
Eindexamen aardrijkskunde  havo 2011 - II

havovwo.nl

▬ www.havovwo.nl        www.examen-cd.nl ▬

 

Leefomgeving  

 
 

Opgave 6  Vliegveld Twente  

 
Bestudeer de bronnen 1 tot en met 4  die bij deze opgave horen.
 
Gebruik bron 1. 
Bij bestudering van stedelijke gebieden onderscheiden we naast  
bestuurlijk-ruimtelijke vraagstukken ook: 
 congestievraagstukken; 
 locatievraagstukken; 
 innovatievraagstukken; 
 sociaal-culturele vraagstukken. 

2p 26 Om welk type vraagstuk gaat het in bron 1? 
Motiveer je antwoord. 
 
Gebruik bron 4. 
In deze bron staan vier teksten die afkomstig zijn van vier verschillende 
organisaties. Eén van de teksten is vertaald uit het Duits. 

2p 27 Schrijf de letters A tot en met D uit bron 4 op je antwoordblad en zet er de naam 
van de bijbehorende organisatie achter.  
Kies uit: 
 Duitse gemeente Bad Bentheim, direct over de grens bij Oldenzaal gelegen; 
 Natuurmonumenten; 
 ministerie van Defensie; 
 Vereniging Vrienden van Enschede Airport Twente. 
 

3p 28 Geef op basis van de bronnen 
 een argument vóór de aanleg van de nieuwe luchthaven; 
 twee argumenten tégen de aanleg van de nieuwe luchthaven, elk op een 

verschillende ruimtelijke schaal. 
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Leefomgeving 

 
 

Opgave 6  Vliegveld Twente 

 
bron 1 
 
Voormalige vliegbasis Twente gaat verder als luchthaven Enschede Airport 
Twente 
 
Vliegbasis dicht, luchthaven open 
In 2008 werd de vliegbasis Twente gesloten. In 2009/2010 werd besloten wat er 
met het terrein van de voormalige vliegbasis zou gebeuren. Een 
samenwerkingsverband van overheden (gemeente, provincie en rijk) en een 
stichting van belangengroepen hadden daar elk een eigen opvatting over. De 
overheden wilden een luchthaven. De belangengroepen wilden juist geen 
vliegverkeer meer, maar wilden een functiecombinatie van zorgcentra, natuur en 
recreatie. Inmiddels is de voormalige vliegbasis omgedoopt tot luchthaven 
Enschede Airport Twente. 
 
 bron: Cito 
 
 
bron 2  
 
De ligging van Enschede Airport Twente   
 

 
 

bron: De Grote Bosatlas 
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bron 3 
 
De ligging van Enschede Airport Twente   
 

 
 
 bron: De Grote Bosatlas 
 
bron 4 
 
Vier teksten afkomstig van vier verschillende organisaties 
 
A 
“Wij zetten ons in voor een duurzame invulling van de voormalige vliegbasis: 
goed voor natuur én werkgelegenheid.” 
 
B 
“Zij spreekt de wens uit dat, na de lange tijd van onzekerheid en discussie, er nu 
vaart gemaakt gaat worden met de verdere ontwikkeling van de luchthaven en 
hoopt dat er op korte termijn weer gevlogen kan worden van en naar Twente.” 
 
C 
“Nu krijgen we te horen dat er al tachtig jaar een vliegbasis is. Dat kan toch 
geen rechtvaardiging zijn voor een nieuwe luchthaven? Wij trekken toeristen die 
rust zoeken.” 
 
D 
“… wil niet dat er rondom de radar op vliegveld Twente hoger wordt gebouwd 
dan 45 meter. Hogere gebouwen verstoren de radarbeelden. De radarpost op 
Twente maakt onderdeel uit van een landelijke radarketen.” 
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