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Leefomgeving

Opgave 7 − Waterbeleid
27

28

29

maximumscore 2
Voorbeelden van een juiste redenering zijn:
• Nederland ligt benedenstrooms ten opzichte van Duitsland
• waardoor Nederland het effect van maatregelen bovenstrooms
ondervindt
of
• Als in Duitsland / stroomopwaarts het water minder goed vastgehouden
wordt
• is als gevolg van de lage ligging van Nederland de piekafvoer veel
groter (en is samenwerking dus voor Nederland van groter belang dan
voor Duitsland)
maximumscore 2
Een voorbeeld van een juiste beschrijving is:
• Vóór 1995 werd vooral dijkverzwaring/dijkverhoging toegepast
• Ná 1995 is het beleid gericht op het geven van meer ruimte aan de
rivier
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ingreep
het landinwaarts
verleggen van de dijk /
het verbreden van de
uiterwaard
het aanleggen van een
instelbare overlaat

onderdeel uit de
drietrapsstrategie
bergen

het effect van de
ingreep
een verlaging van de
hoogwaterstand / minder
vaak hoogwaterstanden

afvoeren

Er zal bij hoogwater
meer water door de
IJssel stromen / een
verlaging van de
hoogwaterstand op de
Neder-Rijn

Opmerking
Gegeven de door de kandidaat ingevulde ingreep in de eerste kolom, dient
voor elke juiste invulling van de vakken in de tweede en derde kolom per
vak 1 scorepunt te worden toegekend.
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Opgave 8 − Ruimtegebruik in Zutphen
30

maximumscore 1
de goede bereikbaarheid (per spoor, rivier en kanaal)

31

maximumscore 2
• Op mondiale schaal wordt veel industrie uitgeschoven naar landen in
de semi-periferie
• Op lokale schaal is door de toenemende aandacht voor gezondheid en
duurzaamheid vervuilende industrie dichtbij de stad steeds meer
ongewenst

32

1

maximumscore 2
Voorbeelden van juiste redenen zijn:
− de nabijheid van het stadscentrum
− de aanwezigheid van een spoorwegstation op korte afstand
per juiste reden
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1

1

maximumscore 3
• Uit het antwoord moet blijken dat het om een concentratie van veel
laagopgeleiden/kansarmen gaat
Een voorbeeld van een juiste redenering is:
• In het woongedeelte van De Mars wordt een mix gebouwd van
woningen voor verschillende inkomensgroepen
• waardoor de verschillende bevolkingsgroepen door elkaar komen te
wonen / er een heterogene wijk ontstaat
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