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Antwoorden

Deelscores

Natuur en milieu
Opgave 6

18 

19 

Maximumscore 1
gebied B
Maximumscore 2
Voorbeelden van juiste natuurlijke kenmerken zijn:
• de aanwezigheid van een beek
• de aanwezigheid van een ven
• de aanwezigheid van hoogteverschillen in het landschap
• de aanwezigheid van gradiënten
• verschillen in vegetatie
• verschillen in bodem(gesteldheid)
per juist kenmerk

20 

1

Maximumscore 2
Uit de uitleg moet blijken dat:
• de mens de oorspronkelijke vegetatie (bos) heeft doen verdwijnen
• het bos zich niet kon herstellen omdat in het gebied schapen werden geweid

1
1

Maximumscore 2
21  • nee

0

• Uit de uitleg moet blijken dat dit gebied nooit een permanente ijsbedekking gehad heeft,

(waardoor daar geen keileem in de ondiepe ondergrond aanwezig kan zijn)

22 

23 

Maximumscore 2
De uitleg dient de volgende twee elementen te bevatten:
• Het houden van schapen op de heidevelden is al heel lang een onrendabele zaak
• Het houden van schapen op de heide wordt nu voornamelijk gedaan om het heidelandschap
in stand te houden, zodat de mensen zo geïnformeerd worden over het ontstaan / de
natuurwaarde van het heidelandschap

2

1

1

Maximumscore 1
kaartblad 30 (52e druk) of kaartblad 26 (51e druk)
Opgave 7

24 



Maximumscore 2
Uit de uitleg moet blijken dat:
• In gebied A ligt nog veen aan de oppervlakte
• terwijl dit in gebied B is verdwenen. (Door het ontbreken van deze veenlaag ligt gebied B
nu lager.)
of
• Gebied B was vroeger een meer en is later drooggemalen
• terwijl A geen meer is geweest. (Hierdoor ligt gebied B nu lager.)
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25 

26 

Deelscores

Maximumscore 1
(laag)veen/Hollandveen
Maximumscore 2
Voorbeelden van juiste oorzaken zijn:
• De percelen zijn te klein.
• De percelen zijn slecht bereikbaar.
• De status van natuurreservaat zal de rentabiliteit negatief beïnvloeden.
per juiste oorzaak

1

Opgave 8

27 

Maximumscore 2
twee van de volgende:
• waterkracht
• geothermische energie
• biomassa
per juiste energiebron

28 

29 

1

Maximumscore 1
herbebossingsprojecten
Maximumscore 2
Voorbeelden van juiste kenmerken zijn:
• gemiddeld hoge temperaturen / gemiddelde jaartemperatuur is minimaal 18˚ Celsius
• veel neerslag (waardoor snelle groei mogelijk is)
per juist kenmerk

1

Opgave 9



30 

Maximumscore 1
de oppervlakte van de eilanden

31 

Maximumscore 1
verstoring van de mineralenbalans / het doorbreken van de koolstofkringloop
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