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Scores 
Natuur en milieu 

 
Opgave 5 − Wieringen en de Wieringermeer 

 
 20 maximumscore 3 

Voorbeelden van juiste kenmerken zijn: 
− de Wieringermeer ligt enkele meters onder NAP. 
− Er is regelmatige, grootschalige blokverkaveling. 
− Er ligt een boezemwater (of omschrijving hiervan) omheen. 
− Er liggen grote dijken omheen. 
− Het grondgebruik is overwegend akkerbouw. 
 
per juist kenmerk  1 
 

 21 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste gegevens zijn: 
− Het landschap is kleinschaliger op Wieringen. 
− Er liggen meer sloten op Wieringen.  
− Er zijn meer hoogteverschillen (gradiënten) op Wieringen. 
 
per juist gegeven   1 
 

 22 maximumscore 2 
Uit de uitleg moet blijken dat 
• Wieringen tot de inpoldering van de Wieringermeer een eiland was 1 
• de aanleg van het Wieringerrandmeer het eilandkarakter duidelijker 

naar voren laat komen 1 
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Opgave 6 − De ecologische voetafdruk 
 

 23 maximumscore 1 
Een voorbeeld van een juist argument vóór de stelling is: 
Een klein en dichtbevolkt land als Nederland kan binnen zijn landsgrenzen 
niet in zijn behoeften voorzien. 
 

 24 maximumscore 1 
Een voorbeeld van een juist argument tégen de stelling is: 
Nederland eist door de import van landbouwproducten en grondstoffen een 
groter deel op van wat de aarde voortbrengt dan Nederland volgens een 
evenredige verdeling naar het aantal inwoners toekomt. 
 

 25 maximumscore 2 
Uit de uitleg moet blijken dat 
• China in tegenstelling tot Afrika een periode van economische groei 

doormaakt (oorzaak) 1 
• waardoor het beslag van China op grondstoffen, vergeleken met dat 

van Afrika, sterk zal stijgen (gevolg) 1 
 

Opgave 7 − Bedreigd hoogveen 
 

 26 maximumscore 1 
De aanwijzing moet het volgende element bevatten: 
Er zijn afgeveende vlakten / er is afgegraven hoogveen (in de directe 
omgeving) te zien. 
 

 27 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste verstoringen zijn: 
− verdroging 
− vermesting 
− verzuring 
 
per juist type verstoring 1 
 

 28 maximumscore 2 
Uit de uitleg moet blijken dat  
• in een klein gebied de populaties plantensoorten kleiner zijn dan in een 

groot gebied (oorzaak) 1 
• waardoor in een klein gebied een plantensoort een grotere kans heeft 

uit te sterven dan in een groot gebied (gevolg) 1 
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Opgave 8 − Een buitendijkse polder in Friesland 

 
 29 maximumscore 2 

Voorbeelden van juiste kenmerken zijn: 
− rechthoekig / rationeel 
− regelmatig 
− grootschalig 
 
per juist kenmerk 1 
 

 30 maximumscore 2 
Uit de uitleg moet blijken dat 
• de buitendijkse polders nog regelmatig door de zee worden 

overstroomd (oorzaak) 1 
• waardoor de bodem te zout is voor akkerbouw (gevolg) 1 
 

 31 maximumscore 2 
Uit de uitleg moet blijken dat 
• door het doorsteken van de zomerdijk de zee meer toegang krijgt tot 

het gebied (oorzaak) 1 
• waardoor de dynamiek / de biodiversiteit in het gebied toeneemt 

(gevolg) 1 
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