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Vervoer en ruimtelijke inrichting 
 

Opgave 4 − Binnenstaten in Afrika 
 

 14 maximumscore 2 
• Beschrijving: na de onafhankelijkheid van Eritrea is Ethiopië haar open 

verbinding met de zee kwijt / is Ethiopië een binnenstaat geworden 1 
• Ethiopië is nu voor zijn handel afhankelijker van de goede relaties met 

Eritrea/Djibouti  1 
 

 15 maximumscore 3 
Uit de verklaring moet blijken dat 
• er in gebied B veel meer grondstoffen(vindplaatsen) aanwezig zijn dan 

in gebied A (situatiebeschrijving) 1 
• hoe meer grondstoffen(vindplaatsen) er in een gebied aanwezig zijn / 

waren, hoe meer behoefte er was (in de koloniale tijd) om spoorlijnen 
aan te leggen (algemene regel) 1 

• kaart 150B (53e druk: 166B) 1 
 

 16 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste sociaalgeografische kenmerken zijn: 
− lage bevolkingsdichtheid 
− een laag bnp per hoofd van de bevolking 
− gebrek aan organisatievermogen / gebrek aan kapitaal 
 
per juist sociaalgeografisch kenmerk 1 
 

 17 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juiste uitleg vanuit de politieke dimensie is: 
• In de Democratische Republiek Kongo (Zaïre) en Angola hebben in het 

recente verleden gewapende conflicten / geweldsuitbarstingen 
plaatsgevonden (oorzaak) 1 

• waardoor de infrastructuur die Zambia met de zeehavens aan de 
Atlantische Oceaan verbindt, beschadigd of verwoest is (gevolg) 1 
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Opgave 5 − Felle concurrentie tussen de containerhavens in 
    Europa 

 
 18 maximumscore 2 

Een voorbeeld van een juiste uitleg is: 
• infrastructurele voorzieningen zijn vaak gemeente- en provinciegrens 

overschrijdend (oorzaak) 1 
• waardoor rijk, provincie en gemeente soms in aanvaring met elkaar 

komen omdat zij conflicterende belangen hebben (gevolg) 1 
 

 19 maximumscore 1 
Londen en Rotterdam hebben voor containers elk een verschillend 
achterland. 
 

 20 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juiste uitleg is: 
• Door de recente toetreding van een aantal nieuwe landen in 

(Zuid)Oost-Europa tot de EU zijn er (handels)grenzen weggevallen / is 
er decompartimentering opgetreden (oorzaak) 1 

• waardoor de relatieve ligging van havens (in zowel West-Europa als in 
(Zuid)Oost-Europa) ten opzichte van dit nieuwe achterland sterk is 
verbeterd (en de onderlinge concurrentie is vergroot) (gevolg) 1 

 
 21 maximumscore 2 

Een voorbeeld van een juiste uitleg is:  
• De rijksoverheid kijkt vooral naar economisch belangen op nationale 

schaal: het Antwerpse dok kan schade toebrengen aan de 
Nederlandse economie 1 

• Distributiebedrijven kijken vooral naar bedrijfseconomische belangen 
die boven de nationale / de Europese schaal uitgaan en zien met de 
komst van het Deurganckdok alleen maar voordelen om hun 
activiteiten uit te kunnen breiden (want de capaciteit van Rotterdam is 
beperkt / Antwerpen en Rotterdam zijn complementair aan elkaar) 1 

 
Opgave 6 − De A73-Zuid en de regio Venlo 

 
 22 maximumscore 2 

Voorbeelden van juiste argumenten zijn: 
− de aanleg van dure kunstwerken is niet nodig   
− het milieu wordt meer gespaard  
 
per juist argument 1 
 

- 2 -



Eindexamen aardrijkskunde vwo 2008-I

havovwo.nl

▬ www.havovwo.nl        www.examen-cd.nl ▬

Vraag Antwoord Scores

 23 maximumscore 2 
• gebruikswaarde  1 
• toekomstwaarde  1 
 

 24 maximumscore 3 
Voorbeelden van juiste locatiefactoren (die in het gebied rond Venlo 
gunstiger zijn dan in het Westland): 
− grondprijs: goedkopere grond 
− toekomstwaarde: meer ruimte om uit breiden 
− verkeersinfrastructuur: minder congestieverschijnselen/minder files 
− ligging ten opzichte van de afzetmarkt: dichter bij het Ruhrgebied 
 
per juiste combinatie van locatiefactor en voordeel ten opzichte van het 
Westland     1 
 
 

- 3 -




