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4 Beoordelingsmodel
Antwoorden

Deelscores

Migratie en vervoer
Opgave 1

1 

2 

Maximumscore 1
het BNP per inwoner
Maximumscore 2
Voorbeelden van juiste redenen zijn:
• Deze migratie zorgt voor een afname van de bevolkingsdruk / afname van de werkloosheid
in Marokko.
• Deze migratie zorgt voor een deviezenstroom naar Marokko.
per juiste reden

3 

4 

5 

6 

7 

1

Maximumscore 1
Uit het antwoord moet blijken dat de Marokkaanse regering er veel aan gelegen is een
goede relatie met de EU te behouden.
Maximumscore 2
Uit de uitleg moet blijken dat:
• de Canarische Eilanden bij Spanje horen en
• Spanje het verdrag van Schengen heeft ondertekend

1
1

Maximumscore 2
Voorbeelden van een juist argument zijn:
• Spanje kent geen natuurlijke bevolkingsgroei, waardoor op termijn een gebrek aan
arbeidskrachten kan ontstaan.
• Spanje kent geen natuurlijke bevolkingsgroei, waardoor er sterke veroudering optreedt.
Maximumscore 1
werkgelegenheid
Maximumscore 2
Uit de beschrijving moet blijken dat Marokkanen zowel in Spanje als in Nederland vooral
in de dichter bevolkte delen / gebieden met veel secundaire en tertiaire werkgelegenheid
wonen.
Opgave 2

8 

Maximumscore 2
Voorbeelden van juiste pushfactoren zijn:
• gebrek aan betaalbare woningen voor jonge gezinnen
• ontbreken van voldoende speelruimte voor kinderen
• gebrek aan kinderopvang
per juiste pushfactor

9 



1

Maximumscore 2
Een voorbeeld van een juiste uitleg is:
Het inkomen van de meeste mensen die behoren tot de etnische minderheden is te laag om
een duurdere woning te huren/kopen in de suburbane gemeenten.
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10 

11 

12 

Deelscores

Maximumscore 2
Uit de uitleg moet blijken dat dit veroorzaakt wordt door het hogere opleidingsniveau van
de mensen die behoren tot de categorie Nederlanders, waardoor zij zich verhoudingsgewijs
meer om studieredenen in Amsterdam vestigen.
Maximumscore 1
Buitenveldert/Zuideramstel
Maximumscore 2
Voorbeelden van juiste argumenten zijn:
• In Buitenveldert/Zuideramstel is het gemiddeld inkomen het hoogst.
• In Buitenveldert/Zuideramstel is de werkloosheid het laagst.
per juist argument

1

Opgave 3

13 

Maximumscore 2
Voorbeelden van juiste voordelen op lokale schaal zijn:
• Er zijn daar meer mogelijkheden om uit te breiden.
• Er zijn daar minder problemen met geluidshinder.
per juist voordeel

14 

15 

1

Maximumscore 2
Uit de uitleg moet blijken dat charters/budgetmaatschappijen niet via Schiphol, maar
rechtstreeks naar hun eindbestemming vliegen.
Maximumscore 2
Voorbeelden van juiste argumenten zijn:
• Als gevolg van het verschuiven van een aantal vluchtbewegingen naar Niederrhein Airport
zal de belasting van het milieu rond beide luchthavens minder snel toenemen.
• Als gevolg van het verschuiven van een aantal vluchtbewegingen naar Niederrhein Airport
zal de druk op de ruimte rond beide luchthavens minder zijn.
• Het verlies van chartervluchten tast de positie van Schiphol en Frankfurt als ‘hub’ niet aan.
per juist argument

16 

1

Maximumscore 2
Voorbeelden van juiste redenen zijn:
• Niederrhein Airport ligt op relatief korte afstand van een aantal grote Nederlandse steden.
• Voor veel Nederlanders is Niederrhein Airport dichterbij dan Schiphol.
• Niederrhein Airport is gemakkelijker per auto te bereiken (geen files).
per juiste reden

1

Opgave 4
Maximumscore 2
Voorbeelden van een juiste uitleg zijn:
17  • Uit de uitleg moet blijken dat veel automobilisten (forenzen) voortaan zullen kiezen voor de
MZB
• waardoor de files zullen afnemen en het goederenvervoer sneller zal gaan
• Uit de uitleg moet blijken dat veel treinreizigers voortaan zullen kiezen voor de MZB
• waardoor minder personentreinen nodig zijn en er op het spoorwegnet meer ruimte ontstaat
voor goederentreinen
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18 

Maximumscore 2
Een voorbeeld van een juiste argumentatie is:
Het reizen per vliegtuig naar bestemmingen over de middellange afstand in Europa wordt
minder aantrekkelijk, omdat de trein in de meeste gevallen een snellere vorm van vervoer
is.

19 

Maximumscore 1
Een voorbeeld van een juist nadeel is:
verstoring van de rust

20 

Maximumscore 1
Een voorbeeld van een juist nadeel is:
horizonvervuiling

21 

Deelscores

Maximumscore 2
Uit de uitleg moet blijken dat magneetzweefbanen geen grote hindernis vormen voor
planten en dieren, omdat het viaduct waarop de zweeftreinen rijden een open structuur heeft
/ gemakkelijker passeerbaar is / niet tot compartimentering leidt.
Natuur en milieu
Opgave 5
Maximumscore 2

22  • In het geval van Denemarken en Bulgarije is de stelling niet juist

Voorbeelden van juiste gegevens zijn:
• Bulgarije combineert een lager BNP/hoofd dan dat van Denemarken met een hogere
afvalproductie per persoon.
• Denemarken combineert een hoger BNP/hoofd dan dat van Bulgarije met een lagere
afvalproductie per persoon.

23 

0
2

Maximumscore 2
Uit de verklaring moet blijken dat als gevolg van de geringe bevolkingsdichtheid in
Scandinavië er daar per vierkante kilometer relatief weinig afvalproductie is.
Opgave 6

24 

Maximumscore 2
Uit de verklaring moet blijken dat:
• door het opnieuw laten meanderen van de beek de bedding van de beek langer wordt
• waardoor het water minder snel wordt afgevoerd uit het aangrenzende gebied (en het dus
hoger komt te staan)

1
1

Maximumscore 2
25  • gebied Q

• Een voorbeeld van een juiste verklaring is:

0
2

Gebied Q ligt achter een steilrand en ligt dus hoger, waardoor het grondwaterpeil daar lager
is dan in gebied P.
Maximumscore 2
26  • in gebied B

• Een voorbeeld van een juiste verklaring is:

Gebied B heeft een landbouwfunctie, terwijl gebied A al een natuurfunctie (bos) heeft. Het
inrichtingsplan zal daarom vooral de productiefunctie van gebied B aantasten.
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27 

28 

29 

30 

Deelscores

Maximumscore 2
Uit de uitleg moet blijken dat het water van de Haelensebeek vooral afkomstig is uit België.
De verbetering van de waterkwaliteit is daarom sterk afhankelijk van de maatregelen die in
dat land genomen worden.
Maximumscore 2
Uit de uitleg moet blijken dat in de meanders steeds veranderingen plaatsvinden door:
• erosie van de oevers in de buitenbocht waar de stroom op gericht is
• sedimentatie langs de oevers in de binnenbocht omdat daar de stroming gering is

1
1

Maximumscore 1
Voorbeelden van een juiste gradiënt zijn:
• zand-klei
• van grof sediment naar fijn sediment
Maximumscore 1
De rivieren en beken dienen als verbindingszones tussen natuurgebieden.
Opgave 7
Maximumscore 2

31  • veenlandschap

1
1

• zandlandschap

32 

Maximumscore 2
Voorbeelden van juiste oorzaken zijn:
• Het veen is afgegraven.
• De bodem is ingeklonken.
per juiste oorzaak

33 

34 



1

Maximumscore 2
Uit de uitleg moet blijken dat:
• het veen in lange smalle kavels loodrecht op de ontginningsbasis werd ontgonnen
• waardoor de boerderijen/woningen in een lange rij naast elkaar kwamen te staan
Maximumscore 2
Voorbeelden van een juist argument zijn:
• Voor dit gebied geldt de groene koers (52e druk: kaart 61C / 51e druk: 55C).
• Dit gebied maakt deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur (52e druk: kaart 61D /
51e druk: 55D).
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