aardrijkskunde vwo 2015-I
Leefomgeving

Opgave 7  De kust van Noord-Holland
Bestudeer bron 1 die bij deze opgave hoort.
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Gebruik de atlaskaart Nederland Geologie.
De Noordzeekust in de Kop van Noord-Holland was in het verleden een
waddenkust.
Welke aanwijzing geeft de atlaskaart Nederland Geologie hiervoor?
Al in de zeventiende eeuw werden ingrepen gedaan die leken op het
huidige kustbeheer. Eén van deze ingrepen was de aanleg van een stuifof zanddijk (tussen de letters a en b in bron 1). Deze dijk vormt nog
steeds de basis van de huidige duinenrij tussen Huisduinen en
Callantsoog. Destijds werd besloten om de dijk niet direct langs zee, maar
een eind landinwaarts aan te leggen.
Geef twee redenen waarom werd besloten om de dijk verder landinwaarts
aan te leggen.
De aanleg van stuif- of zanddijken is een voorbeeld van een ingreep
waarmee werd geprobeerd de kustopbouw via natuurlijke kustprocessen
te versterken.
Geef twee ingrepen die tegenwoordig worden gedaan om de kustopbouw
door natuurlijke kustprocessen te versterken.
De belangrijkste functie van de duinen in Noord-Holland is de
bescherming van het achterliggende gebied.
Geef nog twee functies van de duinen.
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Leefomgeving

Opgave 7  De kust van Noord-Holland
bron 1
Fragment van een historische kaart van de Kop van Noord-Holland in
1619

Tussen de letters a en b ligt een stuif- of zanddijk.
Ten noorden van letter a ligt Huisduinen.
Ten zuiden van letter b ligt Callantsoog.
bron: Roos, R., Duinen en mensen Noordkop en Zwanenwater,
uitgave: Natuurmedia, Amsterdam, 2011
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Opgave 8  Haverleij: een VINEX-locatie, maar dan anders
Bestudeer de bronnen 1 tot en met 3 uit het bronnenboekje die bij deze
opgave horen.
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In de jaren zestig, zeventig en tachtig van de twintigste eeuw vond veel
suburbanisatie plaats. Een gevolg hiervan was de afname van het aantal
inwoners van de grote steden.
Geef van de suburbanisatie
 nog een demografisch gevolg voor de grote steden;
 een economisch gevolg voor de grote steden.
Gebruik de atlas.
Vanaf de jaren negentig van de twintigste eeuw werden VINEX-locaties
ontwikkeld. Bij ’s-Hertogenbosch is behalve Haverleij nog een andere
VINEX-locatie ontwikkeld.
Geef
 de naam van deze andere VINEX-locatie bij ’s-Hertogenbosch;
 twee doelen die de overheid met het VINEX-beleid wilde realiseren.
Gebruik de bronnen 2 en 3.
Haverleij vertoont kenmerken van een type woonwijk dat in steden in de
Verenigde Staten wel voorkomt, maar in Nederland niet.
Geef aan
 met welk begrip dit type woonwijk in de Verenigde Staten wordt
aangeduid;
 waarom Haverleij toch niet te beschouwen is als zo’n type woonwijk.
De opzet van Haverleij levert op wijkniveau een bijdrage aan een grotere
subjectieve veiligheid. Op het schaalniveau van de stad ’s-Hertogenbosch
levert het een bijdrage aan ruimtelijke segregatie.
Beredeneer dat de opzet van Haverleij op elk van deze twee
schaalniveaus een andere bijdrage levert.
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Opgave 8  Haverleij: een VINEX-locatie, maar dan anders
bron 1
Ligging van Haverleij
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vrij naar: www.haverleij.nl
bron 2
Woonkastelen in Haverleij
Haverleij is een nieuwbouwwijk net ten noordwesten van
’s-Hertogenbosch.
Deze VINEX-wijk bestaat uit een aantal woonkastelen (zie bron 3). Deze
woonkastelen zijn vrij toegankelijk, maar hebben een besloten uitstraling
en zijn hierdoor niet uitnodigend voor bezoekers.
De woonkastelen worden omgeven door groenvoorzieningen en een
golfbaan. De groenvoorzieningen en de golfbaan zijn eigendom van de
gemeente. De wijk beschikt ook over een basisschool en een
kinderopvangcentrum.
bron: Cito

www.examen-cd.nl

-4-

www.havovwo.nl

aardrijkskunde vwo 2015-I
bron 3
Luchtfoto van een deel van Haverleij

bron: Tomeï, K.
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