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Aanwijzingen voor de kandidaat 

 
 
Je kunt dit examen maken met de 53e druk of met de 52e druk van de atlas. 
Schrijf op de eerste regel van je antwoordblad welke druk je gebruikt, de 53e of 
de 52e. 
 
Elke opgave bestaat uit enkele vragen. Bij elke vraag kun je, indien gewenst, de 
atlas gebruiken.  
De kaartnummers in de vragen verwijzen naar de 53e druk, of, als ze tussen 
haakjes staan, naar de 52e druk van de atlas. 
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Wereld 

 
 

Opgave 1 − Steden in de Britse en Amerikaanse  
    popmuziekindustrie 

 
Bestudeer de bronnen 1 tot en met 3  die bij deze opgave horen. 
 
Gebruik bron 3. 

1p 1 Leid uit de bron af wat de belangrijkste ‘spoke’ is in de productie van albums 
voor de Amerikaanse markt. 
 
Er is een grote overeenkomst tussen de inhoud van bron 2 en bron 3. 

2p 2 Geef twee oorzaken van de grote overeenkomst tussen beide bronnen. 
 
Er zijn ook verschillen tussen bron 2 en bron 3. Eén van deze verschillen is 
ontstaan doordat de Britse en de Amerikaanse popmuziek in het verleden 
sterker op hun thuismarkt waren gericht. 

2p 3 Hoe kun je dit nog herkennen in de bronnen 2 en 3?  
Ga in op de Britse en op de Amerikaanse marktsituatie. 
 
De drie steden die in de Britse en Amerikaanse popmuziekindustrie de grootste 
rol spelen, zijn wereldsteden. 

1p 4 Waarom spelen juist wereldsteden in deze industrietak zo’n belangrijke rol? 
 
Gebruik de bronnen 2 en 3. 
Er zijn de komende jaren twee ontwikkelingen denkbaar in het aantal steden dat 
een rol speelt in de Britse en Amerikaanse popmuziekindustrie. 

4p 5 Geef een redenering voor 
− een afname van het aantal steden; 
− een toename van aantal steden.  
 
 

- 2 -



Eindexamen aardrijkskunde vwo 2011 - I

havovwo.nl

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

Wereld 

 
 

Opgave 1 − Steden in de Britse en Amerikaanse  
    popmuziekindustrie 

 
bron 1 
 
Moderne popmuziekindustrie 

In de popmuziekindustrie werken muzikanten, opnamestudio’s, producers, technici en 
sales- en marketingspecialisten samen aan een product: een muziekalbum dat op de 
markt wordt gebracht. Door de verbetering van technische mogelijkheden wordt 
tegenwoordig voor de opname van een album gebruik gemaakt van diverse studio’s en 
gespecialiseerde bedrijfjes. Hoewel de gegevens en muziek veelal bestaan uit digitale 
bestanden, moeten voor veel contacten ook mensen van de ene studio naar de andere 
reizen. 
 
De eerste stap in het proces is het opnemen van de ‘live’ muziek in de opnamestudio. 
‘Multi-tracking’ is de meest gebruikte (digitale) techniek, waarbij elk instrument of iedere 
stem als apart geluidsdocument wordt opgenomen. Hierdoor kun je later ‘tracks’ 
bewerken en toevoegen. De tweede stap is het mixen van de ‘tracks’ in de ‘mixing 
studio’. Ook dit is een creatieve activiteit waarbij soms studio’s bekend staan om hun 
eigen stijl en muziekkleur. Tot slot wordt het album ‘gemasterd’. Dat betekent dat er een 
‘mastercopy’ wordt vastgesteld die de basis vormt voor de uiteindelijk te produceren 
albums. ‘Mastering’ gebeurt in gespecialiseerde studio’s. 
 
 vrij naar: http://www.lboro.ac.uk/ 
 
 
Toelichting bij de bronnen 2 en 3:  
In beide bronnen hebben onderzoekers in beeld gebracht welke steden 
betrokken zijn geweest bij de productie van alle top 10 -iTunesalbums in het 
Verenigd Koninkrijk en in de Verenigde Staten in de eerste zes maanden van 
2009. Het ging om 53 albums in de Verenigde Staten en 52 in het 
Verenigd Koninkrijk. De dikte van de lijnen geeft weer hoe vaak er onderdelen 
van het muziekproductieproces worden uitgewisseld tussen de betreffende 
steden. Hoe meer (dikke) lijnen er in een stad samenkomen, hoe groter de 
omvang van de cirkel.  
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bron 2  
Steden die een rol spelen in de Britse popmuziekindustrie en de mate van 
verbondenheid tussen die steden   
 

Kopenhagen

Virginia Beach

Vancouver

Phoenix

Detroit
Ibiza

Oakland

Orlando

AtlantaAtlanta

Portland (MN)Portland (MN)

LincolnLincoln

ReadingReadingParijsParijs
San FranciscoSan Francisco

LeicesterLeicester

DublinDublin

FezFez

SydneySydney

SheffieldSheffield

TorontoToronto BrusselBrussel
Las VegasLas Vegas

BergenBergen

GlasgowGlasgow

MiamiMiami

BristolBristol

CardiffCardiff

ManchesterManchester

Santa BarbaraSanta Barbara

LiverpoolLiverpool
New YorkNew York

LondenLonden

Los Angeles

Stockholm

 
 
 vrij naar: http://www.lboro.ac.uk/ 
 
bron 3  
 
Steden die een rol spelen in de Amerikaanse popmuziekindustrie en de 
mate van verbondenheid tussen die steden   
 

JacksonvilleJacksonville OcalaBloomington OcalaBloomington San DiegoSan Diego
CharlottesvilleCharlottesville TTorontoorontoDenverDenver IndianapolisIndianapolis

ChicagoChicago
New OrleansNew Orleans

New YNew Yorkork FezFez
SeattleSeattle

Stockholm DublinDublin
Santa BarbaraSanta Barbara Phoenix

Portland (MN)Portland (MN) NorfolkNorfolk ParijsParijsVVirginia Beachirginia Beach

AtlantaAtlanta NashvilleNashville LondenLonden
San FranciscoSan Francisco Las VLas Vegasegas

El PasoEl Paso
PhiladelphiaPhiladelphia

OaklandOakland GlasgowGlasgow
BristolBristol

W VWorcester ancouverorcester HonoluluHonolulu
RichmondRichmond

Los AngelesLos Angeles Portland (OR)Portland (OR)
MiamiMiami

RochesterRochester
OmahaOmaha AustinAustin

BozemanBozeman Detroit
 

 
 vrij naar: http://www.lboro.ac.uk/ 
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Opgave 2 − Diversiteit in het Caribische gebied 
 
Bestudeer de bronnen 1 en 2 die bij deze opgave horen. 
 
Gebruik bron 1. 

1p 6 Wat is de oorzaak van het spreidingspatroon van Afrikaanse religies in Amerika? 
 
Gebruik bron 2. 
In het koloniale verleden van het Caribische gebied is de basis gelegd voor de 
huidige economische structuur van de regio. 

2p 7 Welke positie nemen de landen A, B en C in het wereldsysteem in? 
Maak met behulp van gegevens uit de bron duidelijk dat deze economische 
positie voorlopig niet zal veranderen. 
 
Gebruik bron 2. 
De welvaart in het Caribische gebied is niet gelijk verdeeld. In de bron staan de 
gegevens van de landen A, B, C en Nederland. 

2p 8 Schrijf de letters A, B en C van de landen uit bron 2 onder elkaar op je 
antwoordblad.  
Zet achter elke letter de naam van het betreffende land. 
Kies uit: 
− Cuba; 
− Dominicaanse Republiek; 
− Haïti. 
 
In de 20e eeuw heeft er een wisseling van hegemoniale staten plaatsgevonden 
die het Caribische gebied nieuwe mogelijkheden heeft gegeven.  

2p 9 Leg dit uit. 
Je uitleg moet een oorzaak-gevolgrelatie bevatten. 
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Opgave 2 − Diversiteit in het Caribische gebied 

 
bron 1 
 
Huidige Afrikaanse religieuze invloeden in Noord-, Midden- en 
Zuid-Amerika  
 

0 900 1800 km
Legenda:

gebieden waar veel invloeden van Afrikaanse religies
voorkomen (vaak vermengd met christendom)
gebieden waar Afrikaanse religies voorkomen

verspreidingsrichting van de invloed

Batuque

Batuque

Umbanda
Macumba

Candomble

Shango

Shango

Vodoun
Santeria

Gullah

Hoodoo

Maria
Lionza

Tambor das Minas

Maroons
Frans Guyana

Suriname

B r a z i l i e

Panama

Verenigde Staten

Mexico

VenezuelaVenezuela

BelizeBelize

ATLANTISCHE OCEAAN

GROTE OCEAAN

 
 

vrij naar: Diversity Amid Globalization, Rowntree, Lewis, Price, Wyckoff 
p.200 fourth edition1 
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bron 2  
 
Enkele gegevens van drie landen in het Caribische gebied en Nederland 
 

land bnp per 
hoofd en 
rangorde in 
lijst van 
totaal aantal 
landen in 
2009 

belangrijkste 
exportproducten 

belangrijkste drie 
exportbestemmingen 
2008 

VN-
ontwikkelings-
index en 
rangorde in 
lijst van totaal 
aantal landen 
in 2009 

A $ 8.300 (116) suiker, koffie, 
tabak 

VS 58% 
Haïti 9% 
Nederland 3% 

0,777 (90) 

B $ 9.700 (109) 

nikkel, tabak, 
suiker, medische 
producten, 
citrusvruchten, 
koffie 

Canada 28% 
China 27% 
Spanje 6% 

0,863 (51) 

C $ 1.300 (203) 
kleding, oliën, 
cacao, mango’s, 
koffie 

VS 70% 
Dominicaanse 
Republiek 9% 
Canada 3% 

0,532 (149) 

Nederland $ 39.200 (22) 

machines, 
gereedschappen, 
chemicaliën, 
brandstoffen, 
voedingswaren 

Duitsland 25% 
België 14% 
Frankrijk 9% 

0,964 (6) 

 
vrij naar: World factbook (https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/) en human development reports (http://hdr.undp.org/en/statistics/) 
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Aarde 

 
 

Opgave 3 − Okavango  

 
Bestudeer de bronnen 1 tot en met 4 die bij deze opgave horen. 

 
De hoeveelheid water die jaarlijks het Okavangomoeras instroomt is één van de 
factoren die het waterpeil in deze delta beïnvloedt. 

2p 10 Geef nog twee andere natuurlijke factoren die de hoeveelheid water in het 
Okavangomoeras beïnvloeden.  
 
In het stroomgebied van de Okavango valt de meeste neerslag in de maanden 
oktober tot en met april.  

2p 11 Leg uit waardoor de meeste neerslag in het stroomgebied van de Okavango juist 
in die maanden valt. 
Je uitleg moet een oorzaak-gevolgrelatie bevatten. 
 
Gebruik de bronnen 1 en 3. 
De grafieken in bron 3 zijn - in willekeurige volgorde - van de plaatsen 
Menongue, Rundu en Maun. 

2p 12 Neem de drie plaatsnamen uit onderstaand schema over op je antwoordblad en 
vul achter elke plaats het nummer van de juiste grafiek in. 
 
plaatsnaam grafieknummer 

Menongue  
Rundu  
Maun  

 
Gebruik de bronnen 2, 3 en 4. 
Op grond van grafiek 2 in bron 3 is er een bepaalde vegetatie te verwachten in 
dit gebied. De foto van bron 4, die genomen is in hetzelfde gebied, laat echter 
een andere vegetatie zien dan je zou verwachten op grond van het klimaat.  

3p 13 Welke vegetatie zou je verwachten bij grafiek 2? 
Welke vegetatie zie je op de foto? 
Geef de oorzaak van dit verschil.  
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Aarde 

 
 

Opgave 3 − Okavango 

 
bron 1 
 
Stroomgebieden in zuidelijk Afrika 
 

225 450 km0

I N
D

I S
C

H
E

 
O

C
E

A
A

N
A

T
L

A
N

T
I S

C
H

E
 O

C
E

A
A

N

Legenda:
Okavango-stroomstelsel
permanente rivieren
periodieke rivieren (bevatten alleen water in de regentijd)
internationale grens

Victoriameer

Tanganjika-
   meer
Tanganjika-
   meer

Malawi-
meer
Malawi-
meer
Malawi-

Karibameer
Okavango

Tanganjika-
   meer

meer

Karibameer
Okavango-
moerasdeltamoerasdelta

Victoriameer

MenonqueMenongueMenongue

RunduRundu

MaunMaun

 
 

vrij naar: Okavango River, the flow of a lifeline, Mendelsohn, 
J. & El Obeid, S., 2004 
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bron 2 
 
 
Zie atlaskaart 162 (52e druk: 146).  
De rivier de Okavango ontspringt op het Hoogland van Bihé in Angola en mondt 
uit in een enorme binnendelta in Botswana, het Okavangomoeras. Het klimaat in 
het stroomgebied van de Okavango verandert van bron tot monding. Met name 
bij de monding vormt de Okavango een belangrijke levensbron voor mens en 
dier. Ieder jaar stijgt het waterpeil in de Okavangodelta tot een maximum in de 
maand augustus, wat een grote toename van vegetatie en een toestroom van 
dieren tot gevolg heeft. Daarna zakt het waterpeil en vallen delen van de delta 
weer droog. 
 

vrij naar: Okavango River, the flow of a lifeline, Mendelsohn,  
J.& El Obeid, S., 2004 

 
 
bron 3  
 
Neerslag en verdamping op drie plaatsen langs de Okavango 
Let op: de jaargrafieken beginnen in juli. 
 
 

400

300

200

100

0 jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun

400

300

200

100

0 jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun

400

300

200

100

0

3

1 2

jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun

millimeters

millimeters millimeters

Legenda:
neerslag
verdamping

 
 

vrij naar: Okavango River, the flow of a lifeline, Mendelsohn,  
J. & El Obeid, S., 2004 
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bron 4 
 
Landschap langs de Okavango 
 

 
 
 vrij naar: http://img2.allposters.com/images/ 
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Opgave 4 − Waterschaarste in het Middellandse Zeegebied 

 
Bestudeer de bronnen 1 en 2 die bij deze opgave horen. 
 
Zie kaart 143D (52e druk: 132D) en de kaartbladen 162-163 (52e druk: 146-147) 

1p 14 Geef de oorzaak voor het verschil in aandeel geïrrigeerd cultuurgebied tussen 
Libië en Egypte.  
 
Boeren in het Middellandse Zeegebied hebben van oudsher hun 
landbouwmethoden aangepast aan de waterschaarste, bijvoorbeeld door het 
toepassen van diverse irrigatietechnieken.  

2p 15 Geef twee andere aanpassingen aan de waterschaarste. 
 
Uit de bronnen blijkt dat in de Libische woestijn grote voorraden (fossiel) zoet 
water aanwezig zijn.  

2p 16 Beredeneer hoe deze zoetwatervoorraden moeten zijn ontstaan. 
 
Stelling: Het Great Man-Made River Project is een goed voorbeeld van 
duurzaam watergebruik. 

1p 17 Geef aan waarom deze stelling onjuist is.  
 
Gebruik kaartblad 143 (52e druk:132) 

1p 18 Met welke twee landen zou Libië als gevolg van het 
Great Man-Made River Project wel eens in conflict kunnen komen? 
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Opgave 4 − Waterschaarste in het Middellandse Zeegebied 

 
bron 1 
 
Het Great Man-Made River Project  
 
In 1953 werden in de Libische woestijn bij het zoeken naar aardolie grote 
hoeveelheden fossiel zoet water gevonden in ondergrondse gesteentelagen. Er 
werd een plan gemaakt om dit water te winnen. Dit plan heet het 
Great Man-Made River Project. De uitvoering van het project ging van start in 
1984. Het water wordt nu vooral gebruikt als drinkwater voor de bevolking in de 
noordelijke kuststrook. Het is de bedoeling dat een ander deel zal worden 
gebruikt als irrigatiewater voor de landbouw. Het Great Man-Made River Project 
is belangrijk voor Libië, omdat het prestige oplevert in de wereld en Libië voor 
de voedselvoorziening minder afhankelijk maakt van andere landen. 
 

bron: Cito 
 
 
bron 2  
 
Great Man-Made River Project  
 

Sabha

Ghadamis

Ghat

Tazerbo

Sahir

Jaghbub

Tobruk

Oost-Jabal
Hasaouna

Noordoost-Jabal
            Hasaouna

El Beida

Kufra

Sahir-
fabriek

Brega-
fabriek

Benghazi
Tripoli

Surt
Misrata

Jabal as Sawda

Golf
van Sydra

Hamra

Tibestigebergte
Waterleidingsysteem

Reservoir
Waterwinpunt

L I B I E

Legenda:

0 250 500 km 
 
 bron: De Grote Bosatlas, 53e druk, kaart 125E1 
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Zuidoost-Azië 

 
 

Opgave 5 − Cassaveteelt in Thailand en Vietnam 

 
Bestudeer de bronnen 1 en 2 die bij deze opgave horen. 
 
Gebruik bron 1.  

3p 19 Beredeneer in drie stappen hoe de teelt van cassave snel tot landdegradatie kan 
leiden.  
 
Gebruik bron 2 en de atlas.  
In de productiegebieden van cassave vindt bodemerosie plaats.  

3p 20 Welke twee factoren bepalen de mate van bodemerosie? 
In welk gebied, A, B of C, is het risico van bodemerosie het grootst? 
 
De Thaise regering stimuleert de cassavesector op vier verschillende manieren.  

strategie 1 Vergroten van de productie: hogere opbrengsten per hectare door 
introductie van betere landbouwtechnieken 

strategie 2 Stimuleren van waardetoevoegende industrie 
strategie 3 Vinden van nieuwe afzetmarkten  

strategie 4 Financieren van Research en Development (kweken van betere 
gewassen, andere toepassingen) 

 
2p 21 Welke twee van deze strategieën zijn het beste om Thailand minder kwetsbaar 

te maken voor de gevolgen van ruilvoetverslechtering? 
Geef hiervoor de reden die op beide strategieën van toepassing is. 
 

2p 22 Beredeneer hoe het stimuleren van de cassavesector door Thailand op korte 
termijn een bedreiging vormt voor de cassavesector in Vietnam en op lange 
termijn kansen kan bieden aan Vietnam. 
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Zuidoost-Azië 

 
 

Opgave 5 − Cassaveteelt in Thailand en Vietnam 

 
bron 1   
 

 

 
cassaveplant 
 
 

 
cassavewortels 

Cassave  
Cassave of maniok is een tropische plant die van oorsprong uit Zuid-Amerika 
komt. De plant groeit ook goed op minder vruchtbare bodems en hellingen, kan 
tegen droge periodes en vraagt weinig investeringen of onderhoud. Hij werd in 
de 17e eeuw door de Portugezen in Azië geïntroduceerd. De wortels van de 
cassave worden tegenwoordig verwerkt tot cassavechips, meel, veevoer, 
zoetstoffen en zuren voor voedsel, dranken, papier, lijm, textiel en 
biobrandstoffen. De vraag naar cassave op de wereldmarkt neemt voortdurend 
toe.  
 

vrij naar: Cito en http://aquarium-asia.over-blog.com/article-34337012.html 
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bron 2 
 
Cassave-areaal in Thailand en Vietnam, 2003-2004  

 
Cassave in Thailand 

Thailand is sinds de jaren ’80 van de 
20e eeuw de grootste cassaveproducent 
van Azië. Inmiddels is er een grote 
cassaveverwerkende industrie. Het grootste 
deel van de productie wordt geëxporteerd 
en gebruikt als veevoer in de Europese 
intensieve veehouderij. In 2009 exporteerde 
Thailand 435.000 ton cassave.  
 

Cassave in Vietnam 

Aan het eind van de 20e eeuw besloot de 
regering in Vietnam de productie van 
cassave voor de export te stimuleren. 
Stond Vietnam in 2000 nog 18e op de lijst 
van cassaveproducerende landen, in 
2007 was het land opgeklommen tot de 
9e plaats. In de afgelegen berggebieden 
wordt het nog steeds vooral als 
voedselgewas verbouwd.  
Met name in Zuid-Vietnam is de productie 
vooral voor de export bestemd. De 
verwerkende industrie bestaat uit kleine 
dorpsfabriekjes. Vietnam exporteerde in 
2009 158.000 ton cassave. 
 

 

A

B

C
Legenda:
Beplante oppervlakte (ha)

minder dan 1.600
  1.600-  8.000
  8.000-16.000
16.000-32.000
meer dan 32.000
niet beplante
oppervlakte
    
  

Legenda:
1.000 hectare cassave

 
 

vrij naar: Present situation and future potential of cassava in Thailand en 
Atlas of Thailand en Cito 
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Opgave 6 − Natuurlijke hulpbronnen en ontwikkeling 

 
Bestudeer de bronnen 1 en 2 die bij deze opgave horen. 
 
De Human Development Index (HDI) is een instrument waarmee de mate van 
ontwikkeling van landen met elkaar kan worden vergeleken. Behalve met het 
bnp of bbp per hoofd van de bevolking houdt de HDI ook rekening met andere 
factoren, zoals toegang tot schoon drinkwater, gezondheidszorg en onderwijs. 

1p 23 Geef een reden waarom in de HDI ook de toegang tot schoon drinkwater is 
opgenomen.  
 
Gebruik bron 1. 
Op basis van deze bron zou je kunnen verwachten dat de economie van 
Myanmar meer kan profiteren van de sterke economische groei van India en 
China dan de Filipijnen. 

2p 24 Geef voor deze verwachting een passende redenering.  
 
Gebruik de bronnen 1 en 2. 
Stelling: “De aanwezigheid van veel natuurlijke hulpbronnen leidt tot een hoge 
mate van ontwikkeling in een land.” 

2p 25 Is op basis van de bronnen deze stelling aannemelijk voor de landen in 
Zuidoost-Azië? 
Beargumenteer je keuze en baseer je daarbij op verschillende landen.  
 
Er bestaat een duidelijke relatie tussen het economische beleid, de 
economische positie van een land in de wereld en de score op de HDI voor 
levensomstandigheden van een land. 

3p 26 Formuleer voor Thailand de juiste relatie, waarbij je in je antwoord ingaat op 
− het gevoerde economische beleid; 
− de economische positie van Thailand in de wereld; 
− de score van Thailand op de HDI. 
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Opgave 6 − Natuurlijke hulpbronnen en ontwikkeling 

 
bron 1 
 
Aanwezige hulpbronnen per land 
 

 
vrij naar: http://www.pennsvalleypublishers.com/assets/pdf library/ 
easternhemisphere/activities/ 

 
bron 2 
 
Score van landen in Zuidoost-Azië op de Human Development Index (HDI) 
voor levensomstandigheden 
 
positie op de  
HDI-index in 2008 

land 

  27 Brunei 
  28 Singapore 
  63 Maleisië 
  81 Thailand 
102 Filipijnen 
109 Indonesië 
114 Vietnam 
133 Laos 
135 Myanmar 
136 Cambodja 
158 Oost-Timor 

 
 vrij naar: http://undp.org/en/statistics/ 
 

Land Zilver Goud Tin Chroom Koper Nikkel Edelstenen Steenkool Aardgas Aardolie 

Brunei           X 

Singapore           

Maleisië   X  X     X 

Thailand   X      X X 

Filipijnen X X X X X X     

Indonesië X X X  X X   X X 

Vietnam  X  X    X  X 

Laos  X X    X X   

Myanmar X  X X   X  X X 

Cambodja       X    

Oost-
Timor 
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Leefomgeving 

 
 

Opgave 7 − Ruimte voor het water in Zuidwest-Nederland 

 
Bestudeer de bronnen 1 en 2 die bij deze opgave horen. 
 
De Noordwaard, centraal gelegen op de kaart van bron 1, is een gebied dat aan 
de Nieuwe-Merwede ligt. In de Noordwaard moet ruimte voor het water gemaakt 
worden. Dat kan onder andere door de Noordwaard helemaal vrij te geven voor 
het water, of via het alternatief ‘Kleine Compartimenten’ (bron 2). Dit laatste 
alternatief had bij de inspraakprocedure het meeste draagvlak onder de 
plaatselijke bevolking. 
 
Gebruik bron 2. 

2p 27 Geef zowel een argument vóór als een argument tégen het alternatief ‘Kleine 
Compartimenten’ in vergelijking met volledige ontpoldering.  
 
Gebruik de bronnen 1 en 2 en atlaskaart 53E (52e druk: 47E). 
Door de ontpoldering van de Noordwaard kan bij hoogwater in de Bergsche 
Maas ten oosten van Drimmelen het water uit die rivier niet goed afgevoerd 
worden.  

2p 28 Beredeneer hoe deze stagnatie van de waterafvoer als gevolg van de 
ontpoldering van de Noordwaard plaatsvindt.  
 
Zie atlaskaart 42-43 (52e druk: 38-39). 
Het Volkerak staat gepland als bergingsgebied van water.  

2p 29 Bij welke combinatie van twee natuurlijke omstandigheden zal het Volkerak 
ingezet moeten worden voor de berging van water? 
 
Het Volkerak en de Biesbos zijn aangewezen als waterbergingsgebieden. Of 
deze gebieden geschikt zijn als bergingsgebied is onder meer afhankelijk van 
het schaalniveau waarop je kijkt. 

2p 30 Beredeneer de geschiktheid van deze gebieden als bergingsgebied  
− op regionale schaal; 
− op fluviale schaal (de schaal van het stroomgebied).  
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Leefomgeving 

 
 

Opgave 7 − Ruimte voor het water in Zuidwest-Nederland 

 
bron 1 
 

B1.  NOORDWAARD
 SITUATIE VOOR ONTPOLDERING IN 2005 

bouwland
weide
loofbos

© Topografische Dienst Kadaster Emmen

0 667 1334 m  
 

 bron: De Grote Bosatlas 53e druk, kaart 51B1 
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bron 2 
 

N
i

e
u

w
e

 
     M

e r w e d e

K i e v i t s w a a r d

Boomga
t

D e  K r o o n
e n  d e  Z a l m

K e i z e r s -
g u l d e n -
w a a r d

H a r d e n -
h o e k

Ruigt

Petrus-
plaat

Werkendam

           Honderd 
en dertig

S t e e n e n -
m u u r S

te
u

rg
at

Intergetijdengebied

Bebouwing

Verlaging primaire waterkering 
Hoge kade
Lage kade

Het alternatief Kleine compartimenten 
is het plan waar in 2006 het meeste 
draagvlak voor bestond en wat het 
meest tegemoetkomt aan de diverse 
belangen in het gebied.

B2.  ONTPOLDERING NOORDWAARD
 ALTERNATIEF KLEINE COMPARTIMENTEN

Kadepolder
Grasland

Water

Grens van het 
plangebied

Doorstrooom-
richting

Het doorstroomgebied zal 
in de wintermaanden 10 
tot 100 dagen 
onder water staan.

0 667 1334 m  
 

 bron: De Grote Bosatlas 53e druk, kaart 51B2 
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Opgave 8 − Veemarktkwartier Tilburg  

 
Bestudeer de bronnen 1 tot en met 3 die bij deze opgave horen. 
 
Gebruik de bronnen 2 en 3. 
Uit de bronnen blijkt dat het Veemarktkwartier in Tilburg probeert een bepaald 
type bedrijven aan te trekken.  

2p 31 Geef een kenmerk van het Veemarktkwartier waardoor het een aantrekkelijke 
vestigingsplaats is voor dit type bedrijven. 
Welke ontwikkeling op nationale schaal zorgt ervoordat er steeds meer van dit 
type bedrijven ontstaan? 
 
In tegenstelling tot de traditionele industrie (in het geval van Tilburg ging het 
onder andere om textiel en de daarmee samenhangende chemische industrie) 
kan de nieuwe creatieve bedrijvigheid zich goed in (binnen)steden of wijken met 
een duidelijke woonfunctie vestigen. 

2p 32 Geef twee argumenten waarom het ruimtegebruik van de creatieve industrie en 
de woonfunctie beter samengaan dan het ruimtegebruik van de traditionele 
industrie en de woonfunctie. 
 
De nieuwe werkgelegenheid in het Veemarktkwartier hoeft niet te leiden tot 
congestie. 

2p 33 Geef daarvoor twee argumenten. 
 
Uit bron 3 blijkt dat er in de herontwikkeling van het Veemarktkwartier 
samenwerking tussen de gemeente Tilburg en een projectontwikkelaar 
plaatsvindt. 

3p 34 Hoe wordt deze vorm van samenwerking genoemd? 
Geef twee redenen waarom het financiële risico voor beide partijen gering is. 
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Opgave 8 − Veemarktkwartier Tilburg 

 
bron 1  
 
Tilburg, ligging Veemarktkwartier   
 

 
 
 vrij naar: Grote Topografische Atlas, Zuid-Nederland 
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bron 2 
 
Motor economische ontwikkeling 
Van oudsher is het Veemarktkwartier een woonwijk. Een sfeervolle buurt met 
fraaie vooroorlogse panden. De nieuwe opzet van het Veemarktkwartier in 
Tilburg is uniek voor Nederland. Het uitgangspunt luidt: kunst en cultuur als 
motor voor economische ontwikkeling.  
De wijk is letterlijk en figuurlijk een ontmoetingsplaats: een platform waar 
mensen en ideeën elkaar tegenkomen. Niet alleen fysiek maar ook virtueel.  
Uit ontmoetingen ontstaan weer nieuwe plannen, projecten en werkgelegenheid. 
Er komen bijvoorbeeld meer galeries, ateliers, cybershops en winkels (variërend 
van muziekinstrumenten tot videogames).  
 
 vrij naar: http://www.stichtingvmk.nl 
 
 
bron 3 
 
Herontwikkeling 
Het Veemarktkwartier is een gebied in het centrum van Tilburg dat gekenmerkt 
wordt door creatieve bedrijvigheid. Van oudsher is er in dit gebied een hoge 
concentratie van creatievelingen te vinden. De Stichting Veemarktkwartier (een 
werkbestuur en denktank die bestaat uit belanghebbenden die in het gebied 
gevestigd zijn of zich er willen vestigen), de gemeente Tilburg en een 
projectontwikkelaar werken sinds 2007 samen aan de herontwikkeling van het 
Veemarktkwartier. Alle partijen handelen volgens de kernwaarden die dit gebied 
zo speciaal maken: passie, dynamiek, verbinding en ontmoeting.    
 
 vrij naar: http://www.stichtingvmk.nl 
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