
Aardrijkskunde – Bewegende aarde – Leerjaar 2ha – HBAK – Antwoordmodel 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Let op: 

- Je bent zelf verantwoordelijk voor het nakijken van de opdrachten. 

- De antwoorden staan cursief afgedrukt. 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Opdracht 1 – Opbouw van de aarde 
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Opdracht 2 - Korst 

a) Hoe heet de hoogste berg van de wereld? 

Mount Everest 

b) Hoe hoog is die berg? 

8850meter 

c) Wat is een trog? 

Een diepe kloof in de oceaan. 

 

d) Hoe heet de diepste trog ter wereld? 

Marianentrog 

 

e) Hoe die is die trog? 

11034 meter diep. 

G) Oceanische korst > zwaar gesteente en zeebodem 

Continentale korst > lichte steensoort en landbodem 

 

h) Zoek in de atlas pagina 150 B. Hoeveel actieve vulkanen telt het eiland Java. 

Java telt op dit moment 22 actieve vulkanen. 

i) Hoe hoog is het aardbevingsrisico op het eiland Java. 

 

Het aardbevingsrisico op Java is gemiddeld tot hoog.  

 

Opdracht 3 – De ring van vuur 

Opdracht 3- De ring van vuur 

Zoek de ring van vuur in de atlas (kaart 192B (53ste)). 

1) Waar liggen de meeste vulkanen? 

De meeste vulkanen liggen op de randen van platen. Voornamelijk op 

plaatsen waar twee platen naar elkaar toe bewegen. De meeste vulkanen 

op aarde liggen rondom de ring van vuur. Dit is rand van de Pacifische 

plaat. De plaat grenst onder andere aan Japan, Rusland, Canada, V.S, 

Peru en Chili. 



2) Waar vinden de meeste aardbevingen plaats? 

De meeste aardbevingen vinden plaats waar platen langs elkaar bewegen 

en naar elkaar toe bewegen. Rondom de Pacifische plaat. 

3) Waarom vinden er weinig aardbevingen plaats in Nederland? 

Nederland ligt midden op een aardplaat. 

4) Op welke aardplaat leven wij? 

Wij leven in Nederland op de Euraziatische plaat. 

 

Opdracht 4 – Aardbevingen 

a) Waardoor ontstaan aardbevingen? 

Aardplaten bewegen in tegenovergestelde richting. Dit gaat niet 

geleidelijk. Er ontstaat een grote druk op de platen en bij voldoende 

energie schiet de plaat los. 

b) Wat is een epicentrum? 

 

Plek op aan het aardoppervlak waar de trilling het sterkst waargenomen 

zal worden. 

 

c) Wat is een hypocentrum? 

 

Plek diep in de aarde waar de aardbeving ontstaat  (ook wel de 

aardbevingshaard). 

 

d) Waarom vinden er in Nederland aardbevingen plaats? 

 

Er zijn twee oorzaken voor aardbevingen in Nederland: 

- Kleine breuken in de aardkorst 

- Inzakken van de bodem door gaswinning. 

 

e) Noem enkele gevolgen van aardbevingen. 

 

Enkele gevolgen van aardbevingen zijn; het instorten van huizen en 

gebouwen, tsunami, aardverschuivingen en lawines en branden. 

 

f) Op welke schaal wordt de kracht van een aardbeving uitgedrukt? 

De schaal van Richter. 

 



Opdracht 5 – bewegende platen 

Bladzijde 193A. 

Zie les over botsing van continentale platen. 

 

Opdracht 6 – Reliëf  

a) Wat verstaan we onder reliëf. 

Hoogteverschillen in het landschap. 

b) Beschrijf de vier reliëfvormen. 

1 Hooggebergte: meeste toppen hoger dan 1500 meter 

2 Middelgebergte: meeste toppen tussen 500 en 1500 meter 

3 Heuvelland: meeste toppen tussen 200 en 500 meter 

4 Laagland: vrijwel overal lager dan 200 meter 

 

c en d) Zoek de Vaalserberg op in de atlas. In welke categorie valt deze? 

De Vaalserberg is 322 meter hoog. Deze valt dus in de heuvelland categorie. 

e) Wat zijn endogene krachten? 

Krachten die de aarde van binnenuit veranderen. Door de grote hitte in de aarde 

ontstaan er allerlei verschijnselen. Hierbij kun je denken aan vulkanen en 

aardbevingen. 

f) Wat zijn exogene krachten? 

Krachten die de aarde van buitenaf veranderen. Hierbij kun je denken aan de 

invloeden van het weer, water en plantengroei. Een voorbeeld hiervan is het 

inslijten van een rivier in een gebergte. 

g) Wat is verwering? 

Het uiteenvallen van gesteente onder invloed van het weer en plantengroei. 

Anders gezegd: door elementen uit het weer (regen, sneeuw, ijs e.d.) worden 

stenen afgebroken tot kleine stukjes. 

h)Geef de twee soorten verwering. 

Mechanische verwering en chemische verwering. 

 



 

 

 

 

Opdracht 7 – Opbouw van een vulkaan 

 

 

 

Opdracht 8 – Vulkanen 

a) Noem twee soorten vulkanen 

Kegelvulkaan & schildvulkaan 

b) Wat is het verschil tussen deze twee vulkanen. 

Een schildvulkaan staat bekend om zijn relatief ongevaarlijke uitbarstingen. 

Een kegelvulkaan kent gevaarlijke uitbarstingen (zoals de Merapi in Indonesië). 

 

Opdracht 9 – Vulkanen 

magmakamer 

Lagen as & lava 

zijkrater 

kraterpijp 

krater 

Pyroclastische wolk 



b) Hoe noemen we een vulkaanuitbarsting ook wel? 

Een ander woord voor een uitbarsting is een eruptie. 

c) Geef twee voorbeelden van een postvulkanisch verschijnsel. 

Warm water bronnen & minerale bronnen & vruchtbare grond voor de landbouw. 


