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Deelscores

Antwoorden

Natuur en milieu
Opgave 5

18 

Maximumscore 1
erosie/uitschuring (door rivieren)

19 

Maximumscore 1
de wind

20 

21 

22 

23 

24 

Maximumscore 1
Een voorbeeld van een juist antwoord is:
De mens heeft (delen van) de oude duinen afgegraven.
Maximumscore 2
Uit de uitleg moet blijken dat:
• als gevolg van de andere expositie ten opzichte van de zon
• de bodemtemperatuur op de noordhelling lager is (waardoor er minder vocht uit de bodem
verdampt)

1
1

Maximumscore 2
Voorbeelden van juiste gevolgen zijn:
• vergrassing of een omschrijving ervan
• verruiging of een omschrijving ervan

1
1

Maximumscore 2
Uit de verklaring moet blijken dat:
• de hellingen ten noorden van Eys worden gebruikt als grasland / beweide boomgaard
• omdat ze te steil zijn voor akkerbouw

1
1

Maximumscore 1
de overgang van zout naar zoet
Opgave 6
Maximumscore 4

25  • productiefunctie

• Het water wordt gebruikt voor de watervoorziening van Rotterdam en omstreken
• regulatiefunctie
• In de spaarbekkens kunnen vervuilende stoffen neerslaan, waardoor de waterkwaliteit wordt

verbeterd

1

Indien als uitleg wordt gegeven dat de afvoer van de rivier wordt gereguleerd

0

Opmerking
Informatiefunctie en uitleg mogen worden goed gerekend.
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Antwoorden

Maximumscore 2
26  • De stelling is juist

0

• In de maanden juni, juli, augustus en september heeft de Maas een geringe afvoer en dan is

de kans op vervuiling groot

27 

28 

29 



2

Maximumscore 2
Uit de uitleg moet blijken dat:
• de jonge duinen hoger zijn dan de oude duinen
• en daardoor een grotere opslagcapaciteit / groter volume hebben

1
1

Maximumscore 2
Uit het antwoord moet blijken dat er zonder de Haringvlietsluis minder water via de Nieuwe
Waterweg naar zee zou stromen, waardoor via de Nieuwe Waterweg dan zout water kon
binnendringen.
Maximumscore 2
Uit de redenering moet blijken dat:
• door de open sluizen er getijdenbewegingen zullen ontstaan
• die tot meer gradiënten zullen leiden
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