
Vervoer en ruimtelijke inrichting

Opgave 3 

Maximumscore 3 

16  • De hypothese is juist 0

Uit kaart 189B (51e druk:167B) en bron 6 blijkt dat: 

• het Midden-Oosten van de drie regio’s de grootste hoeveelheden fossiele energievoorraden 

en een overschot op de energiebalans van 100% of meer heeft 1

• Europa van de drie regio’s de kleinste hoeveelheden fossiele energievoorraden heeft en 

voor bijna alle landen een energietekort kent 1

• Noord-Amerika een tussenliggende positie inneemt 1

Maximumscore 2 

17  De bewering is juist omdat: 

• uit bron 8 blijkt dat Rusland al een kwart eeuw aardgas levert aan West-Europa 1

• terwijl uit kaart 69A (51e druk: 61A) blijkt dat West-Europa en Rusland (Sovjet-Unie) in

1989 nog gescheiden waren van elkaar door het IJzeren Gordijn 1

Antwoorden Deel-

scores

www.havovwo.nl

Maximumscore 2

18 • Australië (bron 7) 1

• energieoverschot van 0-100%, maar toch import van aardolie, kaarten 188A en189B

(51e druk: 166A en 167B) 1

Opmerking

Alleen de combinatie van ingevoerde energiebron en kaart krijgt 1 punt.
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Opgave 4 

Maximumscore 2 

19  • Een voorbeeld van een juist argument ontleend aan bron 9 is: 1

Deze havensteden hebben als achterland slechts een gedeelte van hun eigen land Frankrijk. 

• Een voorbeeld van een juist argument ontleend aan bron 10 is: 1

De hoeveelheid geladen/geloste goederen (ten opzichte van mainports als Antwerpen en 

Rotterdam) is gering. 

Maximumscore 2 

20  • A soort aangevoerde massagoederen: vloeibaar aardgas en aardolie 1

• B havengebonden industriële activiteiten: aardolieraffinage 1

Maximumscore 2 

21  Uit het antwoord moet blijken dat Antwerpen wel eens een deel van haar achterland in 

oostelijk Frankrijk zou kunnen kwijtraken aan Rotterdam of Marseille. 

Maximumscore 2 

22  • nee  0

• Uit het antwoord moet blijken dat het bij bron 10 uitsluitend gaat om goederenvervoer over 

water (en niet via andere modaliteiten), terwijl het bij bron 11 gaat om het totale 

goederenvervoer via de Rijn-Rhônecorridor 2

Maximumscore 3 

23  • Mulhouse 1

motivering: 

• Deze stad ligt aan het inlandeindpunt van de corridor op een knooppunt van waterwegen, 

spoorwegen en verkeerswegen  1

• waar goederenoverslag zal plaatsvinden 1

Opgave 5 

Maximumscore 2 

24  De juiste combinatie van gegevens is: 

• De aanleg van spoorwegen heeft zich (sinds 1860) vanuit Zuid-Afrika over het zuidelijk 

deel van het continent verspreid (bron 13) 1

• De spoorwegen zijn vooral aangelegd in de toenmalige Engelse koloniën / in Engels 

sprekende gebieden (52e druk: kaarten 149A en 190B / 51e druk: 133A en 168B) 1

Maximumscore 2 

25  Uit de uitleg moet blijken dat: 

• de lijn ± 70 jaar geleden over het grondgebied van slechts twee landen (Rhodesië en 

Portugees Oost-Afrika) liep 1

• terwijl de lijn tegenwoordig over het grondgebied van drie landen loopt (Zambia, 

Zimbabwe en Mozambique) / ook over het grondgebied van (het onafhankelijk geworden) 

Zimbabwe loopt  1

Antwoorden Deel- 

scores
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Maximumscore 2 

26  • Mozambique was in die periode kapitalistisch 1

• Tanzania was in die periode socialistisch/communistisch 1

Maximumscore 2 

27  Uit de argumentatie moet blijken dat: 

• Mozambique vóór 1975 een kolonie van Portugal was (terwijl Tanzania al sinds 1961 

onafhankelijk is) 1

• koloniën (over het algemeen) deel uitmaken van een kapitalistisch rijk 1

Maximumscore 1 

28  Een voorbeeld van een juiste oorzaak is: 

In het recente verleden zijn in Angola en Kongo geweldsuitbarstingen / gewapende 

conflicten geweest. 

Maximumscore 1 

29  52e druk: 149D / 51e druk: 133D 

Antwoorden Deel- 

scores
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