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Politiek en ruimte 
 
 

Opgave 1 − Gemeentelijke herindeling rondom Oldambtmeer 
 

 1 maximumscore 2 
Uit de redenering moet blijken dat 
• de bevolking in de regio (rond het Oldambtmeer) zal toenemen / er 

meer koopkrachtige bewoners komen 1 
• waardoor voorzieningen in de betrokken gemeenten (met name 

Winschoten) een groter draagvlak krijgen / waardoor voorzieningen 
van een hogere orde rendabel worden 1 

 
 2 maximumscore 2 

Voorbeelden van juiste veranderingen zijn: 
− De (mate van) stedelijkheid neemt toe / er komen nieuwe woningen bij. 
− Er komen nieuwe natuurgebieden bij. 
− Er wordt nieuwe infrastructuur aangelegd. 
− Er verdwijnt een aantal wegen. 
 
per juiste verandering 1 
 

 3 maximumscore 2 
Voorbeelden van een juiste argumentatie zijn: 
• Het nieuwe recreatiegebied zou anders in drie gemeenten komen te 

liggen  1 
• en daardoor zou onnodig veel overleg en afstemming voor een 

gemeenschappelijk beleid nodig zijn 1 
of 
• Het nieuwe recreatiegebied komt dan geheel in één gemeente te liggen 1 
• waardoor het beleid omtrent dit gebied efficiënt gevoerd kan worden 1 
 

Vraag Antwoord Scores

- 1 -



Eindexamen aardrijkskunde vwo 2009 - I

havovwo.nl

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

Vraag Antwoord Scores

Opgave 2 − Nomadische leefwijze van de Tuareg steeds meer 
    onder druk 

 
 4 maximumscore 2 

Voorbeelden van juiste gebiedskenmerken zijn: 
− Het was voornamelijk woestijngebied. 
− Het was een gebied met weinig toen bekende natuurlijke hulpbronnen. 
− Het was een gebied met een geringe bevolkingsdichtheid. 
− Het gebied heeft nauwelijks landschappelijke elementen die een 

barrière vormen, zoals bergketens of rivieren. 
 
per juist gebiedskenmerk 1 
 

 5 maximumscore 2 
Voorbeelden van een juiste redenering zijn: 
• De trek van de Tuareg naar het zuiden veroorzaakt in droge tijden nog 

meer schaarste van landbouwgrond en water 1 
• waardoor er strijd om grond / om water kan ontstaan tussen de 

nomadische Tuareg en de sedentaire / akkerbouwbedrijvende 
bevolking 1 

of 
• In dat deel leven naast de Tuareg ook andere volken (sedentaire 

akkerbouwers) 1 
• waardoor bij droogte strijd kan ontstaan tussen deze volken en de 

Tuareg om de beschikbare grond / het beschikbare water 1 
of 
• In dat deel wordt (steeds) meer grond (en water) in gebruik genomen 

door sedentaire akkerbouwers 1 
• waardoor in geval van droogte strijd kan ontstaan tussen de 

akkerbouwers en de Tuareg om de schaarse grond / het schaarse 
water 1 

 
 6 maximumscore 2 

Uit de redenering moet blijken dat 
• de Tuareg een nomadische leefwijze hebben 1 
• waardoor ze dan in hun leefwijze zouden worden gehinderd door 

staatsgrenzen 1 
 

 7 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste redenen zijn: 
− Regeringen zijn bang dat als aan de Tuareg autonomie wordt verleend, 

andere volken ook meer autonomie zullen eisen. 
− Regeringen zijn bang voor verlies van macht. 
 
per juiste reden 1 
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Opgave 3 − De Portugese schoenenindustrie 
 

 8 maximumscore 2 
•     ja 0 
Uit de motivering moet blijken dat 
• in Noord-Portugal zich meer dan 90 procent van alle schoenenindustrie 

bevindt 1 
• in Noord-Portugal zich meer dan 90 procent van alle werknemers in de 

schoenenindustrie bevindt 1 
 

 9 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste argumenten vóór zijn: 
− Door de verplaatsing heeft de Europese schoenenindustrie meer 

kansen in de concurrentiestrijd met de Aziatische schoenenfabrikanten. 
− De regionale ongelijkheid in Europa zal kleiner worden. 
− De werkgelegenheid komt nu ten goede aan gebieden in Europa waar 

de economische situatie slechter is. 
 
per juist argument  1 
 

 10 maximumscore 1 
Een voorbeeld van een juiste reden is: 
Door importheffingen op Aziatische schoenen zijn er meer kansen voor de 
Portugese schoenenindustrie om haar schoenen op de Europese markt te 
verkopen. 
 

 11 maximumscore 2 
Uit de redenering moet blijken dat 
• Chinese en Vietnamese schoenenfabrieken in de EEZ produceren voor 

de Europese markt  1 
• door importheffingen hun producten duurder worden 1 
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