners per km2?
d. Hoeveel inwoners heeft de provincie Limburg per km2?

7. Bekijk onderstaande afbeelding. Je ziet hier vier landen (land A, B, C en D).
a. Wat is de bevolkingsdichtheid van land C?
b. Welk land heeft de laagste bevolkingsdichtheid?
c. Welk land heeft de hoogste bevolkingsdichtheid?
d. Wat is de gemiddelde bevolkingsdichtheid?
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8. Reken de bevolkingsdichtheid uit
a. Het land is 6.000 km2 groot. Er wonen 90.000 mensen.
b. Het land is 3.150 km2 groot. Er wonen 945.000 mensen.
c. Het land is 600 km2 groot. Er wonen 30 mensen.
d. Het land is 41.526 km2 groot en er wonen 16.492.000 mensen.
9. Ga naar de volgende site:
http://www.teachersparadise.com/ency/nl/wikipedia/v/vi/vierkante_kilometer.html
Een vierkante km is gelijk aan …… voetbalvelden.

