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Antwoorden

Deelscores

Mens en Milieu
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Maximumscore 3
A: de uiterwaarden
B: Voorbeelden van een juist argument zijn:
• De uiterwaarden worden extensief benut.
• De meeste uiterwaardgebieden staan met elkaar in verbinding.
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Maximumscore 2
Voorbeelden van een juist argument zijn:
• Er was geen sprake van een grote groei van de veestapel in een periode van zeven jaren
voorafgaand aan de droogtejaren 1972–1974.
• Voorafgaand aan de droogtejaren 1984–1985 was sprake van een herstel van de veestapel
tot voor een groot deel boven het niveau van 1972 zonder een ineenstorting van de
veestapel.
• Voorafgaand aan de droogtejaren veranderde de oppervlakte weidegrond nauwelijks (met
name nomaden nemen een groter gebied in gebruik als een voedseltekort dreigt).
Maximumscore 2
Een voorbeeld van een juist argument is:
De bevolkingsgroei (bron 15) draagt bij aan een intensivering en uitbreiding van het
landbouwareaal.
Maximumscore 2
Uit de uitleg moet blijken dat door internationale afspraken de toevoer van rivierwater voor
het zuiden van Niger moet worden veiliggesteld zodat droogteproblemen voorkomen
worden.
Maximumscore 5
Een voorbeeld van een juist antwoord is:
A: Als gevolg van bijvoorbeeld het overmatig gebruik van grondwater daalt de
grondwaterspiegel waardoor een deel van de vegetatie afsterft en de bovenlaag van de
bodem niet meer wordt vastgehouden en gaat verstuiven
B: Via een efficiënter irrigatiesysteem (bijvoorbeeld druppelirrigatie) kan de agrarische
productie op peil blijven,
C1: zonder dat de grondwaterspiegel blijvend verlaagd wordt
C2: Door de verbeterde waterhuishouding zullen de inwoners minder geneigd zijn naar de
steden te trekken
C3: Nederlandse bedrijven kunnen voor de benodigde kennis en het materieel zorgen,
waardoor ook een bijdrage aan onze economie wordt geleverd
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Opmerking
Voor een overschrijding van het aantal gebruikte woorden dienen geen punten in mindering
te worden gebracht.
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Maximumscore 2
2: overbeweiding of andere voorbeelden van milieuvijandige activiteiten
4: verkleining van milieugebruiksruimte
Maximumscore 2
Een voorbeeld van een juist antwoord is:
Vermindering van biodiversiteit kan leiden tot het verdwijnen van planten(soorten) die van
belang zijn voor het maken van nieuwe geneesmiddelen.
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Deelscores

Maximumscore 2
Uit het antwoord moet blijken dat dit te zien is aan het grote aantal grote bedrijfsgebouwen
in een klein agrarisch gebied.
Maximumscore 2
’s Winters, in tegenstelling tot de zomer, stijgt de concentratie vanwege de verwarming van
gebouwen
’s Winters, in tegenstelling tot de zomer, stijgt de concentratie doordat de vegetatie geen
CO 2 opneemt

www.havovwo.nl

-2 -

1
1

