
Vervoer en ruimtelijke inrichting 

Opgave 4  Het project Mainportontwikkeling Rotterdam 

Maximumscore 2 

14  Uit de argumentatie moet blijken dat: 

• er in raffinaderijen / zware industrie zoveel geld is geïnvesteerd 1

• dat verplaatsing te kostbaar is 1

Indien alleen inertie is genoemd 1

Maximumscore 2 

15  Voorbeelden van juiste gebiedskenmerken zijn: 

• Dat gebied is dichter bevolkt dan het zoekgebied aan de zuidkant van Rotterdam. 

• In dat gebied is meer glastuinbouw dan aan de zuidkant van Rotterdam. 

• In dat gebied liggen meer wegen en spoorlijnen dan in het zoekgebied aan de zuidkant van 

Rotterdam. 

per juist gebiedskenmerk 1

Maximumscore 2 

16  Uit de uitleg moet blijken dat als gevolg van de global shift:  

• veel industriële werkgelegenheid in het Verre Oosten is ontstaan 1

• en de daar gemaakte producten nu in grote hoeveelheden in containers naar Europa worden 

vervoerd 1

Maximumscore 2 

17   Uit de verklaring moet blijken dat er concentratie van goederenstromen naar enkele 

Europese havens ontstaat doordat: 

• het achterland gemakkelijker bereikbaar wordt / het achterland per haven groter wordt  1

• bij toename van het volume (per haven) de transportkosten per container afnemen 1

Maximumscore 3 

18  Voorbeelden van juiste voordelen zijn: 

• Schepen hoeven geen sluis te passeren.  

• Schepen hoeven niet de moeilijk bevaarbare Westerschelde te gebruiken.  

• Er is een betere verbinding met het achterland via spoorlijn en autoweg. 

per juist voordeel 1
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Opgave 5  Aardolietransport uit Rusland 

Maximumscore 2 

19  Voorbeelden van juiste redenen zijn: 

• Vanuit de economische dimensie: bij de export via Primorsk gaan er geen deviezen verloren 

als gevolg van het gebruik van de haveninstallaties in één van de Baltische havens / het is 

goed voor de werkgelegenheid in Rusland / Primorsk 1

• Vanuit de politieke dimensie: bij export via Primorsk is Rusland niet langer afhankelijk van 

de Baltische staten 1

Maximumscore 1 

20  De haven van Murmansk is in tegenstelling tot die van Primorsk het hele jaar ijsvrij. 

Maximumscore 1 

21  atlaskaart 67C (51e druk: 59C) / atlaskaart 182 (51e druk: 162) 

Maximumscore 2 

22  Uit de verklaring moet blijken dat: 

• de VS meer aardolie gebruiken dan ze zelf produceren / een negatieve energiebalans 

hebben, terwijl Rusland een positieve energiebalans heeft / minder aardolie gebruikt dan het 

zelf produceert, zodat er sprake is van complementariteit (complementarity) 1

• de transporteerbaarheid (transferability) van aardolie uit Murmansk naar de Amerikaanse 

oostkust vanwege de relatief korte afstand / vanwege het gebruik van mammoettankers 

uitstekend is 1

Maximumscore 2 

23  • afname van de overslag van aardolie 0

Uit de verklaring moet blijken dat bij de export van aardolie vanuit Murmansk naar 

bestemmingen buiten Europa:  

• grote (mammoet)tankers gebruikt zullen worden 1

• waardoor het overladen van aardolie uit de kleinere schepen in Rotterdam niet langer nodig 

is   1

Opgave 6  Nieuwe Sleutelprojecten 

Maximumscore 2 

24  Voorbeelden van juiste overeenkomsten zijn: 

• Beide streven naar concentratie van wonen, werken en voorzieningen op een kleine ruimte. 

• Beide hebben als doel de automobiliteit terug te dringen. 

per juiste overeenkomst 1

Maximumscore 4 

25  Voorbeelden van juiste antwoorden zijn:  

• belevingswaarde 1

• realisatie van een hoogwaardig woon-, werk- en leefgebied 1

en/of:

• gebruikswaarde  1

• bevordert een efficiënt gebruik van het openbaar vervoer 1

en/of:

• toekomstwaarde  1

• het draagt bij aan een duurzame ontwikkeling 1
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Maximumscore 3 

26  Voorbeelden van negatieve effecten voor de bewoners van het Stationskwartier zijn: 

• huurverhogingen  

• onbetaalbare nieuwbouw 

• sloop van bestaande woningen  

• verstoring van de sociale samenhang in de buurt 

per juist negatief effect 1
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