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Vraag Antwoord Scores 

Leefomgeving 

Opgave 7 − Ruimte voor de rivier bij Nijmegen 

26 maximumscore 2 
Uit de uitleg moet blijken dat 
• bij Nijmegen sprake is van een flessenhals / de bebouwing (aan beide

oevers) tot (vrijwel) aan de rivier reikt (oorzaak) 1 
• waardoor bij hoogwater het water hier nog hoger zal worden

opgestuwd / er een verhoogd overstromingsrisico is (gevolg) 1 

28 maximumscore 2 
Juiste argumenten zijn: 
− De Ooijpolder ligt in Nederland ver stroomopwaarts, de maatregel heeft 

daardoor effect over een relatief lang traject in Nederland. 
− De Ooijpolder is relatief dunbevolkt. 
− In de Ooijpolder zijn relatief weinig bedrijven gevestigd. 
− In de Ooijpolder bevindt zich relatief weinig (dure) infrastructuur. 

per juist argument 1 

29 maximumscore 2 
Juiste voordelen zijn: 
− De uiterwaard is, in tegenstelling tot de Ooijpolder, niet bewoond. 
− De uiterwaardafgraving heeft bij iedere hoogwatersituatie effect op de 

waterstand (en de inrichting van de Ooijpolder als noodoverloopgebied 
alleen bij zeer extreme hoogwaterstanden). 

per juist voordeel 1 

27 maximumscore 2 
• de Ooijpolder inrichten als noodoverloopgebied: nationale schaal 1 
• het afgraven van de uiterwaard bij Lent: lokale / regionale schaal 1 

Opmerking 
Alleen bij een juiste combinatie van maatregel en schaalniveau dient 
1 scorepunt te worden toegekend. 
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Opgave 8 − De wijk Roombeek in Enschede 

30 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat in die periode de (arbeidsintensieve) 
textielindustrie werd verplaatst naar lagelonenlanden. 

31 maximumscore 2 
Uit de uitleg moet blijken dat 
• suburbanisatie leidde tot het vertrek van kansrijken / een concentratie

van kansarmen in de wijk (oorzaak) 1 
• waardoor er een opeenstapeling van problemen ontstond / de wijk in

een neerwaartse spiraal terechtkwam (en de leefbaarheid achteruit 
ging) (gevolg) 1 

33 maximumscore 3 
Juiste kenmerken zijn: 
− de ligging vlak bij de binnenstad van Enschede 
− de moderne VINEX-woningen 
− de aanwezigheid van veel culturele voorzieningen 
− de goede openbaarvervoersmogelijkheden 
− de aanwezigheid van veel industrieel erfgoed 

per juist kenmerk 1 

34 maximumscore 2 
Uit de redenering moet blijken dat 
• in Roombeek veel industrieel erfgoed aanwezig is 1 
• en dat erfgoed vormt gewilde bedrijfsruimte voor kunstenaars /

creatieve bedrijven 1 

32 maximumscore 2 
Juiste verschillen zijn: 
− De VINEX-locatie Roombeek ligt binnen de bestaande stad, terwijl 

VINEX-locaties in de Randstad aan de stadsrand liggen.  
− De VINEX-locatie Roombeek is veel kleinschaliger dan de 

VINEX-locaties in de Randstad. 
− De VINEX-locatie Roombeek is een herinrichtingsgebied / een 

saneringsgebied en dat zijn de meeste VINEX-locaties in de Randstad 
niet. 

per juist verschil 1 
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