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Vraag Antwoord Scores 

Leefomgeving 

Opgave 7 − Het regiem van de Rijn en zijrivieren in 
Duitsland 

26 maximumscore 3 
• in de winter 1 
• Juiste oorzaken zijn: 2 

− de geringe verdamping in de winter
− In de winter is er minder vegetatie / bladerdek.

Opmerking 
Voor iedere juiste oorzaak 1 scorepunt toekennen. 

27 maximumscore 2 
Een juiste uitleg is: 
• Tussen 1882 en 1955 heeft veel kanalisatie / verstening / ontbossing

plaatsgevonden (oorzaak) 1 
• waardoor de waterafvoer van de rivier in 1955 versneld verliep ten

opzichte van 1882 (gevolg) 1 

28 maximumscore 2 
Een juiste redenering is: 
• Door de getroffen maatregelen is er meer ruimte voor de rivier / wordt

het water bovenstrooms langer vastgehouden 1 
• waardoor een hoogwatergolf meer geleidelijk langs Worms zal stromen 1 

29 maximumscore 3 
• 1: Trier

2: Keulen 
3: Basel 1 

Opmerking 
Alleen als alle drie de plaatsen juist zijn, dient 1 scorepunt te worden 
toegekend. 

Een juiste uitleg is: 
• Bij Basel wordt de Rijn vooral gevoed door smeltwater (oorzaak) 1 
• waardoor de afvoer een piek vertoont in de periode april-september

(gevolg) 1 
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Opgave 8 − Wijken in Alkmaar 

30 maximumscore 2 
− wijk 1: flatwijk (tweede helft 20e eeuw) 
− wijk 2: stationsbuurt (circa 1900) 
− wijk 3: historische binnenstad (15e-17e eeuw) 
− wijk 4: wijk met woonerven (tweede helft 20e eeuw) 

indien vier antwoorden juist  2 
indien drie of twee antwoorden juist 1 
indien één of geen antwoord juist  0 

31 maximumscore 3 
• Het zijn jonge en hoogopgeleide bewoners 1 
• Juiste kenmerken zijn: 2 

− de nabijheid van het stadscentrum / veel voorzieningen
− de monumentale woningen

Opmerking 
Voor ieder juist kenmerk 1 scorepunt toekennen. 

32 maximumscore 2 
Juiste kenmerken zijn: 
− De VINEX-wijken liggen verder van het stadscentrum af dan de wijken 

met woonerven. 
− In VINEX-wijken is een gevarieerder aanbod aan woningen dan in de 

wijken met woonerven. 
− In VINEX-wijken zijn de tuinen kleiner dan in de wijken met woonerven. 
− VINEX-wijken zijn vaak opgezet als een historische binnenstad en de 

wijken met woonerven niet. 

per juist kenmerk 1 
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