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4 Beoordelingsmodel
Antwoorden

Deelscores

Migratie en vervoer
Opgave 1

1 

Maximumscore 2
Hoe groter de afstand van de desbetreffende gemeente tot België, des te kleiner het aantal
migranten uit België.

2 

Maximumscore 2
Uit de verklaring moet blijken dat de migratieafstand tussen Nederland en voormalig
Joegoslavië te groot is om nog gevolgen te kunnen hebben voor de woonplaatskeuze.

3 

Maximumscore 1
Indonesië

4 

Maximumscore 1
In het antwoord moet een verwijzing naar het koloniale verleden van Indonesië staan.
Opgave 2

5 

6 

7 

Maximumscore 5
B: 1975-1990
C: 1990-2000
• Alleen indien bij B én C 1990 is ingevuld

1

• E: proces: ongeveer gelijkblijvend saldo
• positie op de vestigings- en vertrekschaal: licht positief saldo
• F: proces: toenemend saldo
• positie op de vestigings- en vertrekschaal: sterk positief saldo

1
1
1
1

Maximumscore 2
De economie van Zuid-Europa kende in deze periode een sterke groei / de werkgelegenheid
in Zuid-Europa is in deze periode sterk toegenomen.
Maximumscore 2
Uit de uitleg moet blijken dat:
• Italië voor veel Albanezen complementair was met betrekking tot werk/inkomen/vrijheid
• er geen sprake was van een tussenliggende mogelijkheid als alternatief voor Italië / Italië
als intervening opportunity (op weg naar andere EU-landen) het meest in aanmerking kwam

1
1

Opmerking
Alleen de combinatie van begrip en juiste uitleg krijgt 1 punt.
Maximumscore 2
8  • Deze landen zijn voormalige koloniën van Portugal

• kaart 193A of 149A (51e druk: kaart 171A of 133A)

1
1

Maximumscore 2
9  • Marokko: het opbouwen van een beter bestaan

• Verenigd Koninkrijk: het aantrekkelijke (woon)klimaat

10 



Maximumscore 1
Voorbeelden van een juist gegeven zijn:
• het BNP per hoofd van de bevolking van Spanje in de jaren 1970-1999
• het BNP per hoofd van de bevolking van Spanje in 1970
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Opgave 3

11 

12 

13 

14 

Maximumscore 2
Uit de uitleg moet blijken dat:
• de haven voor een deel in de uiterwaarden zou komen te liggen
• de uiterwaarden deel uitmaken van de Ecologische Hoofdstructuur

1
1

Maximumscore 2
Uit de verklaring moet blijken dat:
• door de aanleg van het MTC meer goederen vanuit Rotterdam naar Oost-Nederland (en
verder) per schip en trein vervoerd worden
• deze vervoermiddelen minder milieuvervuiling veroorzaken dan de vrachtauto

1
1

Maximumscore 2
Uit de verklaring moet blijken dat:
• de route per spoor en de route over het water niet complementair zijn
• beide routes hetzelfde begin- en eindpunt hebben

1
1

Maximumscore 2
Uit de verklaring moet blijken dat:
• de vrachtauto op elke gewenste plek zijn vracht kan afleveren
• de vrachtauto dus een logisch vervolg is op het grofmaziger transportpatroon van water en
spoor

1
1

Opgave 4

15 

Maximumscore 2
Voorbeelden van juiste voordelen zijn:
• De locatie is toegankelijk voor schepen met een grotere diepgang.
• De bereikbaarheid van de locatie wordt niet belemmerd door sluizen.
• De locatie is vanuit zee sneller bereikbaar.
• De locatie is vanuit zee veiliger bereikbaar.
per juist voordeel

16 

1

Maximumscore 2
Voorbeelden van juiste gebiedskenmerken zijn:
• gebied met veel ruimte
• gebied met veel groen
• gebied met veel rust
per juist gebiedskenmerk

17 

1

Maximumscore 2
Voorbeelden van juiste redenen zijn:
• toename van de geluidshinder door het transport van goederen
• toename van het ongevallenrisico door het transport van goederen
• toename van de vervuiling door het transport van goederen
per juiste reden

18 



1

Maximumscore 2
Een voorbeeld van een juist argument is:
De aanleg van de WCT zorgt voor een verminderd aanbod van containers in Rotterdam (en
daarmee ook voor een verminderd aanbod van containers voor de Betuwelijn).

www.havovwo.nl

-2-

Eindexamen aardrijkskunde havo 2004-I
havovwo.nl

Antwoorden

19 

Deelscores

Maximumscore 1
Uit het antwoord moet blijken dat dit verband houd met het garanderen van de
bereikbaarheid van de haven van Antwerpen.
Opmerking
Een antwoord dat betrekking heeft op de afvoer van rivierwater krijgt 0 punten.
Natuur en milieu
Opgave 5

20 

Maximumscore 1
aantal inwoners
Maximumscore 3

21 

Kenmerken
1 bergingsvolume
2 ligging t.o.v. de stroomrichting
3 aantal inwoners

Ooijpolder
+

Rijnstrangen
+
+

per juist geplaatst plusteken

22 

23 

1

Maximumscore 2
Voorbeelden van juiste argumenten zijn:
• A Het gebied kan niet onderlopen omdat het te hoog ligt
• B Dit is een te dicht bebouwd gebied. / In dit gebied lopen belangrijke spoor- en snelwegen
Maximumscore 2
Voorbeelden van mogelijke ingrepen zijn:
• verbeterde waterafvoer in de bovenloop
• verharding van het oppervlak (bebouwing enz.)
• verkleining van de bedding door bedijking
per juiste ingreep

24 

25 

26 

27 

28 



1
1

1

Maximumscore 2
Uit de verklaring moet blijken dat:
• om West-Nederland tegen overstromingen te beschermen
• er delen van Oost-Nederland onder water moeten worden gezet
Maximumscore 1
verbetering/verhoging van de dijken
Maximumscore 2
Uit het antwoord moet blijken dat Nederland alleen op zijn eigen grondgebied maatregelen
tegen overstromingen kan nemen.
Maximumscore 2
Voorbeelden van een juiste zoekterm zijn:
• waterhuishouding
• debiet/debietverloop
Maximumscore 1
januari
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29 

Deelscores

Maximumscore 1
de geringe verdamping
Opgave 6
Maximumscore 3

30  • gebied A

0

Voorbeelden van juiste kenmerken zijn:
• Gebied A kent meer reliëf.
• Gebied A is kleinschaliger.
• Gebied A kent een gevarieerder landschap.
• In gebied A komen houtwallen voor.
per juist kenmerk

1

Maximumscore 1
31  • het gebied ten zuiden van Annen

0
1

• motivering: het voorkomen van essen

Maximumscore 2
32  • zandlandschap

1
1

• veenlandschap
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