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NEDERLAND & FRANKRIJK

Toepassing Nederland & Frankrijk
d Bedenk drie redenen waarom er in Noord-Holland niet zo
veel grote aardgasvelden zijn als in Groningen.

AARDGAS IN GRONINGEN

1

Bekijk figuur 14.
a Hoe is het aardgas gevormd dat op sommige plaatsen in
de bodem zit? Dat wordt beschreven in de volgende zinnen,
maar die staan door elkaar. Zet ze in de juiste volgorde.
1 Het gas wil omhoog en hoopt zich op in poriën van
gesteenten.
2 Op de lagen plantenresten komen nieuwe lagen sediment.
3 In een moeras vallen dode plantenresten op de grond en
in het water.
4 Onder hoge druk en temperaturen komt er aardgas vrij.
5 Aardgas wordt tegengehouden door gesteentelagen die
ondoorlatend zijn.
6 Langzaam veranderen de plantenresten in bruinkool en
steenkool.

3-2-6-4-1-5
b Op welke diepte bevindt zich het gas uit het Groninger
gasveld?

1

In Noord-Holland is de gesteentelaag met het
aardgas minder dik.

2

In Noord-Holland zit de gesteentelaag
met aardgas vol met breuken en is niet
aaneensluitend, de velden zijn er kleiner.
In Noord-Holland is de gesteentelaag Zechstein
dun. Veel aardgas is al ontsnapt uit de bodem.

3

Bekijk figuur 13.
e Waarom zijn deze Groningers de aardgaswinning zat?

Aardbevingen zorgen onder andere voor schade
aan de woningen.
f Wie moet volgens jou de schade betalen die ontstaat door
de aardgaswinning? Leg kort uit.

3 kilometer

Eigen antwoord

c Hieronder staat een aantal verschillende gesteentelagen
met bijzondere namen. Wat kun je over deze
gesteentelagen zeggen? Trek daarvoor lijnen tussen
gesteentelagen links en de omschrijvingen rechts.

FIGUUR 13

• Dit is ondoorlatend materiaal dat
aardgas tegenhoudt.

Carboon •

• Hierin bevindt zich aardgas. Het zit in de
poriën van dit gesteente.

Rotliegend •
Zechstein •

• Deze zitten ondiep, omdat ze als laatst
ontstaan zijn.

jongere
gesteentes •

• Dit is de gesteentelaag waar vanuit het
steenkool de aardgas is ontsnapt.

FIGUUR 14
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3 Beoordelen

Hoe scoren Nederland en Frankrijk?

2
1 Oriënteren
a Ga naar: http://www.indexmundi.com/map/
b Op deze website kun je zelf kiezen van welk onderwerp je
een kaart wilt zien. Ook kun je aangeven of je een kaart van
de hele wereld of van een bepaald continent wilt maken.
Experimenteer maar eens met de verschillende
onderwerpen. Kun je bijvoorbeeld uitzoeken welk Afrikaans
land de meeste vliegvelden heeft en hoeveel dat er dan zijn?

a In sommige gevallen was de uitkomst te verwachten, andere
scores verrasten je waarschijnlijk of lagen dicht bij elkaar.
- Markeer (onderstreep/kleur) twee scores die je het
verrassendst vond.
b Leg bij twee scores uit waarom ze je verrast hebben.

Eigen antwoord
omdat Eigen antwoord
1

Zuid-Afrika, 566 vliegvelden
2 Beschrijven
- Vergelijk bij elke vraag de scores van Nederland en
Frankrijk met elkaar.
- Noteer van het hoogst scorende land de naam en de score
in de tabel.
- Maak steeds een nieuwe kaart om het antwoord te kunnen
vinden.
Tip: Werk met de kaart van Europa!
Land met
hoogste
score

Score

4 Verklaren

Wie heeft de meeste
inwoners? (Demographics/Population)

Frankrijk

Wie worden er ouder?
(Life expectancy at
birth)

Frankrijk

Wie exporteert er
meer?

Frankrijk

Wie gebruikt er per
hoofd meer elektriciteit? (Electricity consumption per capita)

Nederland 6,92

Wie exporteert er het
meeste olie?

Nederland 35,5

Wie heeft de grootste
bewezen aardoliereserves?

Nederland 352

Wie exporteert
de meeste elektriciteit?

Frankrijk
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Eigen antwoord
omdat Eigen antwoord
2

66,26

81,66

579

miljoen

jaar

a Nederland heeft wel wat oliereserves maar exporteert er
evengoed opvallend veel van. Hoe is dit mogelijk?

Het gaat vooral om olie die via de Rotterdamse
(én Amsterdamse) haven wordt ingevoerd en
vervolgens weer verder wordt getransporteerd.

miljard

dollar
kWh

duizend
vaten per dag
miljoen

vaten

73,4

miljoen kWh

b Leg uit dat het stroomverbruik per hoofd van de bevolking
vrijwel gelijk is.

Nederland en Frankrijk hebben een vergelijkba(a)r(e)
levensstandaard/welvaartsniveau en zullen dus
ook een vergelijkbare hoeveelheid stroom gebruiken.
Het is niet zo dat er in het ene land veel meer
gebruikgemaakt wordt van elektrische apparaten
dan in het andere land.
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