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Antwoorden

Deelscores

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
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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)
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Maximumscore 2
25  • gebied Q

• Een voorbeeld van een juiste verklaring is:
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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:
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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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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
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.
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Opgave 7
Maximumscore 2
31  • veenlandschap
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• zandlandschap
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Maximumscore 2
Voorbeelden van juiste oorzaken zijn:
• Het veen is afgegraven.
• De bodem is ingeklonken.
per juiste oorzaak
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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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