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Leefomgeving 
 
 

Opgave 7 − Proefproject Zandmotor langs de  
    Delflandse kust  

 
 25 maximumscore 1 

het dynamisch handhaven (van de kustlijn) 
 

 26 maximumscore 3 
Voorbeelden van een juiste beschrijving zijn: 
• De zeestromen eroderen de Zandmotor  1 
• transporteren het geërodeerde zand  1 
• en sedimenteren het zand langs de kust  1 
of 
• Het zand wordt meegevoerd door een (kustparallelle) zeestroom / een 

getijdestroom 1 
• daarna neergelegd op het strand 1 
• en door de wind tot duinen opgeblazen 1 
 

 27 maximumscore 2 
Uit de uitleg moet blijken dat 
• het zand dat nodig is voor het proefproject Zandmotor opgezogen 

wordt van de zeebodem (oorzaak) 1 
• waardoor het bodemleven wordt verstoord (gevolg) 1 
 

 28 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste fysisch-geografische argumenten zijn: 
− De duinenrij is daar smal. 
− Ten noorden van de Zandmotor ligt een lang stuk kust waarover het 

zand verspreid kan worden. 
 
per juist argument 1 
 

 29 maximumscore 1 
locatie C 
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Opgave 8 − Veiligheid in drie buurten in Rotterdam 
 

 30 maximumscore 1 
A - Oude Westen 
B - Pendrecht 
C - Nesselande 
 
Opmerking 
Alleen als alle drie de antwoorden juist zijn, mag 1 scorepunt worden 
toegekend. 
 

 31 maximumscore 1 
Voorbeelden van een juist argument zijn:  
− Het bouwen van koopwoningen trekt mensen met hogere inkomens 

aan en zij veroorzaken doorgaans minder overlast in wijken. 
− Bewoners besteden doorgaans meer aandacht aan het onderhoud van 

hun woning / de leefbaarheid van de woonomgeving als ze in een 
koopwoning / een eigen huis wonen. 

 
 32 maximumscore 2 

Voorbeelden van juiste redenen zijn: 
− Mensen met kinderen hebben relatief veel onderling contact. 
− Als kinderen op straat spelen is er (vaak) toezicht van ouders. 
 
per juiste reden  1 
 

 33 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juiste redenering is: 
• Doordat mensen veel vaker de buurt uitgaan voor dagelijkse 

bezigheden (werk, boodschappen, school) dan vroeger 1 
• is er minder toezicht in de buurt / zijn er minder contacten tussen 

bewoners / zijn er minder mensen op straat 1 
 

 34 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste argumenten zijn: 
− Pendrecht heeft van alle buurten het laagste percentage bewoners dat 

tevreden is over de eigen buurt. 
− Pendrecht heeft relatief veel portiek- of galerijflats (die het toezicht niet 

bevorderen). 
− Pendrecht heeft een lager percentage bewoners dat langer (dan 

15 jaar) in de wijk blijft wonen dan het Oude Westen. 
 
per juist argument 1 
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