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Vraag Antwoord Scores

Natuur en milieu 
 

Opgave 6 – De Ebrodelta 
 

 19 maximumscore 1 
minder dan 500 mm  
 

 20 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat in Spanje de neerslagverschillen kleiner 
zijn dan op wereldschaal (waardoor minder klassen nodig zijn). 
 
Opmerking 
Een antwoord waaruit blijkt dat de kaartschaal van invloed is op de 
klassenindeling, mag worden goed gerekend.  
 

 21 maximumscore 2 
Uit de verklaring moet blijken dat: 
• de Ebro een kleiner debiet krijgt (situatiebeschrijving) 1 
• hoe kleiner het debiet, hoe kleiner het transporterend vermogen 

(verklarend principe) 1 
 

 22 maximumscore 2 
Uit de uitleg moet blijken dat: 
• het zuidoosten van Spanje meer landbouwproducten zou kunnen 

produceren 1 
• waardoor de agrarische export zou kunnen toenemen (positieve 

bijdrage aan de betalingsbalans) / meer werkgelegenheid in de 
agrarische sector ontstaat 1 

 
 23 maximumscore 1 

toerisme/dienstverlening 
 

Opgave 7 – Het zeekleilandschap in Noord-Nederland 
 

 24 maximumscore 1 
Hoe dichter een gebied bij de kust ligt, des te hoger het gebied ligt. 
 

 25 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juiste verklaring is: 
• Naarmate een gebied dichter bij zee ligt, is het later ingepolderd 

(situatiebeschrijving) 1 
• Hoe later een gebied is ingepolderd, hoe hoger het is opgeslibd 

(verklarend principe) 1 
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 26 maximumscore 2 
Uit de uitleg moet blijken dat in dit gebied landaanwinning heeft 
plaatsgevonden in het verlengde van bestaande kavels. 
 

 27 maximumscore 2 
Uit de argumentatie moet blijken dat: 
• na gaswinning er bodemdaling zal plaatsvinden  1 
• waardoor deze gebieden weer permanent onder water zullen 

verdwijnen 1 
 

 28 maximumscore 3 
• windenergie 1 
• Uit de uitleg moet blijken dat in kustgebieden de gemiddelde 

windsnelheid het grootst is / er minder obstakels voor de wind zijn dan 
verder in het binnenland 2 

 
Opmerking 
Getijdenenergie is hier onjuist omdat de dynamiek daarvan voor het 
Waddengebied te groot is / omdat het getijdenverschil te klein is. 
 

Opgave 8 – Waterbalans en waterkwaliteit in Nederland 
 

 29 maximumscore 1 
april tot en met augustus 
 

 30 maximumscore 1 
Een voorbeeld van een juist argument is: 
Het spaarbekken wordt gevuld met rivierwater en dit is, in principe, een 
onuitputtelijke stroom. 
 

 31 maximumscore 1 
Een voorbeeld van een juist argument is: 
Het betreft hier schoon water dat schaars kan worden (als bijvoorbeeld het 
rivierwater dat voor aanvulling moet zorgen, te sterk vervuild is). 
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 32 maximumscore 2 
twee van de volgende: 
− (De kaarten 46E en F [51e druk: 42E en F] laten zien dat) de 

organische vervuiling in die periode is afgenomen. 
− (De kaarten 46E en F [51e druk: 42E en F] laten zien dat) het aantal 

zuiveringsinstallaties in die periode is toegenomen. 
− (Figuur 46G [51e druk: 42G] laat zien dat) het fosfaatgehalte van het 

Maaswater is afgenomen. 
− (Figuur 46G [51e druk: 42G] laat zien dat) het cadmiumgehalte van het 

Maaswater is afgenomen. 
 
per juist gegeven  1 
 

 33 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juiste reden zijn: 
− Het totale drinkwaterverbruik per jaar vertoont een (sterk) stijgende lijn. 
− Het drinkwaterverbruik per persoon per dag vertoont een (sterk) 

stijgende lijn. 
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