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Leefomgeving
Opgave 7 − De kust van Noord-Holland
27

maximumscore 1
Er zijn gaten in de duinenrij. / Op enkele plekken is de duinenrij heel smal.
/ In het verleden bestond de kuststrook uit waddeneilanden.

28

maximumscore 2
Juiste redenen zijn:
− Verder landinwaarts kon de dijk niet zo makkelijk door de zee worden
weggeslagen.
− Op deze manier ontstond er een breed strand dat duinvorming
stimuleerde / kon de dijk door natuurlijke processen worden versterkt.
per juiste reden

29

1

maximumscore 2
Juiste ingrepen zijn:
− zandsuppleties
− het beplanten van de duinen
− de aanleg van strekdammen
per juiste ingreep

1

Opmerking
Aan een antwoord dat zowel strandsuppletie als vooroeversuppletie noemt,
2 scorepunten toekennen.
30

maximumscore 2
Juiste functies zijn:
− natuur
− recreatie
− drinkwaterwinning
per juiste functie
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Opgave 8 − Haverleij: een VINEX-locatie, maar dan anders
31

32

maximumscore 2
• Juiste demografische gevolgen zijn:
− De bevolking vergrijsde.
− Het aandeel alleenstaanden nam toe.
− Het aandeel (jonge) gezinnen nam af.
• Juiste economische gevolgen zijn:
− Steden kregen minder inkomsten (door het wegtrekken van
koopkrachtige bevolking / mensen met midden- en hoge
inkomens).
− Het aandeel inwoners dat moet leven van een laag inkomen /
uitkering nam toe.
maximumscore 3
• De Groote Wielen
• Juiste doelen zijn:
− het beperken van de dreigende leegloop van de (middel)grote
steden
− het terugdringen van de automobiliteit
− het creëren van een groter draagvlak voor voorzieningen in de
(middel)grote steden
− het behoud van open gebieden

1

1

1
2

Opmerking
Aan elk juist doel 1 scorepunt toekennen.
33

maximumscore 2
• gated communities
• Juiste antwoorden zijn:
− De woonkastelen van Haverleij zijn vrij toegankelijk voor
bezoekers.
− De groenvoorzieningen van Haverleij zijn eigendom van de
gemeente en niet van de bewoners zelf.

34

maximumscore 2
Uit de redenering moet blijken dat
• de woonkastelen afgeschermd liggen van de rest van de stad (wat de
bewoners een gevoel van veiligheid geeft)
• maar dat de opzet van Haverleij op het schaalniveau van de stad
bijdraagt aan een tweedeling: een concentratie van rijke bewoners in
Haverleij en een concentratie van armere bewoners in andere delen
van de stad
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