
VERBETERSLEUTEL WEBEXPEDITIE MIJNBOUW 

Opdracht 1: Situatie in Peru 

a. In de buurt van Pataypampa is er goud en koper in de grond ontdekt. Een mijnbouwbedrijf zal deze 

grondstoffen opgraven. Hopelijk wordt die put niet zo groot als die van Yanacocha in het noorden 

van Peru. Die goudmijn is 250 km
2
²groot. 1 voetbalveld is 0,005 km

2
²groot. 

Hoeveel voetbalvelden passen er dan in de mijn van Yanococha? 50.000 voetbalvelden. Dit is zelfs 

groter van de oppervlakte van de stad Antwerpen. 

b. De Peruaanse overheid verkocht ongeveer 1/5
de
 van het Peruaanse grondgebied aan mijnbedrijven zonder 

medeweten van de mensen die er wonen. 

 Over hoeveel km
2²

gaat het dan? 257.043 km². Dit is ongeveer 8 keer de oppervlakte van 

België. 

 In welke geografische zone liggen deze verkochte gebieden vooral? Vink aan.  

 de kuststrook  het Andesgebergte  het Amazonewoud 

Opdracht 2: Gevolgen voor de bevolking 

a. Het mijnbedrijf beweert een aantal dingen in de streek te verbeteren. Geef 3 voorbeelden: 
1. Verbeteren onderwijs 

2. Verbeteren van de gezondheidszorg 

3. Goede wegen aanleggen 

b. Toch protesteren de buurtbewoners tegen de negatieve gevolgen van de mijn. Wat zeggen ze?  

Schrijf de correcte vertaling bij foto 2 en 3. Vertaal woord per woord met Google Translate. 

   
HAY ORO, PLATA, COBRE...Y EL 

PUEBLO SIGUE POBRE 

ORO NO, AGUA SI LA MINA CONTAMINA 

Er is goud, zilver en koper... 

en het volk blijft arm 
Goud nee, water ja De mijn vervuilt 

Schrijf het nummer van de foto bij de juiste omschrijving. 

REDEN VAN PROTEST: OMSCHRIJVING FOTO 

Water zorgt ervoor dat Moeder Aarde gewassen kan laten groeien. water is dus veel belangrijker 

dan goud.   
2 

Er zitten kostbare ertsen in de grond. Toch verdienen de mensen er niets aan.  1 

om goud, zilver en koper te ontginnen, worden Er giftige stoffen gebruikt, die de omgeving 

vervuilen. 
3 



Opdracht 3: Wat doen we met de grondstoffen?  

a. Ik heb thuis volgende voorwerpen, die 

 koper bevatten: elektrische leidingen, muntstukken van 1,2 en 5 cent, ... 

 zilver bevatten: gsm, bestek, juwelen, … 

 goud bevatten: gsm, tablet, juwelen, ... 
 

b. Veel grondstoffen worden gebruikt in elektronica. schrap wat niet past:.  

 De gemiddelde Peruaan heeft meer/minder elektronicaproducten dan de gemiddelde Belg.  

 De prijs van de vervuiling die dit met zich meebrengt, wordt betaald door Peru/België. 
 

Opdracht 4: Kunnen we iets doen? 

a. Waarom is het recycleren van gsm’s een beter idee dan goudontginning? 
Uit een ton gsm’s haal je 300 gram goud, uit een ton ertsen slechts 2 à 3. 

 

b. In het artikel spreekt men over e-waste of electronic waste. Kruis de juiste omschrijving aan.  

(Tip: Google Translate) 

 Een elektronische vuilbak waarin je elektrische producten deponeert die niet meer werken. 

 Elektronische apparaten die niet meer werken of niet meer gebruikt worden. Daar halen ze   

grondstoffen uit om te hergebruiken. 

 Verspilling van elektronische toestellen. Dit zijn toestellen die mensen gekocht hebben maar 

haast nooit gebruiken. 
 

c. hoeveel kilo goud en zilver kan je uit 50.000 oude gsm’s halen? 

  1  kg goud. 

   10  kg zilver.  


