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Leefomgeving 
 
 

Opgave 7 − Zwakke schakel: Flaauwe Werk en Kwade Hoek 
 

 25 maximumscore 2 
Uit de redenering moet blijken dat 
• Kwade Hoek op de plek ligt waar vroeger een rivier in de zee 

uitmondde 1 
• waardoor er (afhankelijk van de hoeveelheid aangevoerd rivierwater, 

het getij en de windrichting) de ene keer stromingen het Haringvliet in 
en de andere keer stromingen het Haringvliet uit ontstonden 1 

 
 26 maximumscore 2 

Uit de uitleg moet blijken dat 
• de schurende werking van het in- en uitstromende water van het 

Haringvliet is weggevallen / het zeewater nu vrijwel stil komt te staan 
voor de dam (oorzaak)  1 

• waardoor het zeezand kan bezinken (in het gebied van Kwade Hoek) 
(gevolg) 1 

 
 27 maximumscore 2 

Voorbeelden van juiste redenen zijn: 
− Bij Flaauwe Werk is vrijwel geen ruimte om natuurlijke processen hun 

gang te laten gaan / is de kustzone heel smal. 
− Bij Flaauwe Werk ontbreken duinen. 
 
per juiste reden  1 
 

 28 maximumscore 1 
Er zijn strekdammen aangelegd (om de golven te breken). 
 

 29 maximumscore 2 
Uit de redenering moet blijken dat 
• er een grotere dynamiek in het gebied is ontstaan / er een gevarieerder 

milieu is ontstaan / er meer overgangsmilieus zijn ontstaan 1 
• waardoor de natuurwaarden zijn vergroot 1 
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Opgave 8 − Gentrification in Amsterdam 
 

 30 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste kenmerken zijn: 
− de ligging vlakbij het centrum 
− de nabijheid van een treinstation / de aanwezigheid van goed 

openbaar vervoer 
− het architectonische karakter van de wijken 
 
per juist kenmerk 1 
 

 31 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste sociaaleconomische kenmerken van de zittende 
bewoners zijn: 
− laag inkomen 
− laag opleidingsniveau / laaggeschoold werk 
 
per juist kenmerk 1 
 

 32 maximumscore 2 
Voorbeelden van juiste groepen wijkbewoners bij B zijn:  
− studenten 
− kunstenaars 
 
per juiste groep wijkbewoners 1 
 

 33 maximumscore 2 
Een voorbeeld van een juiste redenering is: 
• In Nederland is het overheidsbeleid / huisvestingsbeleid socialer dan in 

de Verenigde Staten / In Nederland zijn er meer goedkope 
huurwoningen / woningen die eigendom zijn van 
woningbouwverenigingen dan in de Verenigde Staten 1 

• waardoor in Nederland ook mensen met een laag inkomen in wijken 
waar gentrification plaatsvindt, kunnen blijven wonen 1 
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