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Vraag

Antwoord

Scores

Leefomgeving

Opgave 7 − Houten
27

maximumscore 2
• wijk 1 en 3
• Uit het antwoord moet blijken dat de bevolking in de nieuwste wijken
jonger is dan in de oudere wijken

1
1

Opmerking
Alleen wanneer wijk 1 en 3 beide genoemd zijn één punt toekennen.
28

maximumscore 2
Voorbeelden van juiste argumenten zijn:
− Houten ligt dichtbij Utrecht.
− Houten is goed bereikbaar per auto.
− Houten is goed bereikbaar per openbaar vervoer.
per juist argument

1

Opmerking
Argumenten die verwijzen naar de centrale ligging van Houten in
Nederland dienen fout gerekend te worden.
29

maximumscore 2
Voorbeelden van juiste ruimtelijke argumenten zijn:
− Het buitengebied raakt meer volgebouwd. / Er gaat veel open ruimte
verloren.
− De samenhang in de ruimtelijke opbouw van Houten kan verdwijnen. /
Er ontstaan nu twee centrumgebieden rondom de stations.
− Er ontstaan meer files rondom Houten. / Er ontstaat grotere
verkeersdrukte op de Rondweg rondom Houten.
per juist argument

30

1

maximumscore 2
Uit het antwoord moet blijken dat
• het Vinex-beleid tot doel heeft de bevolkingsoverloop uit de nabij
gelegen grote steden op te vangen
• terwijl van alle nieuwe inwoners in Houten slechts iets meer dan
25 procent uit de stad Utrecht komt
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Opgave 8 − De Hondsbosse Zeewering
31

32

33

34

maximumscore 2
De juiste aanwijzingen zijn:
• de aanwezigheid van zeeklei(polders) landinwaarts van de
Hondsbosse zeewering
• de aanwezigheid van terpen, wierden en andere woonheuvels
landinwaarts van de Hondsbosse zeewering

1
1

maximumscore 2
Voorbeelden van juiste voordelen zijn:
− Zachte kusten zijn beter voor de diversiteit / de natuur.
− Zachte kusten passen zich aan natuurlijke schommelingen aan.
− Zachte kusten zijn beter te gebruiken voor toerisme en recreatie.
per juist voordeel

1

maximumscore 2
• getijdenwerking
• wind/zeestroming

1
1

maximumscore 2
Uit de uitleg moet blijken dat
• door golfoverslag het brakke milieu achter de dijk wordt versterkt
(oorzaak)
• waardoor de unieke flora en fauna in dat gebied in stand blijft / wordt
versterkt (gevolg)
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