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Vervoer en ruimtelijke inrichting 
 

Opgave 4 − Ontwikkelingen in het luchtvrachtvervoer 
 

 15 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juiste verklaring is: 
• Slechts een klein deel van alle goederen zijn hoogwaardige goederen /  

zijn goederen met een grote toegevoegde waarde (situatiebeschrijving) 1 
• Hoe hoogwaardiger een goed is, des te groter is de verplaatsbaarheid 

(transferability) omdat vervoer door de lucht kostbaar is  
(verklarend principe) 1 

 
Indien ‘verplaatsbaarheid’ in het verklarend principe ontbreekt 0 
 

 16 maximumscore 2 
• De tendens: de Aziatische luchtvaartmaatschappijen laten de hoogste 

groeicijfers zien / zijn de snelste stijgers in de top 10 1 
• De oorzaak: er is sprake van een global shift / verschuiving van het 

economische zwaartepunt richting Azië 1 
 

 17 maximumscore 2 
Uit de verklaring moet blijken dat: 
• Korean Air als tweede in bron 11 staat, omdat bij het totale 

goederentransport ook het binnenlandse luchtvrachtverkeer hoort 
(situatiebeschrijving) 1 

• een klein land (als Zuid-Korea) veel minder binnenlands 
luchtvrachtverkeer heeft dan een groot land (als de VS) (verklarend 
principe) 1 

 
 18 maximumscore 2 

Voorbeelden van juiste veranderingen zijn: 
− de opkomst van het just-in-time concept 
− het uitbesteden van delen van de productie aan bedrijven elders in de 

wereld 
 
per juiste verandering 1 
 

 19 maximumscore 2 
Uit de uitleg moet blijken dat de niet complementaire, dus overlappende 
delen uit het gezamenlijke netwerk worden verwijderd. 
 
Indien in het antwoord ‘complementaire’ ontbreekt 1 
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 20 maximumscore 2 
Uit de uitleg moet blijken dat:  
• het voor luchtvaartondernemingen efficiënter is om hun 

intercontinentale luchtvrachtvervoersstromen van en naar China / 
Oost-Azië te bundelen in hubs 1 

• In China / Oost-Azië een groot aantal plaatsen met sterk groeiende 
economische activiteiten in opkomst zijn, die door middel van spokes 
met de hubs verbonden kunnen worden 1 

 
Opgave 5 − De Zuiderzeelijn 

 
 21 maximumscore 2 

Voorbeelden van een juiste argumentatie zijn: 
• Ik kies voor Drachten, 

omdat in het gebied rond Drachten veel meer mensen wonen dan rond 
Emmeloord 1 

• er zullen dan meer mensen gebruik maken van / behoefte hebben aan 
de Zuiderzeelijn 1 

of 
• Ik kies voor Emmeloord, 

omdat deze plaats veel dichter bij de Randstad ligt 1 
• waardoor Emmeloord eerder kan profiteren van het uitstralingseffect 

van de Randstad (voor bijvoorbeeld wonen, werken en ondernemen) 1 
 

 22 maximumscore 2 
Uit de uitleg moet blijken dat:  
• veel forenzen uit Almere, die voorheen met de auto naar Amsterdam 

gingen, zullen kiezen voor de Zuiderzeelijn (oorzaak) 1 
• waardoor de files tussen Amsterdam en Almere zullen afnemen en het 

goederenvervoer over dat traject sneller kan verlopen (gevolg) 1 
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 23 maximumscore 4 
Voorbeelden van juiste argumenten zijn: 
1 De komst van de Zuiderzeelijn als HSL vermindert de leefbaarheid van 

het gebied rond Heerenveen. 
(Bijvoorbeeld: er wordt veel nieuwe bedrijvigheid aangetrokken, 
waardoor er in sommige wijken overlast kan ontstaan.) 1 

2 De komst van de Zuiderzeelijn als HSL beperkt de keuzemogelijkheden 
voor inrichting van het gebied in de toekomst. 
(Bijvoorbeeld: de lijn zorgt voor compartimentering, waardoor er in de 
toekomst minder ruimte voor recreatie / natuurwaarden overblijft / 
wijken moeilijker bereikbaar zijn, wijken onderling moeilijker te 
verbinden zijn.) 1 

3 De komst van de Zuiderzeelijn als HSL maakt het gebied rond 
Heerenveen meer geschikt voor bedrijfsvestiging. 
(Bijvoorbeeld: de lijn maakt de bedrijven beter en sneller bereikbaar 
voor hun klanten/werknemers uit de Randstad.) 1 

4 De komst van de Zuiderzeelijn als HSL zal ervoor zorgen dat het 
gebied rond Heerenveen in de toekomst meer keuzemogelijkheden aan 
ondernemers biedt. 
(Bijvoorbeeld: er is genoeg ruimte voor de groei van het aantal 
bedrijven, onder andere uit de Randstad.) 1 

 
 24 maximumscore 3 

Een voorbeeld van een juiste argumentatie vóór de stelling is: 
• De hogesnelheidslijn loopt dwars door een aantal (bestaande en te 

ontwikkelen) natuurgebieden 1 
• waardoor het moeilijk kan worden om tot verdere 

ontwikkeling/versterking van dat natuurgebied te komen 1 
• atlaskaart 61D (51e druk: 55D): Ecologische Hoofdstructuur 1 
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