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Bijlage 2. Toelichting bij domein A 'Vaardigheden' 
 

Subdomein A1: Geografische benadering: toelichting 
 
1a. Geografische informatie selecteren, verwerken en weergeven 
Een zelfstandig lerende leerling beschikt over voldoende vaardigheden om geografische 
informatiebronnen kritisch te gebruiken. 
 
In het aardrijkskundeonderwijs is de atlas een onmisbare informatiebron. Bij het centraal examen (CE) 
is het gebruik ervan verplicht. ‘Kritisch gebruiken’ betekent dat een kandidaat in staat is een geschikte 
kaart in de atlas te selecteren en zijn of haar keuze te verantwoorden. Daarnaast kan de kandidaat alle 
kaartsoorten en -typen in de atlas lezen, analyseren en interpreteren. Kandidaten hoeven de 
benamingen van de kaarten niet te kennen. Ze moeten wel aan een kaart kunnen zien of die 
bijvoorbeeld kwantitatieve of kwalitatieve gegevens bevat, wat de mate van vereenvoudiging of 
vertekening is en hoe de informatie cartografisch is weergegeven. Met behulp van deze kenmerken 
moeten ze immers verantwoorde conclusies kunnen trekken. Het centraal examen op papier toetst niet 
het produceren van kaarten. Vanwege de beperkte tijd die beschikbaar is komen alleen 
deelvaardigheden van kaartproductie aan de orde, zoals het maken van een legenda of een 
klassenindeling. Bij de computerversie van het CE en het schoolexamen (SE) kan de kandidaten wél 
gevraagd worden een kaart te maken. 
 
Het aardrijkskundeonderwijs maakt gebruik van de kaart als typisch geografisch medium, maar kent ook 
andere bronnen: teksten, beelden en cijfers, te vinden in boeken, tijdschriften, film, video, DVD en op 
internet. Een kritisch gebruik van teksten als geografische bron vereist dat de kandidaat in staat is de 
essentie eruit te halen. Daarnaast moet hij of zij inzicht hebben in: 
− het doel van de tekst: is die informatief, instructief, betogend, overtuigend? 
− de zender: is de tekst opgesteld door een overheid, instelling, bedrijf, belangengroep of individu? 
− de doelgroep: richt de tekst zich op bewoners, bezoekers, klanten of bestuurders/beslissers? 
− de ‘standplaatsgebondenheid’: in hoeverre is de situatie waarin de zender zich bevindt van invloed 

op de boodschap? 
 
Kandidaten kunnen informatieve en instructieve teksten als bron gebruiken, maar ook geografische 
informatie halen uit teksten die met een ander doel geschreven zijn. Denk aan reclameboodschappen 
die mensen aansporen om in een bepaald gebied te gaan wonen, er een bedrijf te vestigen of er de 
vakantie door te brengen. 
 
Geografische beeldinformatie bestaat uit natuurgetrouwe beelden (foto, luchtfoto, film), 
structuurgetrouwe beelden (doorsnede, schetsen) en analoge beelden (diagrammen, grafieken). Het 
centraal examen gebruikt ze allemaal als informatiebron, met uitzondering van het medium ‘film’, tenzij 
het een Compexexamen betreft. 
 
Beelden die verkregen zijn via aardobservatietechnieken of remote-sensing noemen we ook wel 
satellietbeelden. Deze beelden worden gemaakt met van het rode, het blauwe, het groene en het 
infrarode licht. Door de vier met elkaar te combineren kan men true-colour beelden maken die eruit zien 
als luchtfoto’s, genomen van grote hoogte. Van de true-colour beelden maakt men kaarten. Het is ook 
mogelijk false-colour beelden te produceren waarop voor het menselijk oog onzichtbaar licht wordt 
weergegeven. Door een kaartlaag aan deze false-colour beelden toe te voegen kan men er 
beschrijvende en verklarende teksten in aanbrengen. De Grote Bosatlas bevat een aantal voorbeelden 
van satellietbeelden. 
In het aardrijkskundeonderwijs wordt ICT gebruikt voor het verwerven, verwerken en presenteren van 
geografische informatie. Specifiek geografisch is het bewerken van remote-sensing of RS-beelden en 
het werken met Geografische Informatie systemen of GIS. 
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Veel informatie is beschikbaar via internet. Daarbij gaat het om gebiedsbeschrijvingen, fotomateriaal, 
kaarten, RS-beelden en statistische data (bijv. CBS online). Alle schoolboeken voor de tweede fase 
bieden extra informatie op hun website. Ook de Grote Bosatlas cd-rom bevat een schat aan 
geografische informatie. Het ophalen van gegevens van internet en van een cd-rom behoort tot de 
algemene ICT vaardigheden. De statistische bijlage van de Grote Bosatlas maakt deel uit van het 
bronnenmateriaal dat standaard bij het examen wordt gebruikt. 
 
Leerlingen moeten in staat zijn teksten te ordenen en te verwerken met behulp van Word en 
eenvoudige berekeningen uit te voeren met behulp van Excel. Verder moeten ze in staat zijn om 
statische gegevens om te zetten in tabellen en grafieken. Naast deze algemene ICT vaardigheden kent 
aardrijkskunde twee vakspecifieke toepassingen van ICT: het manipuleren en interpreteren van RS-
beelden en het gebruik van Geografische Informatie Systemen. Door RS-beelden te manipuleren kan 
men bijvoorbeeld waterkwaliteit, verdroging, verstedelijking en vegetatieontwikkeling zichtbaar maken. 
Voor het presenteren van geografische informatie zijn eenvoudige GIS-programma’s onmisbaar. Ze zijn 
beschikbaar bij schoolboeken en op de Grote Bos cd-rom. Leerlingen moeten in staat zijn tabellen om 
te zetten in kaarten en zelf kaarten te maken op basis van geautomatiseerde gegevens bestanden of 
bijvoorbeeld op basis van gegevens die ze in eigen omgeving hebben verzameld. 
Indien de CEVO besluit het centraal examen met de computer wordt af te nemen, dan toetst dit ook 
deze vakspecifieke ICT-vaardigheden. 
 
1b.  Geografische vragen herkennen en formuleren 
De geografie bestudeert de aarde als woonplaats van de mens, maar bestudeert ook de mens als 
bewoner van de aarde. Deze dualiteit vormt de leidraad in het examenprogramma. 
 
Het stellen van goede vragen is een voorwaarde voor elk leerproces. Het stellen en beantwoorden van 
geografische vragen is de kern van de geografie. Waar gaat zo’n vraag over, hoe ziet hij eruit? 
De specificatie van de eindterm 1b geeft aan wat de structuur is van een beschrijvende, verklarende, 
voorspellende of waarderende vraag of van een vraag gericht op keuzes of oplossingen. Waaraan moet 
de beantwoording voldoen? Hieronder volgen enkele voorbeelden. 
 
Beschrijvende geografische vragen 
Dat zijn bijvoorbeeld: Waar is dat? Wat is daar? Hoe is dat daar? Hoe beleeft men dat daar? Een 
geografische beschrijving bestaat minimaal uit: kenmerken van en relaties tussen verschijnselen en de 
ruimtelijke of regionale context van verschijnselen. 
 
Een voorbeeld van een beschrijvende vraag ziet er schematisch als volgt uit: 
 
Kenmerk verschijnsel: 
Zoals de aard van het verschijnsel 
(wat?) bijv. een scheepswerf. 

  Kenmerk verschijnsel: 
Zoals de ligging van het 
verschijnsel (waar?). 
Bijv. de ligging in de 
Rotterdamse haven. 

 Context: 
Zoals de regionale context, bijv. 
deel uitmakend van wereldhaven 
Rotterdam/ Europoort 
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Verklarende geografische vragen 
Dat zijn bijvoorbeeld: Waarom is dat daar? Waarom is daar dat? Waarom is dat daar zo? Waarom 
beleeft men dat daar zo? Een geografische verklaring bestaat minimaal uit: een oorzaak, een gevolg, 
een verklarend principe en bijzondere ruimtelijke of regionale omstandigheden. 
Een ‘verklarend principe’ is een generalisatie van de samenhang tussen oorzaak en gevolg. Een 
voorbeeld ter illustratie. Op de vraag 'Waarom zijn er veel juweliers gevestigd in het stadscentrum?' is 
het antwoord: 'Daar komen veel klanten' niet voldoende. Het antwoord moet een generalisatie bevatten 
over de aard van de winkel en de daarmee samenhangende kenmerken van de locatie. Bijvoorbeeld: 
'Functies met een hoge drempelwaarde, zoals juwelierszaken, hebben een grote reikwijdte en hebben 
daarom een goede bereikbaarheid nodig. In het stadscentrum wordt daaraan het best tegemoet 
gekomen. 
 
Een voorbeeld van een verklarende vraag ziet er schematisch als volgt uit: 
 
Oorzaak: 
Houtkap op hellingen. 

 Gevolg: 
Bodemerosie. 

 Verklarend principe: 
Het neerslagoverschot stroomt 
langs de helling naar beneden en 
neemt het onbedekte losse 
bodemmateriaal mee. 

 

Gegevens: 
Over de aard van de begroeiing, 
de bodem en het reliëf ter plaatse. 

 Omstandigheid: 
Hoe meer water en hoe steiler 
de helling, hoe sterker de 
eroderende en transporterende 
werking. 
 

 
Voorspellende geografische vragen 
Dat zijn bijvoorbeeld: Waar zal dat zijn? Waarom zal dat daar zijn? Waarom zal dat daar zo zijn? Hoe 
zal men dat daar beleven? Een geografische voorspelling bestaat minimaal uit: een verschijnsel, een 
verwachting, een voorspellend principe en een verwijzing naar ruimtelijke / regionale omstandigheden. 
 
Een voorbeeld van een voorspellende vraag ziet er schematisch als volgt uit: 
 
Verschijnsel: 
Aanwezigheid van hoge-
drukwaterkrachtcentrales. 

 Verwachting: 
Ze zullen voorkomen in 
regenrijke berggebieden. 

 Voorspellend principe: 
Waterkracht kan pas renderend 
opgewekt worden in hoge- 
drukcentrales als er voldoende 
neerslag en reliëf is. 

 

  Omstandigheid: 
Er moet behoefte zijn aan 
energie en kennis en kapitaal 
moeten beschikbaar zijn. 
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Waarderende geografische vragen 
Dat zijn bijvoorbeeld: Is dat daar gewenst? Is daar dat gewenst? Is dat daar zo gewenst? 
Een waardering bestaat uit: een situatiebeschrijving, en eventuele verwijzing naar gegevens over de 
situatie, een oordeel, een norm waarop het oordeel is gebaseerd, (eventueel) een achterliggende 
waarde die de norm rechtvaardigt, (eventueel) een voorbehoud ten aanzien van de geldigheid van het 
oordeel. 
 
Een voorbeeld van een waardering of standpuntbepaling ziet er schematisch als volgt uit: 
 
Situatie:   
Tracé A1 loopt door  
het open landschap 
 

 Oordeel: 
Tracé A1 is 
onaanvaardbaar 

 
Gegevens: 
Zie plankaart 

Norm: 
Belevingswaarde van het landschap 
handhaven 

 
Voorbehoud: 
Tenzij een deel verdiept 
wordt aangelegd 

  
Waarde: 
Duurzaamheid 
 

 

 
Geografische vragen gericht op keuzes, oplossingen en voorspellingen 
Dat zijn bijvoorbeeld: Waar kan dat? Wat kan daar? Hoe zal dat daar zijn? Hoe zal men dat daar 
beleven? Een geografische oplossing bestaat minimaal uit: een doelstelling, de beperkingen, 
normerende principes (criteria), de mogelijke alternatieven, de keuze, de oplossing of het ontwerp. 
Als in een bepaald gebied een bepaalde functie moet worden gerealiseerd, dan is een omschrijving van 
dat doel de eerste stap. Vervolgens gaan we na waar in het gebied deze functie zeker niet kan komen. 
Als we de criteria weten waaraan de oplossing moet voldoen, kunnen we de alternatieven in kaart 
brengen en tenslotte een verantwoorde keuze maken. 
 
Een voorbeeld van een probleemoplossende vraag is hieronder schematisch weergegeven: 
 
 
Probleemanalyse: 
(ongewenste situatie) 
Natuurgebied X wordt 
aangetast door recreatie. 

 
Voorgestelde maatregelen: 
Kwetsbare delen afsluiten in 
andere delen alleen wandelen en 
fietsen toestaan, verblijfsrecreatie 
concentreren 
 
 
 

 
Oplossing: 
(gewenste situatie) 
De functies natuur en recreatie 
worden op elkaar afgestemd 
d.m.v. zonering. 

Gegevens: 
Afname van flora en fauna 
en toename van recreanten. 

Doelen van beleid: 
Natuurbescherming en recreatief 
gebruik reguleren. 
 
 

Voorbehoud: 
Mits deze maatregel in dit gebied 
te handhaven is. 

 Fundamentele keuze: 
Natuur zo veel mogelijk sparen. 
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1c.  Geografische werkwijzen toepassen bij het formuleren en beantwoorden van geografische 
vragen 
Geografische werkwijzen vormen een belangrijk onderdeel van de schoolaardrijkskunde. Het is kennis 
over de manier van werken bij aardrijkskunde. Leerlingen moeten de geografische werkwijzen kennen 
om op een geografische manier informatie te kunnen verwerken en vragen te kunnen stellen. 
Zelfs voor het beantwoorden van een schijnbaar eenvoudige beschrijvende vraag heb je meer dan één 
geografische werkwijze nodig. Aan de hand van het thema 'toerisme in Spanje' wordt hier elk van de 
zes geografische werkwijzen toegelicht. Uit de toelichting blijkt de meerwaarde van het toepassen van 
de geografische werkwijzen. 
We zullen in de tekst met een cijfer verwijzen naar de werkwijzen in eindterm 1c. 
 
Ad 1.: Vergelijken van gebieden en verschijnselen (in ruimte en tijd) doen we om categorieën te 
vormen. De denkvaardigheid is: het onderscheiden van overeenkomsten en verschillen. Je moet weten 
welke overeenkomsten en verschillen er tussen gebieden en verschijnselen zijn om bijvoorbeeld 
antwoord te kunnen geven op vragen als: 
1. Wat voor soort toeristengebieden zijn er in Spanje? 
Aanpak: We inventariseren verschijnselen als: ligging, klimaatgegevens, soort landschap, soort en 
niveau van toeristische voorzieningen, 
(zandstrand, hotels, appartementen en campings) en soort en niveau van de bezienswaardigheden. We 
vergelijken de kenmerken van deze verschijnselen per gebied met elkaar. Via de overeenkomsten en 
verschillen kunnen we diverse categorieën toeristische gebieden in Spanje onderscheiden. 
2. Welke perioden en daarmee samenhangende vormen van toerisme zijn te onderscheiden in de 
ontwikkeling van het toerisme in Spanje? 
Aanpak: We inventariseren de verschillende kenmerken (seizoen, gebied, aantal toeristen, 
overheersende activiteit) van het toerisme in Spanje in de 20e eeuw. Via deze verschillende kenmerken 
van het toerisme komen we tot de volgende categorieën: ‘elitair wintertoerisme' [(al van vóór WO II: 
overwinteren aan de kust en wintersport in de Sierra Nevada door m.n. Engelsen), ‘elitair 
zomertoerisme' (hotel- en golftoerisme tot de jaren ’60 van de 20e eeuw (afkomstig uit een beperkt 
aantal landen) en 'massatoerisme' sinds de jaren ’60 (afkomstig uit heel Europa)]. 
 
Ad 2.: Relaties leggen we om een samenhangend geografisch (wereld)beeld op te bouwen. De 
denkvaardigheid is: verbanden opsporen tussen verschijnselen binnen gebieden (verticale relaties) en 
tussen gebieden (horizontale relaties). 
Je moet weten welke samenhangen er zijn tussen verschijnselen binnen een gebied om bijvoorbeeld 
antwoord te kunnen geven op vragen als: 
1. Hoe worden toeristische gebieden in Spanje beïnvloed door de omstandigheden ter plaatse? 
Aanpak: We inventariseren de verschijnselen die daarvoor van belang zijn: de mate van ontbossing, de 
mate van bodemaantasting, de aanwezigheid van wintersportfaciliteiten; en het verdrogingproces, de 
vervuiling van het zeewater en de concentratie van zomertoerisme langs de kust. Ze hangen met elkaar 
samen (verticale relatie). 
Je moet weten welke samenhangen er zijn tussen gebieden om bijvoorbeeld antwoord te kunnen geven 
op de vraag: 
2. Hoe worden toeristische gebieden in Spanje beïnvloed door ontwikkelingen elders? 
Aanpak: We inventariseren de verschijnselen die daarvoor van belang zijn: de gestegen welvaart, de 
toegenomen vrije tijd, de vervroegde pensionering en de toegenomen (auto)mobiliteit in Europa. Deze 
verschijnselen leiden tot massale toeristenstromen richting Spanje (horizontale relatie). Ook kunnen 
elders nieuwe toeristische voorzieningen komen die sterk concurrerend zijn, zoals bijvoorbeeld de 
laatste jaren in Turkije het geval is. 
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Ad 3.: Verschijnselen en gebieden vanuit meer dimensies beschrijven en analyseren, doen we om 
onderscheid te maken en verbanden te leggen tussen verschijnselen en daarmee een kritische 
beschouwing te geven. De denkvaardigheid is: verschillende aspecten aan verschijnselen 
onderscheiden (bijvoorbeeld de dimensies natuur, economie, politiek, cultuur) en de samenhangen 
daartussen opsporen. Je moet weten welke dimensies van een verschijnsel van belang zijn om 
bijvoorbeeld de vraag te kunnen beantwoorden: 
Heeft de ontwikkeling van het toerisme in Spanje het land meer voordelen dan nadelen gebracht? 
Aanpak: We inventariseren de dimensies die van belang zijn voor deze vraag: natuur, economie en 
cultuur. De natuurlijke dimensie bestaat uit: verdroging, vervuiling, vormen van landdegradatie. 
De economische dimensie bestaat uit: de belangrijke bijdrage aan de betalingsbalans, de 
werkgelegenheid en de economische groei. De culturele dimensie bestaat uit allerlei aspecten van het 
Spaanse culturele erfgoed die het land aan de wereld kan tonen. 
In een kritische beschouwing worden deze dimensies tegen elkaar afgewogen. 
 
Ad 4.: Verschijnselen en gebieden in hun geografische context plaatsen, doen we om te ontdekken hoe 
iets werkt. Hoe krijg je een integraal beeld van een gebied? Als je er van uit gaat dat de wereld 
functioneert als een systeem, bestaande uit deelsystemen, dan is de vraag relevant: tot welk 
deelsysteem behoort mijn studieobject? Het systeem waartoe het behoort, beïnvloedt de manier waarop 
een verschijnsel functioneert en verandert. 
De denkvaardigheden zijn: een onderscheid maken tussen deelgebieden en verbanden leggen met een 
groter geheel. 
Als je een idee hebt uit welke delen de Costa del Sol bestaat (badplaatsen, kuststrook, binnenland) en 
tot welk groter geheel de Costa del Sol behoort (maakt het bijvoorbeeld deel uit van Andalusië of van de 
toeristische Middellandse Zeekust of van een nog groter geheel?) dan kun je vragen stellen als: In welk 
kader functioneert de Costa del Sol? Of: Welke deelgebieden functioneren als onderdelen van de Costa 
del Sol? Een belangrijk deel van de gebouwen in het gebied vertoont Moorse trekken, maar toch 
functioneert de Costa del Sol in het geheel niet als deel van de Maghreb. De Costa del Sol is pas te 
begrijpen als je als het ware door die uiterlijke kenmerken heen kunt zien dat het functioneert als 
toeristisch deel van West-Europa. Dan pas kun je vragen beantwoorden als: 
Uit welke gebieden komen de meeste toeristen naar de Costa del Sol? 
Welke andere gebieden zijn de belangrijkste toeristische concurrenten van de Costa del Sol? 
Van welke gebieden is de ontwikkeling van de Costa del Sol het meest afhankelijk? 
 
Ad 5.: Verschijnselen en gebieden op verschillende ruimtelijke schalen beschrijven en analyseren doen 
we om globale geografische beelden te detailleren en omgekeerd. De denkvaardigheid is: een 
onderscheid maken tussen globale en gedetailleerde ruimtelijke patronen. Je moet weten hoe 
verschijnselen op verschillende ruimtelijke schaal functioneren om bijvoorbeeld antwoord te kunnen 
geven op de vraag: 
Waar brengen veel toeristen uit Noordwest-Europa hun vakantie door? 
Aanpak: We inventariseren de ruimtelijke schalen die voor deze vraag van belang zijn: de continentale, 
de nationale en de regionale schaal. 
Op continentale (Europese) schaal beweegt de toerist zich vooral naar de landen aan de Middellandse 
Zee (criterium: grote kans op goed weer). 
Op nationale schaal gaat de toerist vooral naar kustgebieden, berggebieden (wandelen en wintersport), 
stedelijke gebieden, (criterium: seizoen). 
Op regionale schaal gaat de toerist vooral naar bepaalde badplaatsen, golfbanen, cultuurhistorische 
centra (criterium: de activiteit die men wil doen). 
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Ad 6.: Verschijnselen en gebieden beschrijven en analyseren door relaties te leggen tussen het 
bijzondere en het algemene doen we om te zien hoe algemene processen een specifieke vorm krijgen 
afhankelijk van het land of de regio waarin zij zich afspelen. De denkvaardigheid is onderscheid maken 
en verbanden leggen tussen het bijzondere en het algemene. Je moet weten welke specifieke situatie 
van invloed is op algemene processen om bijvoorbeeld de vraag te kunnen beantwoorden: 
Welke algemene en bijzondere factoren hebben bijgedragen aan de opkomst van Marbella en Lloret de 
Mar als badplaats aan de Spaanse Middellandse-Zeekust? 
Aanpak: We inventariseren de algemene factoren: complementariteit t.o.v. Noordwest-Europa [(zonnig 
klimaat met droge en warme zomers, mooie stranden, lage prijzen, groot aanbod van toeristische 
voorzieningen (wat die twee plaatsen dus gemeen hebben met alle andere plaatsen aan de Costa's)]. 
Welvaartsstijging in West-Europa en daardoor een grotere vraag en een grotere mobiliteit van toeristen. 
Specifieke factoren t.a.v. Marbella: de burgemeester van Marbella die meer dan tien jaar een 
buitengewoon corrupt bewind heeft gevoerd en door het aan zijn laars lappen van wet- en regelgeving 
een ongebreidelde groei van dit toeristenoord heeft bewerkstelligd; mensen met geld en connecties; 
Marbella is een elitebadplaats geworden en dank zij enorme investeringen dat ook gebleven. 
Specifieke factoren t.a.v. Lloret de Mar: de plaats is goed bereikbaar (vanuit de belangrijkste 
bezoekerslanden binnen 24 uur per auto(bus), de plaats had, vóór de opkomst van het massatoerisme, 
al een lange toeristische traditie. 
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Tenslotte een en ander nog eens schematisch geordend: 
 
Geografische werk-
wijze: Wat doe je? 

Functie: Waarom 
doe je dit? 

Denkvaardigheden: 
Hoe doe je dit? 

Aspecten / inhoud: 
Waar let je op? 

Mogelijke aanpak: 
 

1. Vergelijken van 
verschijnselen en 
gebieden in ruimte en 
tijd 

Je zoekt antwoord op 
de vraag: Waar hoort 
dit bij? 

Door onderscheid te 
maken tussen soorten 
verschijnselen en 
gebieden 

Overeenkomsten en 
verschillen 

1. relevante kenmerken 
noemen 
2. verschillen en 
overeenkomsten zoeken 
3. verschijnselen en 
gebieden indelen in 
categorieën 
 

2. Relaties leggen 
binnen een gebied en 
tussen gebieden  

Je zoekt antwoord op 
de vraag: Wat 
beïnvloedt elkaar? 
 

Door verbanden te 
leggen tussen 
verschijnselen binnen 
en tussen gebieden 

Interne, respectievelijk 
externe factoren 

1. relevante 
verschijnselen noemen 
2. verticale en 
horizontale associaties 
inventariseren 
3. interne en externe 
samenhangen beschrijven 
 

3. Verschijnselen en 
gebieden vanuit meer 
dimensies beschrijven 
en analyseren  

Je zoekt antwoord op 
de vraag: Welke 
aspecten spelen een 
rol? 

Door onderscheid te 
maken en verbanden 
te leggen tussen 
verschijnselen 

Dimensies: natuur, 
economie, politiek, 
cultuur 

1. relevante dimensies 
beschrijven 
2. wederzijdse invloed 
van dimensies beschrijven 
 

4. Verschijnselen en 
gebieden in hun 
geografische context 
plaatsen  

Je zoekt antwoord op 
de vraag: In welke 
ruimtelijke context 
functioneert dit? 

Door onderscheid te 
maken tussen 
deelgebieden en 
verbanden te leggen 
met een groter geheel 

Onderdeel en geheel 1. relevante onderdelen 
noemen 
2. relevant groter geheel 
noemen 
3. positie in geografische 
context beschrijven 
 

5. Verschijnselen en 
gebieden op 
verschillende 
ruimtelijke schaal 
beschrijven en 
analyseren 

Je zoekt antwoord op 
de vraag: Wat is de 
grote lijn en wat is 
detail? 

Door onderscheid te 
maken tussen 
patronen en 
processen op 
verschillende schaal 

Overzicht en detail 1. relevante ruimtelijke 
schalen noemen 
2. belangrijke details 
beschrijven 
3. hoofdzaak / ruimtelijk 
overzicht schetsen 
4. ruimtelijk patroon 
beschrijven 
 

6. Verschijnselen en 
gebieden beschrijven 
en analyseren door 
relaties te leggen 
tussen het bijzondere 
en het algemene 

Je zoekt antwoord op 
de vraag: Hoe werken 
algemene processen 
uit in een specifieke 
regionale context? 

Door onderscheid te 
maken en verbanden 
te leggen tussen het 
bijzondere en het 
algemene 

Algemene processen 
en bijzondere 
regionale 
omstandigheden 

1. het algemene proces 
benoemen 
2. beschrijven hoe dit 
proces in een concreet 
gebied uitwerkt 
3. beschrijven hoe er in 
het gebied op de gevolgen 
van het algemene proces 
gereageerd wordt 
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Bijlage 3. Voorbeeldopgaven 
 
 
Toelichting bij de voorbeeldopgaven t.b.v. de CE-syllabus voor het nieuwe examenprogramma 
aardrijkskunde dat ingaat in schooljaar 2007-2008. 
 
De nieuwe aardrijkskundeprogramma’s voor havo en vwo bestaan uit een aantal regionale domeinen 
waarin de complexe wisselwerking tussen mondiale en algemene processen enerzijds en specifieke 
regionale uitwerkingen anderzijds, centraal staat. De complexiteit van thema’s zoals systeem aarde, 
globalisering en leefomgeving vereist een benadering vanuit verschillende invalshoeken. Je kunt dan 
niet volstaan met een eenvoudige kort-antwoordvraag die op één facet van het probleem gericht is. Een 
essayvraag, een probleemoplossende of een stelopdracht belicht altijd verschillende dimensies van een 
probleem. Deze vraagtypen bieden meer mogelijkheden om de inhoud van het examenprogramma te 
toetsen dan de tot nu toe gebruikelijke vraagtypen. Bovendien zal de leerling vaker een logisch 
opgebouwde reeks van samenhangende vragen (van probleemstelling tot conclusie/beoordeling) 
moeten beantwoorden waardoor het geografisch denken getoetst wordt. Dat is een werkwijze die in de 
vervolgopleidingen vaak wordt toegepast. Het CE krijgt op deze manier ook voor wat betreft de 
procedurele kennis een discriminerende waarde.  
Hoewel de vraagstukken maar voor een klein deel aanspraak doen op de reproductieve kennis van de 
leerling is deze kennis wel nodig om het vraagstuk in de juiste geografische context te kunnen plaatsen. 
Leerlingen moeten laten zien over voldoende overzichtskennis en geografische vaardigheden te 
beschikken om een complex geografisch probleem te kunnen aanpakken. Alleen al door de specifieke 
geografische aanpak is het niet mogelijk dat een slimme leerling die geen aardrijkskunde in zijn pakket 
heeft, het vraagstuk kan oplossen. 
De realistische cases zijn ontleend aan de werkelijkheid en sluiten waar mogelijk aan bij de 
belevingswereld van de gemiddelde leerling. Daardoor krijgt de opdracht betekenis voor de leerling en 
dat zal de leerling uitdagen het probleem op te lossen. 
We kunnen concluderen dat de nieuwe toetsvormen beter aansluiten bij de bedoelingen van de tweede 
fase en het nieuwe examenprogramma. Daardoor wordt het mogelijk om de inhoudsvaliditeit van het 
centraal examen in belangrijke mate te vergroten.  
 
Naast argumenten vóór deze nieuwe toetsvormen zijn er ook wel enkele argumenten tegen in te 
brengen.  
Omdat er wordt uitgegaan van een of twee specifieke cases waarbij je meteen ‘de diepte’ in duikt, wordt 
lang niet alle stof geëxamineerd. De representativiteit (inhoudsvaliditeit) van het CE zou zo misschien in 
gevaar komen. Dat kun je ondervangen door naast deze casusopdrachten wat meer algemene vragen 
over de examenstof te stellen, die de rest van de eindtermen bestrijken.  
Het beoordelen van dit soort opdrachten is bewerkelijk en soms ook wat subjectief, met name wanneer 
het gaat om beslissingsvraagstukken. Dit zou de betrouwbaarheid van het CE kunnen verminderen. 
Sommigen zijn daarom van mening dat dit soort opgaven eerder thuis hoort in het schoolexamen. 
Niettemin denken wij dat de beoordelingsproblemen te beperken zijn door de opdrachten in kleinere 
scoorbare eenheden aan te bieden, bijvoorbeeld door gebruik te maken van hulpvragen of een 
schrijfkader. In het Verenigd Koninkrijk heeft men al langer ervaring met het beoordelen van dit soort 
vraagstukken en daar bestaan ook standaard nakijkbladen voor. Je moet bij een casus kunnen 
beschikken over een reeks van bronnen. Dat kan een logistiek probleem vormen maar dat is het zeker 
niet meer, wanneer te zijner tijd examens via de computer worden afgenomen. 
Leerlingen die goed zijn in taal worden door dit soort ‘talige’ examens bevoordeeld. Het zal de 
leerlingen met een niet-westerse achtergrond dus in zekere mate benadelen. Nagegaan moet worden in 
hoeverre dit nadeel acceptabel is.  
Toetstechnisch kan deze vorm van toetsen tot een wat lagere betrouwbaarheid leiden. Onderzocht zal 
moeten worden in hoeverre dit binnen toelaatbare grenzen blijft. 
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De voorbeeldopgaven 
 
De vier voorbeeldopgaven worden hier gepresenteerd in volgorde van open (vwo) naar gesloten (havo) 
vraagvorm.  
 
I Voorbeeldopgave vwo ‘Bouwen in de Zuidplaspolder of niet?’ 
 
Dit is een voorbeeld van een essay met enkele aspecten van ‘decision making’. Het essay dient aan 
duidelijke eisen te voldoen en is gebaseerd op een uitvoerige beschrijving of probleemverkenning. De 
bronnen bij deze opgave zijn niet zeer omvangrijk. Het is dus mogelijk deze pas tijdens het centraal 
examen te presenteren als apart bronnenboekje.  
Binnen deze toetsvorm zijn verschillende variaties mogelijk. De opgave kan een nog meer open 
karakter krijgen door maar enkele of helemaal geen kaartbladen te geven. Dat kan ook gebeuren door 
niet de vragen te geven, maar de typen vragen. Bijvoorbeeld: Formuleer zelf een vraag naar een 
ruimtelijke kenmerk, of: Formuleer een vraag naar een relevant gebiedskenmerk. Een andere variant: 
Formuleer een vraag waarin je nagaat welke gebieden met bepaalde kenmerken uitgesloten zijn van 
woonbebouwing.   
De opgave toetst of de kandidaat in staat is uiteenlopende regionale analyses te beoordelen aan de 
hand van verschillende doelen en waarden in het ruimtelijk beleid. 
 
 
II Voorbeeldopgave vwo ‘De tsunami in Zuidoost-Azië op twee kerstdag 2004’ 
 
Dit is een voorbeeld van een gestructureerde stelopdracht. De structuur wordt gegeven door wat in de 
opgave hulpvragen worden genoemd. Om de stelopdracht (het artikel) te kunnen schrijven dient de 
kandidaat deze vragen te beantwoorden. De antwoorden op de hulpvragen vormen als het ware de 
bouwstenen van het artikel. De vragen zijn een controlemiddel of de stelopdracht wel op alle gewenste 
aspecten van de problematiek ingaat.  
Een argument vóór deze toetsvorm is dat de vakinhoud voor een groot deel in de bronnen aanwezig is. 
Deze bronnen worden niet in de volgorde gepresenteerd waarin ze in het centraal examen aan de orde 
komen. De bronnen staan enkele maanden vóór het CE op de Cevowebsite en worden enige tijd vóór 
het CE aan de kandidaten uitgereikt. Zij hebben dan de gelegenheid zich in de problematiek te 
verdiepen en indien gewenst hun docent te raadplegen. 
Op dit moment wordt overwogen bij dit soort omvangrijke opgaven de kandidaat toe te staan deze 
bronnen mee te nemen naar het examen. Hiervoor moet nog een procedure ontwikkeld worden. 
De opgave toetst of de kandidaat in staat is geografische informatie te analyseren en geografische 
kennis en vaardigheden in samenhang toe te passen.  
 
III Voorbeeldopgave havo ‘Ruimte voor de rivier’ 
 
Dit is een voorbeeld van een gestructureerde schrijfopdracht. In een gegeven structuur moet de 
informatie geordend worden. Meer gesloten dan de voorgaande twee. Daarom misschien geschikter 
voor de havo-kandidaten, omdat deze meer gebaat zijn bij een gestructureerde aanpak. De vragen zijn 
soms vrij open van karakter, maar de antwoorden dienen in een beperkte ruimte te worden 
opgeschreven. Het dwingt een kandidaat helder te denken, hoofdzaken van bijzaken te onderscheiden 
en dus op de essentie van de vraag in te gaan. Er is letterlijk geen ruimte om zich te verliezen in lange 
uitweidingen, waardoor hij het overzicht zou kunnen verliezen.  
De beoordeling en de criteria waarop wordt beoordeeld zijn zowel voor kandidaat als corrector duidelijk. 
De antwoorden dienen alle vanuit de bronnen beoordeeld te worden. 
Het bronnenmateriaal mag niet tijdens het CE gebruikt worden. De kandidaat krijgt bij het CE een aantal 
bonnen uitgereikt.  
De opgave toetst of de kandidaat in staat is om geografische informatie te ordenen en te interpreteren. 
 
 

syllabus aardrijkskunde havo centraal examen 2009 DEEL II 



 

IV Voorbeeldopgave havo ‘Houtkap in de Filippijnen’ 
 
Dit zou een scenario-opdracht genoemd kunnen worden. De meest gesloten vorm van de vier. Er 
worden van te voren geen bronnen verstrekt die voor gebruik in het CE bedoeld zijn. Wel krijgt de 
kandidaat ruim vóór het CE, informatie die op de problematiek van de opgave betrekking heeft. Deze 
informatie stelt de kandidaat in staat kennis en inzicht te krijgen in de problematiek van de illegale 
houtkap op diverse ruimtelijke schalen, de oorzaken en gevolgen daarvan en mogelijke duurzame 
oplossingen. Pas tijdens het CE blijkt dat een opgave over de illegale houtkap in de Filippijnen gaat.  
In de opgave moet de kandidaat een aantal geografische richtvragen beantwoorden die zijn kennis en 
inzicht in de problematiek van de illegale houtkap toetsen (fase van verkenning, probleemherkenning en 
probleemdefinitie). Daarna moet hij een scenario van een mogelijke toekomstige ontwikkeling van de 
houtkap kiezen (probleemoplossing) en hierbij aangeven wat dit scenario betekent voor de Filippijnen. 
De kandidaat kan zich goed inleven in de problematiek en de concrete aard van de problematiek dwingt 
hem bij sommige vragen daar ook toe.  
De opgave toetst of de kandidaat in staat is om kennis en inzicht met betrekking tot een gegeven 
ruimtelijk probleem in een nieuwe regionale context toe te passen.  
 
GeoMedia, Faculteit Geowetenschappen van de Universiteit Utrecht heeft toestemming 
gegeven voor gebruik en bewerking van enkele bronnen bij de voorbeeldopgaven.  
 
 
De samenstellers 
Iris Pauw 
Harrie Mennen 
Bruno van Erp Taalman Kip 
 
Opmerking. 
Vermoedelijk zal in het centraal examen havo van 2009 een dergelijke opgave (nog) niet voorkomen. 
Dit zal definitief worden meegedeeld in de septembermededeling van 2008. 
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I Voorbeeldopgave vwo ‘Bouwen in de Zuidplaspolder of niet?’ 
 
 
Intro 
Onlangs gaf de minister van VROM (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu), groen licht voor 
de aanleg van Westergouwe (bron 1). Dat moet een nieuwe Vinexwijk worden van 3800 woningen in de 
Zuidplaspolder bij Gouda. Bovendien wil de minister er de glastuinbouw flink uitbreiden ter ontlasting 
van het overvolle Westland. Maar is deze locatie waterstaatkundig wel geschikt voor woningbouw? Het 
ministerie heeft er de laatste jaren op gehamerd, dat we bij de ruimtelijke planning veel meer rekening 
moeten houden met water. Het ministerie heeft daarvoor zelfs de zogenaamde watertoets ingevoerd. 
Hoe zit dat nu bij de Zuidplaspolder? De Zuidplaspolder is het laatste open polderlandschap tussen 
Rotterdam, Zoetermeer en Gouda. Blijft deze polder grotendeels groen of wordt zij prijsgegeven aan 
verdere bebouwing?  
Je gaat in deze opdracht op onderzoek beneden zeeniveau en kiest partij: vóór Westergouwe, tégen 
Westergouwe of vóór mits …  
 
 
A De analyse 
Voor je stelling kunt nemen in een probleem moet je het eerst analyseren. Je gaat informatie 
verzamelen over het gebied van de Zuidplaspolder. Daarvoor gebruik je de atlas, de bronnen die bij 
deze opdracht horen en de meningen van een aantal betrokkenen. 
 
a. De atlas als informatiebron  
Vul onderstaande tabel in door de vragen te beantwoorden. De kaartbladen waarop je relevante 
informatie kunt vinden zijn gegeven. Je moet wel nog de juiste kaart selecteren. 
 
 Vragen kaartblad Informatie 
1p 1. Waar ligt de Zuidplaspolder? 

 
GB36 en 
GB62 

 

1p 2. Wat is de hoogteligging van deze polder? 
 

GB33  

2 p 3. Hoe is deze polder ontstaan? Wat voor      
    soort polder is het? 
 

GB 44  

1p 4. Welke invloed heeft de ontwikkeling van de   
    neerslag (als gevolg van een veranderend   
    klimaat) op de polder? 
 

GB43   

1p 5. Zal dit gebied nog verder dalen? Waarom  
    wel/niet? 
 

GB18 en 
GB41 

 

1p 6. Wat wil de Rijksplanologische Dienst met   
    dit gebied? 
 

GB61  

2p 7. Leg uit met welk probleem de tuinders in 
deze polder te maken krijgen. Gebruik 
daarbij het begrip relatieve 
zeespiegelstijging. 

 

GB46  
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1p 
 
 
2p 
 
2p 

8a. Vergelijk in bron 2 de punten A en B. Verklaar 
waardoor punt A een grotere beperking in 
functiekeuze kent dan punt B. 

8b. Welke twee fysisch-geografische problemen moet je 
overwinnen als je in de Zuidplaspolder gaat bouwen? 

8c. Hoe kun je elk in 8a bedoeld probleem aanpakken? 
 

Bron 1 en 3  

1p 9. De Zuidplaspolder kan ook worden benut als 
retentiebekken. Zal dat ook bijdragen aan de 
vermindering van het broeikasprobleem? 

 

Bron 2 en 
GB40 

 

1p 10. Zullen de straten in Westergouwe in de toekomst net 
zo wegzakken als in Gouda? 
 

Bron 4  

 
b. De andere informatiebronnen 
 
Bron 1: Waterkansenkaart Zuidplaspolder 
Bron 2: Pompen of nathouden en Van source naar sink, in: Geografie, januari 2005  
Bron 3: Omstreden bouwplan Westergouwe, NRC Handelsblad, 17 februari 2005 
Bron 4: Foto genomen in de Goudse wijk Goverwelle, in: Geografie, januari 2005 
 
c. De meningen van betrokkenen 
In de provincie Zuid-Holland liggen op elke hectare grond wel vijf ruimteclaims. Allerlei 
belangengroepen variërend van boer, burger, ondernemer tot recreant bemoeien zich met de ruimtelijke 
inrichting. Hieronder volgt een aantal uitspraken van belangengroepen. Hun argumenten kun je 
gebruiken om jezelf een mening te vormen. 
  
1. Willem Veerman, veeboer in de Zuidplaspolder. 
“Ik melk 80 zwartbonten. In 1990 heb ik het bedrijf van mijn vader overgenomen. Om te kunnen 
concurreren op de Europese markt hebben mijn vrouw en ik het bedrijf de afgelopen jaren 
gemoderniseerd en uitgebreid. Ik schat dat ik rond een miljoen euro heb geïnvesteerd om dit op te 
bouwen. De omstandigheden in deze polder voor veeteelt zijn prima. Het waterschap houdt het 
grondwater keurig op peil zodat het vee al vroeg de wei in kan en ik ook na een flinke bui toch weer vrij 
snel met de tractor mijn land op kan.” 
 
2. Arjan de Wilde; jonge woningzoekende in Gouda en zijn vriendin Katja. 
“Katja en ik zijn al drie jaar op zoek naar woonruimte in Gouda. Daar zijn we allebei geboren en getogen 
en willen hier eigenlijk niet weg. Maar hoe kom je aan een huis? In Gouda is bijna niks te koop of voor 
ons onbetaalbaar. En huren lukt al helemaal niet. Ik hoop dat de nieuwe wijk doorgaat. Laatst zijn we 
naar de plannen van de gemeente gaan kijken. Zag er prachtig uit. Ruime kavels en mooie woningen 
onder de rook van ons geliefde Gouda. Katja zag onze kleine al rondrennen in de tuin…dus we hopen 
dat het door gaat.” 
 
3. Moniek Goudsbloem; lid van de milieufederatie 
“Wat een baggerplan van die minister. Hoe haalt ze het in haar hoofd hier een wijk te plannen. En bij de 
gemeente zijn ze ook helemaal doorgedraaid. Die wethouders hebben alleen maar dollartekens in hun 
ogen. Hoe kan je dit stukje ouderwets Hollands cultuurlandschap nu opofferen aan alweer een 
woonwijk? Als ik door dit gebied loop kom ik allerlei zeldzame planten tegen; in het voorjaar sterft het 
hier van de grutto’s. We hebben net met de boeren een contract gesloten dat ze bij het maaien van het 
gras extra voorzichtig zijn met de nesten. Dit is de achtertuin van de mensen in de grote stad! 
In Gouda is nog ruimte genoeg om te bouwen. Wij kunnen hier in de polder de woningnood van de 
Randstad toch niet oplossen? Laat ze wat beters bedenken zeg.” 
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4. Arie Biemond, dijkgraaf . 
Het waterschap is niet blij met de plannen. Zo geef je een verkeerd signaal aan de rest van Nederland. 
Water moet anno 2005 in de ruimtelijke ordening juist sturend zijn en niet volgend. 
Hier was een kans het nieuwe denken over ruimte voor water ook in de praktijk toe te passen. 
Het gebied tussen de A20 en de Hollandsche IJssel is erg ongeschikt voor woningbouw. De ondergrond 
is onstabiel. Het huidige agrarische gebruik zou kunnen worden gedeeld met (natte) natuurontwikkeling 
en recreatie-dicht-bij-huis. Ook zijn er technische argumenten die tegen verstedelijking pleiten. Maar 
zowel de centrale overheid, de provincie als de gemeente Gouda vinden dat ‘in dit waterputje van 
Nederland’  wel een nieuwe wijk kan worden gebouwd. Wij zijn een dienende organisatie en zullen 
adviseren hoe het waterbeheer er in een bebouwde omgeving uit kan zien. Ons uitgangspunt daarbij is 
dat de bergingscapaciteit van de polder niet wordt aangetast.” 
 
5. Akke Vos; ambtenaar op het Ministerie van Ruimtelijke Ordening in Den Haag. 
De ontwikkeling van de Zuidplaspolder speelt een rol om tot een samenhangend ruimtelijk concept te 
komen in dit deel van de provincie. De polder krijgt een meerwaarde voor zowel de Randstad als de 
regio en de locatie zelf. Het landschap is daarbij niet meer primair agrarisch, de landbouwfunctie zal in 
dit deel van Nederland op termijn steeds verder dalen. De rol als groene woon-, werk- en 
recreatieruimte voor de stedeling neemt juist sterk toe. We moeten het in dit dichtbevolkte deel van 
Nederland steeds meer zoeken in het combineren van functies. De aanleg van Westergouwe past 
daarin hoewel er een aantal technische aanpassingen op het terrein van waterbeheer nodig zijn. En 
natuurlijk moeten de plannen de watertoets doorstaan.” 
 
6. Riet Bakker (VVD), wethouder Ruimtelijke Ordening gemeente Gouda. 
Gouda heeft een “opgave” van zesduizend woningen. In de stad zelf kunnen we door inbreiding nog 
hooguit 2000 woningen kwijt. Westergouwe is het enige open gebied dat we nog hebben; ideaal 
gelegen dicht tegen de stad aan. Natuurlijk hebben we  in deze laaggelegen polder een probleem maar 
dat is technisch allemaal op te lossen. Het woning en straatpeil komt wat hoger te  liggen; gebieden met 
een erg slappe ondergrond krijgen een lagere woningdichtheid. Het grondwaterpeil kan zelfs hoger 
worden dan nu. Voor de landbouw moet het peil nu elk jaar verlaagd worden. In de toekomst hoeft dat 
niet meer. 
Ach mensen, over een paar jaar sta ik in het hele land uit te leggen hoe wij hier in Gouda in ‘het putje 
van Nederland’ een perfecte woonwijk hebben gebouwd.” 
 
 
B De stellingname 
Je hebt nu voldoende informatie verzameld om je een beeld te kunnen vormen over de voor- en 
nadelen van dit bouwproject. Hieronder worden drie opties voor de invulling van de Zuidplaspolder 
genoemd. Bestudeer deze opties nauwkeurig. 
 
Optie I: Bouwen 
De woningnood in de Randstad is groot. De komende 10 jaar moeten er meer dan 100.000 woningen 
gebouwd worden om de kwalitatieve woningnood te verkleinen. Vooral jongeren kunnen nauwelijks aan 
een betaalbare woonruimte komen in de Randstad. Er zal op grote schaal nieuwbouw gepleegd moeten 
worden om de woningnood op te vangen. Goede locaties zijn moeilijk te vinden. Minister Dekkers van 
VROM heeft gekozen voor de Zuidplaspolder in de buurt van Gouda. Een realistisch en verstandig 
besluit. 
 
Optie II: Niet bouwen 
Nederland staat aan de vooravond van een verdere zeespiegelstijging. De klimaatverandering door het 
versterkte broeikaseffect maakt het klimaat natter. Steeds vaker zal Nederland getroffen worden door 
hoosbuien. De rivieren krijgen steeds vaker te maken met een piekafvoer en kunnen hun aanvoer 
steeds moeilijker kwijt. Ook het Groene Hart moet een bijdrage leveren aan toekomstig waterbeheer. 
Hier bouwen is een slecht plan, een slecht plan van de minister. 
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Optie III: Bouwen mits … 
De druk op de ruimte in onze dichtstbevolkte provincie Zuid-Holland is enorm. Natuurlijk kijken vele 
partijen naar de relatief open ruimte tussen de randsteden, dat zo unieke hoefijzervormige stedelijke 
patroon met het Groene Hart in het midden. Bouwen aan de rand van dit Groene Hart kan, maar dan 
moeten er op een aantal terreinen wel uitgebreide maatregelen getroffen worden om het gebied te 
beschermen.  
 
10p 11 Kies één van de drie opties en verdedig je keuze. Lees eerst goed aan welke vier eisen je 

verdediging moet voldoen: 
• eis 1: In de verdediging van je keuze baseer je je op vier argumenten die elk een andere 

dimensie of invalshoek betreffen. 
Kies uit:  
-ecologisch 
-economisch 
-cultureel 
-waterbeheer 
-ruimtelijke ordening 
-sociaal. 

• eis 2: Uit je verdediging moet blijken dat je de problematiek op minimaal twee ruimtelijke 
schalen hebt bekeken. 

• eis 3: Gebruik bij je argumentatie de verzamelde informatie uit de bronnen en de atlas 
(tabel). 

• eis 4: Gebruik de voor jouw optie relevante geografische begrippen uit onderstaande lijst. 
 

Begrippen:  
Watertoets, ruimtelijke planning, piekafvoer, relatieve zeespiegelstijging, wetlands, meervoudig 
ruimtegebruik, retentiebekken, natuurwaarde, lagenbenadering, woningvoorraad, inklinking, 
RO, waterbeheer, ligging, compacte stad, drietrapsstrategie, gebiedseigen water. 

 
3p 12 Beargumenteer bij één niet door jou gekozen optie waarom deze optie volgens jou een 

slechte keuze is. 
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Bron 1 
 
Waterkansenkaart Zuidplaspolder 
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Bron 2 
 
Veenweidegebieden West-Nederland: pompen of nathouden? 
 
Minister Dekker van VROM wil in de Zuidplaspolder bij Gouda vierduizend woningen bouwen en 
er de glastuinbouw flink uitbreiden. 
Dat betekent pompen, want dit gebied behoort tot de laagst gelegen polders van Nederland. 
Ecologen pleiten juist voor vernatting van laaggelegen veengebieden in het Groene Hart om de 
bodemdaling af te remmen en de ecologische functies te herstellen. 
 
Afgelopen zomer leverde een gezelschap van achthonderd wetenschappers in Utrecht stevige kritiek op 
het waterbeheer in het Groene Hart. De slotverklaring van een internationale conferentie over 
laaggelegen moerasgebieden, zogeheten wetlands, opent met de constatering dat eeuwenlang 
bedijken en droogpompen in West-Nederland hebben geleid tot een ingrijpende verstoring van het 
natuurlijk functioneren van dit eens drassige deltagebied. Gevolg: bodemdaling, inklinking van veen, 
vernietiging van het waterzuiverend vermogen en een toenemend overstromingsrisico. Het is dan ook 
onvermijdelijk dat Nederland stukken land aan de zee teruggeeft, aldus een van de aanwezige 
ecologieprofessoren. 
Toch stemden minister Dekker van VROM en staatssecretaris Schultz van Haegen eind september in 
met de bouw van bijna vierduizend woningen op het diepste punt van het Groene Hart, de 
Zuidplaspolder, en kozen daarmee – tegen het waterwetenschappelijke advies in - voor nóg enkele 
generaties lang pompen. En omdat de zeespiegel nog wel even zal doorstijgen - schattingen lopen 
uiteen van twee tot acht decimeter in de komende honderd jaar - moet het pompenarsenaal zelfs flink 
worden uitgebreid om de voeten ten westen van Gouda droog te houden. Eerder wees de minister in de 
Nota Ruimte de polder al aan tot 'landbouwontwikkelingsgebied voor de glastuinbouw' om het overvolle 
Westland te ontlasten. 
 
Eeuwenlang bedijken en droogpompen van West-Nederland hebben geleid tot bodemdaling, inklinking, 
vernietiging van het waterzuiverend vermogen en een toenemend overstromingsrisico. 
 
Baten 
Omdat Nederland grotendeels onder de zeespiegel ligt, zou je hier heel wat wetlands verwachten. Maar 
alleen de Waddenzee staat op het lijstje wetlands van internationale betekenis, te midden van de 
Everglades en de Donaudelta; het Groene Hart is de afgelopen eeuwen vrijwel helemaal 
drooggepompt. Wetlands zijn belangrijk als rustplaats voor trekvogels en als kraamkamer voor vissen, 
maar wetenschappers benadrukken steeds vaker het belang van deze slecht toegankelijke 
moerasgebieden voor de mens. Net als de uiterwaarden langs bedijkte rivieren bufferen wetlands het 
overtollige water dat tijdens een wolkbreuk of hoogwatergolf niet kan worden afgevoerd. Blijft het water 
lang genoeg staan, dan maken bacteriën organische verontreinigingen als olie onschadelijk en fungeert 
het moeras als biologische waterzuivering. De afgelopen jaren gaan er bovendien stemmen op dat 
wetlands wel eens een belangrijke sink (opvangbak) van atmosferische koolstof zouden kunnen zijn, 
doordat ze kooldioxide uit de atmosfeer omzetten in veen (kader 'Van source naar sink'). Daarmee 
lossen veengebieden dus ook nog een stukje van het broeikasprobleem op. De totale baten van 
moerassen kunnen oplopen tot enkele tienduizenden euro per hectare per jaar, aldus berekeningen die 
ecologen in Nature publiceerden (kader 'Ecosystemen als dienstverleners', pag. 36). Dat is een 
veelvoud van de 500 tot 1000 euro die een melkveehouder nu jaarlijks verdient aan een hectare 
grasland in het Groene Hart. 
 
Bodemdaling 
Toch pompen we de driehoek tussen Rotterdam, Zoetermeer en Gouda, het zogeheten RZG-gebied, al 
sinds 1839 droog. Daardoor zakken de veenpolders jaarlijks zo'n zeven millimeter. Dit is het gevolg van 
veenoxidatie: in contact met lucht 'verbrandt' veen tot 'as', niet meer dan de organische resten van een 
voorheen met water verzadigde veenspons. Iedere keer als het Hoogheemraadschap van Schieland het 
waterpeil verlaagt, stelt het de volgende laag veen bloot aan lucht. Een heilloze weg, aldus 
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hoogheemraad Nico de Rooij: 'De laatste keer dat we het waterpeil een decimeter verlaagden, was het 
effect van die drooglegging binnen twee jaar weg.' Als pompen de enige manier is om de voeten van 
grazende koeien en steltlopende grutto's droog te houden, gaat dat veelgeprezen veenweidelandschap 
onvermijdelijk ten onder, zo lijkt het. Onderzoeksinstituut Alterra becijferde dat bij een peilverlaging van 
90 cm de bodemdaling kan oplopen tot 2 cm per jaar, dat is een traptrede per decennium.  
 
Vernatting 
Omdat het middel (pompen) hier erger lijkt dan de kwaal, experimenteert het Wageningse 
onderzoeksinstituut voor de groene ruimte, Alterra, op een proefboerderij bij Zegveld al vele jaren met 
enkele natte alternatieven voor het beheer van veengebieden. 'Actief vernatten' heet de meest radicale 
aanpak, waarbij de pompen worden stilgezet. Om de bodemdaling te kunnen stoppen en de 
veenbodem te behouden, zo schreven de onderzoekers twee jaar geleden droogjes in een rapport, 
moet de landbouw wijken. Weiden veranderen in moerassen en open water; volgens ecologen zijn dat 
ideale condities voor de aangroei van nieuw veen. 
 
“De laatste keer dat we het waterpeil in het gebied tussen Rotterdam en Gouda een decimeter 
verlaagden, was het effect van die drooglegging binnen twee jaar weg.” 
 
Een compromis tussen boerenbehoud en veenbehoud biedt de aanpak die de onderzoekers 'passief 
vernatten' hebben gedoopt. Het waterpeil wordt dan alleen in het groeiseizoen verlaagd tot 35 cm onder 
het maaiveld, ruim een halve meter minder dan nu en nét genoeg om te blijven boeren. De veenoxidatie 
wordt zo niet gestopt, maar afgeremd. En omdat het waterpeil in dat scenario niet wordt aangepast aan 
de bodemdaling, zien de boeren hun grond langzaam maar zeker verdrassen. Uitstel van executie als 
het ware, en dus geen prettig vooruitzicht voor een sector die het toch al moeilijk heeft. 
 
Woningbouw 
Toch hebben de 23 organisaties die samen het RZG-gebied ontwikkelen, waaronder het 
Hoogheemraadschap van Schieland, onlangs in de Zuidplaspolder grote gebieden aangewezen die ze 
willen vernatten. Op de 'waterkansenkaart' van het Hoogheemraadschap van Schieland markeert een 
oranje vlek gebieden die de waterbeheerder ongeschikt vindt voor bebouwing. En als om te illustreren 
hoe onzinnig de geplande woningbouw ten westen van Gouda is, liggen deze oranje 
'vernattingsgebieden' direct naast de woonwijk in spe. Hoogheemraad Nico de Rooij: 'Westergouwe (de 
naam van de woningbouwlocatie HL) komt op een van de laagste punten van Nederland te liggen, zo’n 
zes meter onder zeeniveau; wat bodem en water betreft dus op een zeer ongunstige plek.’ De in 
Utrecht verzamelde deskundigen zijn het vast met hem eens, gezien hun oproep om de ontwatering van 
wetlands onmiddellijk te stoppen. En uit de sommen die de ecologen van Alterra in opdracht van het 
landbouwministerie maakten, blijkt dat passief vernatten nog betaalbaar is ook: voor een vergoeding 
van een kleine duizend euro per hectare per jaar zijn boeren best bereid hun land in de winter onder 
water te zetten – als dat tenminste niet leidt tot vervuiling van de melk. Maar voor het terugdraaien van 
woningbouw in Westergouwe is het te laat, aldus De Rooij, die betwijfelt of de bewoners van deze 
nieuwbouwwijk ooit zullen uitkijken op een typisch Nederlands polderlandschap met grazende koeien. 
Waarschijnlijk ligt Gouda straks niet langer ín het Groene Hart, maar op de oever van een uitgestrekte 
veenplas. 
 
De toegevoegde waarde van wetlands zoals veenweiden wordt geschat op zo'n 15.000 dollar per 
hectare per jaar - een veelvoud van de 500 tot 1000 euro die een melkveehouder nu aan een hectare 
grasland in het Groene Hart verdient. 
bron: Geografie, januari 2005 
 
Van source naar sink 
Grasland op veengrond is een grote bron van het broeikasgas kooldioxide. Na droogpompen van 
veengrond verbrandt dit veen door de blootstelling aan lucht. Daarbij komt volgens berekeningen van 
Alterra zoveel CO2 vrij, dat de 450.000 hectare grasland op veengrond die Nederland rijk is bij elkaar 
zo’n 15 procent van de landelijke CO2-emissie voor zijn rekening neemt. Het onder water zetten van 
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graslanden vermindert de afbraak van veen, zo luidt de theorie achter ‘vernatten’, en leidt mogelijk zelfs 
tot het binden van atmosferische koolstof bij de nieuwvorming van veen. Graslanden veranderen zo van 
een source in een sink van kooldioxide, vergelijkbaar met het plan van de VS om door bosaanplant het 
broeikasprobleem aan te pakken. Volgens Alterra verloopt de veenvorming even snel als 
houtvastlegging in bossen en kunnen veenbodems op een termijn van meer dan vijftig jaar per hectare 
zelfs meer koolstof vastleggen dan een bos in hout. 
Maar tegenover het vastleggen van koolstof in natte veengebieden staat de productie van methaangas, 
dat vrijkomt bij veenvorming en een veel groter broeikaseffect heeft dan kooldioxide. Bijna driekwart van 
het positieve effect van kooldioxidevastlegging wordt door methaanproductie weer tenietgedaan. 
Onderzoekers van de Vrije Universiteit concludeerden in 2003 dan ook dat het belangrijkste effect van 
vernatten van veengronden bestaat uit het stoppen van de oxidatie van veen, waarmee deze gronden 
als bron van kooldioxide worden uitgeschakeld. Of het veen daarna weer zal aangroeien en zo 
kooldioxide zal gaan vastleggen moet in de praktijk nog blijken. 
bron: Geografie, januari 2005 
 
 
 
 
Bron 3 
 

 

 
 
vrij naar: NRC Handelsblad, 17 februari 2005 
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Bron 4 
 
In de Goudse wijk Goverwelle is de straat tientallen centimeters gedaald ten opzichte van de 
gefundeerde woningen. 
 

 
 
bron: Geografie, januari 2005 
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Correctievoorschrift Bouwen in de Zuidplaspolder of niet? 
 
 A De analyse 
 
Pnt. Vragen kaartblad Informatie 
1 1. Waar ligt de Zuidplaspolder? GB36 en 

GB62 
Iets ten westen van Gouda 

1 2. Wat is de hoogteligging van 
de polder? 

GB33 -6,4 meter NAP 

2 3. Hoe is de polder ontstaan? 
Wat voor soort polder is het? 

GB44 Door vervening (1) 
Het is een droogmakerij (1)  

1 4. Welke invloed heeft de 
ontwikkeling van de neerslag 
(als gevolg van een 
veranderend klimaat) op de 
polder? 

GB43  De neerslag neemt gemiddeld toe 
waardoor de wateroverlast (o.a. in de 
vorm van kwel) ook toeneemt 

1 5. Zal dit gebied nog verder 
dalen en waarom wel/niet? 

GB18 en 
GB41 
Bron 1 

Ja, vooral door inklinking. Juist in het deel 
van de polder waar Westergouwe ligt, is 
de ondergrond venig. 

1 6. Wat wil de Rijksplanologische 
dienst met dit gebied? 

GB61 Ligt in gebied van de bruine koers: 
verbeteren landbouw en aandacht voor 
natuur en milieu 

1 
 
 
1 

7. Met welk probleem krijgen de 
tuinders in deze polder te 
maken ?  
Leg dit uit en gebruik daarbij het 
begrip relatieve 
zeespiegelstijging.  

GB46 Verzilting door zout kwelwater 
 
 
Uitleg: In het gebied komt al veel zoute 
kwel voor. Bij verdere bodemdaling en 
relatieve zeespiegelstijging zal de druk 
toenemen. 

1 
 
 
 
2 
 
 
 
2 

8a. Vergelijk in bron 2 punt A en 
B. Verklaar waardoor punt A 
een grotere beperking in 
functiekeuze kent dan punt B. 
b. Welke twee fysisch 
geografische problemen moet je 
overwinnen als je in de 
Zuidplaspolder gaat bouwen? 
c. Hoe kun je elk in 8b bedoeld 
probleem aanpakken? 

 Bron 1 en 3 a. A is een  venig en moerig gebied  
nder klinkgevoelig 

 
b. Gebied heeft een slappe ondergrond 

(1) en een hoge grondwaterstand(1) 
 
 
c. heien (1) 
    draineren / bemalen (1)  

1 9. De Zuidplaspolder kan ook 
worden benut als 
retentiebekken. Zal dat ook 
bijdragen aan de vermindering 
van het broeikasprobleem?  

Bron 2 
GB 40 

Nauwelijks omdat er maar in een klein 
deel veen aan de oppervlakte ligt. 

1 10. Zullen de straten in 
Westergouwe in de toekomst 
net zo wegzakken als in 
Gouda?  
Leg uit. 

o.a. Bron 4 Minder, omdat Westergouwe in een 
droogmakerij ligt met minder tot geen 
veen aan de oppervlakte, terwijl dat in 
Gouda wel het geval is. 
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B De stellingname 
 
Vraag 11 Verdediging van de keuze 
 
Optie I: 
 
 
2 
 
2 
 
 
2 
 
2 
 
2 

Voorbeelden van juiste antwoorden zijn: 
Ruimtelijke schaal van West-Nederland: 
- sociaal: de woningnood in de grote steden is hoog; de woningvoorraad moet worden 
uitgebreid en aangepast aan de wensen van de bewoners.  
- economisch: Westergouwe ligt gunstig, centraal t.o.v. de grote steden en de 
infrastructuur 
Ruimtelijke schaal van de Zuidplaspolder: 
-ruimtelijke ordening: er wordt dicht tegen de stad Gouda gebouwd (1). Dit sluit aan bij het 
compacte stad idee waarbij de versnippering van de open ruimte wordt beperkt (1). 
-ecologisch: de inklinking zal meevallen omdat bij de bouw maatregelen worden genomen 
zodat de grondwaterspiegel niet hoeft te worden verlaagd. 
Juist gebruik van geografische werkwijze: veranderen van ruimtelijke schaal. 

Optie II: 
 
2 
 
 
2 
 
 
 
 
2 
 
 
2 
2 

Voorbeelden van juiste antwoorden zijn: 
Ruimtelijke schaal van West-Nederland: 
-cultuur: dit is onderdeel van een oud cultuurlandschap waar we zuinig op moeten zijn, 
ook voor de volgende generatie; 
-waterbeheer: Nederland moet meer ruimte bieden aan water. Dit gebied is uitstekend 
geschikt om als retentiegebied te functioneren.  
-ruimtelijke ordening: hier bouwen is in strijd met het beleid van ruimtelijke planning van de 
overheid.  
Ruimtelijke schaal van de Zuidplaspolder; 
-ecologisch: bouwen in deze zeer laaggelegen polder betekent dat je flink moet bemalen. 
Dat bevordert de inklinking van de slappe ondergrond wardoor de zeespiegel relatief nog 
meer zal stijgen (1). 
- waterbeheer: gebied zal de watertoets niet doorstaan.  
Juist gebruik van geografische werkwijze: veranderen van ruimtelijke schaal 

Optie III: 
 
 
 
 
2 
 
2 
 
2 
2 
 
 
 
 
2 

Voorbeelden van juiste antwoorden zijn: 
We moeten ergens bouwen dus moet het maar hier. Er zal echter wel aan een aantal 
strenge randvoorwaarden moeten worden voldaan: 
Ruimtelijke schaal van West-Nederland: 
-cultureel: gebied moet aantrekkelijk recreatiegebied/cultuurlandschap blijven voor de 
Randstad  
ecologisch: we moeten voorkomen dat de grondwaterspiegel in de wijde omgeving teveel 
daalt. Er moet een brede bufferzone komen om het omringende gebied te beschermen. 
Ruimtelijke schaal van de Zuidplaspolder: 
waterbeheer: de nieuwe wijk moet zo worden ingericht dat het gebiedseigen water zoveel 
mogelijk wordt vastgehouden (drietrapsstrategie). 
ruimtelijke ordening: er moet naar meervoudig ruimtegebruik worden gestreefd bijv. huizen 
bouwen op of in het water. 
ecologisch: in het gebied moet ook ruimte komen voor het ontwikkelen van nieuwe natuur. 
Juist gebruik van geografische werkwijze: veranderen van ruimtelijke schaal. 

3 Vraag 12 
Antwoord hangt af van de gekozen optie. Uit het antwoord moet een inhoudelijk correct 
(dus toetsbaar) argument blijken. 
 

Totaal 
29 

Totaal 29 + 4 = 33 Vier punten voor juist gebruik van de begrippen. Indien een begrip 
foutief wordt gebruikt 1 punt aftrekken tot maximaal 4 punten. 
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