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Leefomgeving

Opgave 7 − Ruimte voor het water in Zuidwest-Nederland
Bestudeer de bronnen 1 en 2 die bij deze opgave horen.
De Noordwaard, centraal gelegen op de kaart van bron 1, is een gebied dat aan
de Nieuwe-Merwede ligt. In de Noordwaard moet ruimte voor het water gemaakt
worden. Dat kan onder andere door de Noordwaard helemaal vrij te geven voor
het water, of via het alternatief ‘Kleine Compartimenten’ (bron 2). Dit laatste
alternatief had bij de inspraakprocedure het meeste draagvlak onder de
plaatselijke bevolking.
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Gebruik bron 2.
Geef zowel een argument vóór als een argument tégen het alternatief ‘Kleine
Compartimenten’ in vergelijking met volledige ontpoldering.
Gebruik de bronnen 1 en 2 en atlaskaart 53E (52e druk: 47E).
Door de ontpoldering van de Noordwaard kan bij hoogwater in de Bergsche
Maas ten oosten van Drimmelen het water uit die rivier niet goed afgevoerd
worden.
Beredeneer hoe deze stagnatie van de waterafvoer als gevolg van de
ontpoldering van de Noordwaard plaatsvindt.
Zie atlaskaart 42-43 (52e druk: 38-39).
Het Volkerak staat gepland als bergingsgebied van water.
Bij welke combinatie van twee natuurlijke omstandigheden zal het Volkerak
ingezet moeten worden voor de berging van water?
Het Volkerak en de Biesbos zijn aangewezen als waterbergingsgebieden. Of
deze gebieden geschikt zijn als bergingsgebied is onder meer afhankelijk van
het schaalniveau waarop je kijkt.
Beredeneer de geschiktheid van deze gebieden als bergingsgebied
− op regionale schaal;
− op fluviale schaal (de schaal van het stroomgebied).
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Leefomgeving

Opgave 7 − Ruimte voor het water in Zuidwest-Nederland
bron 1
B1. NOORDWAARD
SITUATIE VOOR ONTPOLDERING IN 2005
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bron: De Grote Bosatlas 53e druk, kaart 51B1
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bron 2
Werkendam

B2. ONTPOLDERING NOORDWAARD
ALTERNATIEF KLEINE COMPARTIMENTEN
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Het alternatief Kleine compartimenten
is het plan waar in 2006 het meeste
draagvlak voor bestond en wat het
meest tegemoetkomt aan de diverse
belangen in het gebied.
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Opgave 8 − Veemarktkwartier Tilburg
Bestudeer de bronnen 1 tot en met 3 die bij deze opgave horen.
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Gebruik de bronnen 2 en 3.
Uit de bronnen blijkt dat het Veemarktkwartier in Tilburg probeert een bepaald
type bedrijven aan te trekken.
Geef een kenmerk van het Veemarktkwartier waardoor het een aantrekkelijke
vestigingsplaats is voor dit type bedrijven.
Welke ontwikkeling op nationale schaal zorgt ervoordat er steeds meer van dit
type bedrijven ontstaan?
In tegenstelling tot de traditionele industrie (in het geval van Tilburg ging het
onder andere om textiel en de daarmee samenhangende chemische industrie)
kan de nieuwe creatieve bedrijvigheid zich goed in (binnen)steden of wijken met
een duidelijke woonfunctie vestigen.
Geef twee argumenten waarom het ruimtegebruik van de creatieve industrie en
de woonfunctie beter samengaan dan het ruimtegebruik van de traditionele
industrie en de woonfunctie.
De nieuwe werkgelegenheid in het Veemarktkwartier hoeft niet te leiden tot
congestie.
Geef daarvoor twee argumenten.
Uit bron 3 blijkt dat er in de herontwikkeling van het Veemarktkwartier
samenwerking tussen de gemeente Tilburg en een projectontwikkelaar
plaatsvindt.
Hoe wordt deze vorm van samenwerking genoemd?
Geef twee redenen waarom het financiële risico voor beide partijen gering is.
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Opgave 8 − Veemarktkwartier Tilburg
bron 1
Tilburg, ligging Veemarktkwartier

vrij naar: Grote Topografische Atlas, Zuid-Nederland
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bron 2
Motor economische ontwikkeling
Van oudsher is het Veemarktkwartier een woonwijk. Een sfeervolle buurt met
fraaie vooroorlogse panden. De nieuwe opzet van het Veemarktkwartier in
Tilburg is uniek voor Nederland. Het uitgangspunt luidt: kunst en cultuur als
motor voor economische ontwikkeling.
De wijk is letterlijk en figuurlijk een ontmoetingsplaats: een platform waar
mensen en ideeën elkaar tegenkomen. Niet alleen fysiek maar ook virtueel.
Uit ontmoetingen ontstaan weer nieuwe plannen, projecten en werkgelegenheid.
Er komen bijvoorbeeld meer galeries, ateliers, cybershops en winkels (variërend
van muziekinstrumenten tot videogames).
vrij naar: http://www.stichtingvmk.nl

bron 3
Herontwikkeling
Het Veemarktkwartier is een gebied in het centrum van Tilburg dat gekenmerkt
wordt door creatieve bedrijvigheid. Van oudsher is er in dit gebied een hoge
concentratie van creatievelingen te vinden. De Stichting Veemarktkwartier (een
werkbestuur en denktank die bestaat uit belanghebbenden die in het gebied
gevestigd zijn of zich er willen vestigen), de gemeente Tilburg en een
projectontwikkelaar werken sinds 2007 samen aan de herontwikkeling van het
Veemarktkwartier. Alle partijen handelen volgens de kernwaarden die dit gebied
zo speciaal maken: passie, dynamiek, verbinding en ontmoeting.
vrij naar: http://www.stichtingvmk.nl
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