
Antwoorden Deel-
scores

Vervoer en ruimtelijke inrichting 

Opgave 5 

Maximumscore 2 
14  Uit de uitleg moet blijken dat: 

• verwacht wordt dat de mensen in dit deel van Europa meer per trein gaan reizen dan per 
vliegtuig 1

• waardoor er minder luchtvervuiling zal zijn / minder verkeerscongestie zal zijn 1

Maximumscore 1 
15  Den Haag 

Maximumscore 3 
16  • Onder een deel van het Groene Hart loopt de HSL door een tunnel  1

• bundeling van de HSL met snelwegen en/of spoorlijnen 1
• aanleg van HSL langs grens van bebouwing 1

Opgave 6 

Maximumscore 2 
17  Voorbeelden van juiste argumenten zijn: 

• De beschikbare kavels liggen te veel verspreid. 
• De beschikbare kavels liggen niet allemaal aan diep vaarwater. 
• Enkele kavels zijn over land slecht bereikbaar. 

per juist argument 1
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Maximumscore 5 

Antwoorden Deel-
scores

18  Eisen waaraan beide cirkeldiagrammen moeten voldoen, zijn: 
• In beide diagrammen begint de grootste sector om 12.00 uur 1
• In beide diagrammen worden de havens weergegeven in volgorde van afnemend aantal 

overgeslagen containers  1
• In beide diagrammen zijn de havens met de wijzers van de klok mee verwerkt 1
• In beide diagrammen zijn de procentuele gegevens in de sectoren vermeld of direct ernaast

(al dan niet via een pijl/lijntje) met de desbetreffende sectoren verbonden 1
• Het cirkeldiagram van 2002 heeft een duidelijk grotere diameter dan dat van 1990 1

Voorbeelden van juiste cirkeldiagrammen zijn:   

aximumscore 1 
19 et blijken dat het aandeel van Rotterdam in de totale containeroverslag 

M
Uit de conclusie mo

overige havens

Bremen

Antwerpen

Hamburg

Rotterdam
Legenda:

1990 2002

29%

24%
21%

13%

13%

38%

20%

16%

14%

12%

in de periode 1990-2002 is afgenomen. 
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Antwoorden Deel-
scores

Maximumscore 3 
20  • de keuze voor alleen wel of geen verstandige keuze 0

Voorbeelden van juiste argumenten vóór ‘Nederland Distributieland’ zijn: 
• Deze projecten bieden een milieuvriendelijker alternatief voor het transport door de lucht 

en/of over de weg (natuurdimensie). 
• Het vormt een stimulans om te komen tot creatieve en spectaculaire oplossingen voor de 

problemen rond onze infrastructuur (culturele dimensie). 
• Het zorgt voor extra werkgelegenheid (economische dimensie). 
• Het past goed in de steeds verder toenemende Europese integratie (politieke dimensie). 

Voorbeelden van juiste argumenten tégen ‘Nederland Distributieland’ zijn: 
• Het zorgt voor compartimentering / geluidsoverlast / luchtvervuiling (natuurdimensie). 
• Het zorgt via grootschalige ingrepen in het landschap voor aantasting van het Nederlandse 

culturele erfgoed (culturele dimensie).  
• Het levert ons land weinig toegevoegde waarde op / leidt tot onrendabele investeringen 

(economische dimensie).  
• Het zorgt voor beperking van het recht op inspraak en verlies van mogelijkheden in 

juridische bezwaarprocedures / het zorgt voor een grotere afhankelijkheid van politieke 
beslissingen in andere landen (politieke dimensie).  

per juist argument 1

Opgave 7 

Maximumscore 1 
21  Uit het antwoord moet blijken dat Ethiopië als gevolg van de onafhankelijkheid van Eritrea 

zijn open verbinding met zee zou verliezen / een binnenstaat zou worden / een landlocked 
state zou worden. 

Maximumscore 3 
22  • Frankrijk 1

• Uit de verklaring met behulp van kaart 149A of 193A uit de 52e druk / kaart 133A of 171A 
uit de 51e druk moet blijken dat Djibouti een Franse kolonie is geweest  2

Maximumscore 1 
23  Voorbeelden van een juist antwoord zijn: 

• Uit kaart 149D (51e druk: 133D) blijkt dat Ethiopië geteisterd wordt door 
geweldsuitbarstingen / gewapende conflicten en hongersnood (waardoor de prioriteiten 
elders liggen). 

• Uit kaart 149D (51e druk: 133D) blijkt dat Ethiopië omringd wordt door landen waar 
hongersnood en geweld heersen.  

Maximumscore 3 
24  • Voorbeelden van een juiste vestigingsplaatskeuze zijn: 1

 in de nabijheid van een (internationaal) vliegveld  
 op een plaats waarvandaan een (internationaal) vliegveld snel bereikbaar is 

• Uit de uitleg moet blijken dat een gunstige ligging ten opzichte van een (internationaal) 
vliegveld van groot belang is omdat tuinbouwproducten snel naar de afzetgebieden in 
Europa vervoerd moeten kunnen worden 2
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