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Leefomgeving

Opgave 7 − De Maas van bron tot monding
27

maximumscore 2
a verval
b debiet
c vertragingstijd / retentie(tijd)
indien drie antwoorden juist
indien twee antwoorden juist
indien één of geen antwoord juist

28

29

30

2
1
0

maximumscore 2
Uit de uitleg moet blijken dat
• het (neerslag)water in het hoogveengebied lang wordt vastgehouden
(oorzaak)
• waardoor de afvoerpiek afgevlakt wordt / een langere passageduur
heeft (gevolg)

1
1

maximumscore 3
• Bij Mook botst de Maas op de stuwwal van Nijmegen
• Door het gebruik van de Beerse Overlaat werd het regiem
stroomafwaarts regelmatiger
• Dit is vergelijkbaar met het onderdeel ‘bergen’ uit de drietrapsstrategie

1
1

maximumscore 2
Uit de redenering moet blijken dat
• tijdens een zware storm (de Maeslantkering en de Haringvlietsluizen
gesloten zijn en) de Maas zijn water niet op zee kwijt kan
• zodat overtollig water tijdelijk opgeslagen kan worden in het Volkerak

1
1
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Opgave 8 − Wijken en spoor in Delft
31

maximumscore 1
a Voordijkshoorn
b Binnenstad
c Voorhof

32

maximumscore 2
a Voorhof
b Binnenstad
c Hof van Delft
d Tanthof-West
indien vier antwoorden juist
indien drie antwoorden juist
indien minder dan drie antwoorden juist

33

34

2
1
0

maximumscore 3
• stelling 2
Juiste redeneringen zijn:
• Uit de wijken rond de binnenstad / de arbeiderswijken en de
na-oorlogse wijken zijn veel rijkere bewoners weggetrokken
• waardoor het gemiddeld besteedbaar inkomen per huishouden in deze
wijken nu lager ligt dan in de binnenstad en de wijken die gebouwd zijn
na 1990
of
• in de binnenstad hebben zich de laatste decennia veel nieuwe rijke
bewoners gevestigd (en in de na-oorlogse wijken niet)
• zodat het gemiddeld besteedbaar inkomen per huishouden nu hoog is
in de binnenstad en de wijken die gebouwd zijn na 1990, maar laag is
in de wijken die daar tussen liggen.
maximumscore 2
• Lokale schaal: het spoor gaat dwars door de stad / het spoor zorgt in
de stad voor geluidsoverlast
• Regionale schaal: het spoor bij Delft is een flessenhals in het regionale
treinverkeer / bij Delft Zuid kunnen treinen elkaar niet inhalen
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