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Leefomgeving

Opgave 7 − Ruimte voor het water in Zuidwest-Nederland
27

maximumscore 2
Voorbeelden van een juist argument vóór het alternatief ‘Kleine
Compartimenten’ zijn:
− Niet alle landbouwgrond/landbouwbedrijven komt/komen dan onder
water te staan.
− Een deel van het oorspronkelijke polderlandschap blijft bewaard.
Voorbeelden van een juist argument tégen het alternatief ‘Kleine
Compartimenten’ zijn:
− Er wordt dan minder ruimte gemaakt voor de rivier.
− Er zullen dan extra kades moeten worden aangelegd.
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per juist argument

1

maximumscore 2
Uit de redenering moet blijken dat
• bij hoogwater er meer water (via de route langs de Petrusplaat) door
de Noordwaard naar de Amer zal stromen
• waardoor de Amer lokaal minder water kan afvoeren

1
1

maximumscore 2
• stormvloed / extreem hoog water op zee
• grote aanvoer van rivierwater uit de Rijn en de Maas / hevige neerslag
in Nederland
maximumscore 2
Uit de redenering moet blijken dat
• op regionale schaal bezien het Volkerrak en de Biesbos geschikt zijn
als bergingsgebied, omdat daarmee overstromingen in steden als
Rotterdam en Dordrecht voorkomen kunnen worden
• op fluviale schaal bezien het Volkerrak en de Biesbos minder geschikt
zijn als bergingsgebied omdat ze te ver stroomafwaarts zijn gelegen
(om overstromingen in het grootste deel van het stroomgebied te
voorkomen)
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Opgave 8 − Veemarktkwartier Tilburg
31
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maximumscore 2
• Voorbeelden van een juist kenmerk zijn:
− een sfeervolle buurt met historische panden
− Van oudsher wonen er veel kunstenaars in het Veemarktkwartier.
• Uit het antwoord moet blijken dat de Nederlandse economie zich
steeds verder ontwikkelt naar een hoogwaardige diensteneconomie

1

maximumscore 2
Voorbeelden van juiste argumenten zijn:
− Veel mensen zullen gebruikmaken van het openbaar vervoer gezien de
ligging nabij een station (transport van goederen of vervoer per auto is
immers niet noodzakelijk).
− Bedrijvigheid is minder gebonden aan kantooruren (waardoor er minder
kans is op congestie in de spits).
− De bedrijfjes worden er weliswaar gevestigd, maar de ontmoetingen
tussen bedrijven en klanten zullen ook via internet verlopen (waardoor
er minder mensen naar Tilburg toe hoeven te komen dan de groei van
de bedrijvigheid impliceert).
per juist argument
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Voorbeelden van juiste argumenten zijn:
− Bij creatieve industrie zijn er geen grote bedrijfsoppervlakten (in
eigendom) noodzakelijk, dat is bij traditionele industrie wel het geval.
− Bij creatieve industrie vindt er geen grootschalig vervoer van goederen
plaats, bij traditionele industrie wel.
− Bij creatieve industrie is er geen/nauwelijks vervuiling/overlast, terwijl
dit bij traditionele industrie wel vaak het geval is.
per juist argument
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• publiek-private samenwerking
• Voorbeelden van juiste redenen zijn:
− Het gaat hier om een kleinschalige herontwikkeling op buurtniveau.
/ Er vinden relatief weinig nieuwbouwactiviteiten plaats.
− De kosten worden gedeeld tussen beide partijen.
− De buurt is een gewilde locatie.
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Opmerking
Aan elke juiste reden 1 scorepunt toekennen.
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