aardrijkskunde vwo 2019-II
Leefomgeving

Opgave 7  De Waal bij Tiel
Bestudeer bron 1 die bij deze opgave hoort.
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Gebruik de atlas.
Stelling a: het dijkringgebied waarin Tiel ligt heeft een jaarlijks
overstromingsrisico van 1 op 1.250 jaar.
Stelling b: klimaatverandering draagt bij aan een onregelmatiger regiem
van de Waal.
Stelling c: het verval van de Waal tussen Nijmegen en Tiel bedraagt
ongeveer 50 meter.
Noteer de letters a, b en c op je antwoordblad.
Schrijf achter elke letter of de stelling juist of onjuist is.
Gebruik bron 1.
Langsdammen hebben ten opzichte van kribben een voordeel bij stap drie
uit de drietrapsstrategie.
Leg dit uit.
Je antwoord moet een oorzaak-gevolgrelatie bevatten.
Gebruik bron 1.
Geef twee oorzaken waardoor het eenvoudiger is om langsdammen in de
binnenbocht van een rivier te bouwen dan in de buitenbocht.
Gebruik bron 1.
Het belangrijkste doel van het programma Ruimte voor de Rivier is het
verhogen van de veiligheid in het riviergebied. De langsdammen dragen
daaraan bij.
Noteer op je antwoordblad nog twee andere doelen die met het
programma Ruimte voor de Rivier worden nagestreefd.
Geef voor elk doel aan op welke manier de langsdammen daaraan
bijdragen.
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bron 1
Project kribverlaging en langsdammen Waal
Tussen 2009 en 2015 zijn tussen Nijmegen en Gorinchem 450 kribben
verlaagd. Bij Tiel zijn andere maatregelen genomen. Over een lengte van
tien kilometer zijn daar de kribben in de binnenbocht van de rivier
vervangen door langsdammen. Dit project is een praktijkproef of
langsdammen een alternatief kunnen zijn voor kribben.
De langsdammen houden net als kribben de hoofdgeul op zijn plaats. Met
de langsdammen worden bovendien de beroepsvaart en de pleziervaart
op dit drukke traject van elkaar gescheiden.
Langsdammen bij Tiel
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