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Dit examen bestaat uit 48 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 63 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 2
maandag 17 juni
13.30 - 15.30 uur



 

 KB-131-a-13-2-o 2 / 27 lees verder ►►►

Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
Open vragen 
Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden 
gevraagd. Als er bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd en je geeft 
meer dan twee redenen, dan worden alleen de eerste twee in de 
beoordeling meegeteld. 
 
 

De Nederlanders en hun vakantiebestemmingen 

 
bron 1 
Krantenartikel 
 
Eerste 'ruimtehaven' geopend in VS 
LOS ANGELES 18 oktober 2011 - De Britse miljardair Richard Branson 
heeft maandag om 13.00 uur (lokale tijd) de eerste commerciële 
'ruimtehaven' ter wereld feestelijk geopend in de woestijn van de 
Amerikaanse staat New Mexico. De afgelegen raketbasis is Spaceport 
America gedoopt. Het is de nieuwe thuisbasis van zijn bedrijf Virgin 
Galactic. 
Het bedrijf heeft al zo'n 430 kaartjes aan toekomstige ruimtetoeristen 
verkocht. Voor € 130.000 ga je twee uur de ruimte in. Het bedrijf wil op 
den duur ook razendsnelle intercontinentale vluchten gaan verzorgen. 
Branson verwacht dat de reistijd tussen Los Angeles en Amsterdam over 
een paar jaar ongeveer 1 uur gaat bedragen. 
 
 

1p 1 In bron 1 biedt het bedrijf Virgin Galactic ruimtereizen aan. 
Tot welke vorm van toerisme rekenen we de vlucht van Virgin Galactic? 
A duurzaam toerisme 
B elitetoerisme 
C grootschalig toerisme 
D massatoerisme 
 

2p 2 De reistijd van de intercontinentale vlucht in bron 1 zal langer zijn dan het 
ene uur dat de vlucht van Los Angeles naar Amsterdam duurt. 
 Geef twee redenen waarom de reistijd langer zal zijn dan de reistijd 

van de vlucht alleen. 
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bron 2 
Vier foto’s uit een reisfolder 
 
foto a foto b 

 
foto c 

 
foto d 

 
bron 3 
De wereld 
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1p 3 Bron 2 laat vier foto’s uit een reisfolder zien.  
 Neem de cijfers 1, 2, 3 en 4 van de bestemmingen uit bron 3 over op 

het antwoordblad en zet achter elk cijfer de juiste letter van de foto uit 
bron 2.  
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bron 4 
Vier fragmenten uit reisbeschrijvingen 
 
1: Costa Rica staat wereldwijd bekend om de Nationale Parken. Alle 
Nationale Parken samen beslaan ongeveer elf procent van het 
landoppervlak van Costa Rica. In deze parken worden de meest 
kwetsbare ecosystemen beschermd. Alle Nationale Parken zijn 
toegankelijk voor het publiek. Om de natuur zoveel mogelijk met rust te 
laten worden de bezoekers slechts in een beperkt gebied toegelaten. Er 
zijn sfeervolle, kleinschalige hotels, die door de lokale bevolking gedreven 
worden. 
 
2: Deze rondreis, met verblijf in luxe hotels, laat u het beste van twee 
geweldige landen zien. U bezoekt het wildreservaat Masai Mara. Daar 
bent u verzekerd van heel veel wild waaronder nijlpaarden, neushoorns, 
olifanten, leeuwen en flamingo's. 
 
3: Wil je in Alaska serieus de wildernis intrekken, dan moet je goed weten 
waar je aan begint. Maar ben je goed voorbereid, dan heb je de tijd van je 
leven op deze survivaltocht. 
 
4: Reis mee en ontdek het platteland van Indonesië. U vindt er 
eeuwenoude ambachten zoals zilversmeden, pottenbakken en 
zijdeweven. 
 
 

2p 4 De vier gedeelten uit reisbeschrijvingen in bron 4 behoren tot vier 
verschillende buiten-Europese bestemmingen. 
 Neem de cijfers 1, 2, 3 en 4 uit bron 4 over op het antwoordblad en zet 

erachter tot welk soort bestemming deze reis gerekend wordt.  
Kies uit: avontuurlijke bestemming, bestemming met duurzaam 
toerisme, culturele bestemming en natuurbestemming. 
Let op: je mag elk begrip maar één keer gebruiken. 
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bron 5 
Vliegtuigdrukte 
 

 
 

1p 5 Bron 5 laat op een bijzondere wijze zien dat het druk is in de lucht. 
 Geef een oorzaak waardoor het aandeel Nederlanders dat het 

vliegtuig kiest de laatste twintig jaar sterk is toegenomen. 
 
bron 6 
Vliegtaks 
 
De vliegbelasting, ook wel vliegtaks genoemd, was een belasting die in 
Nederland van 1 juli 2008 tot 30 juni 2009 werd geheven op vliegtickets. 
De belastingmaatregel gold voor passagiers die vertrokken vanaf 
Nederlandse vliegvelden. Er was veel verzet tegen de vliegtaks, onder 
andere van Nederlandse luchthavens en reisorganisaties. 
 
 

1p 6 In bron 6 wordt beschreven dat de vliegtaks op veel verzet stuitte van de 
Nederlandse luchthavens en reisorganisaties. 
 Geef een argument waarom de Nederlandse luchthavens en 

reisorganisaties tegen de vliegtaks waren.  
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bron 7 
Twee toeristische trekpleisters 
 
Efteling Loonse en Drunense Duinen 

 

 
bron 8 
Kaart van Nederland 
 

B
C

D

A

 
 

1p 7 Bron 7 laat twee toeristische trekpleisters uit dezelfde provincie zien. 
Bij welke letter op de kaart van Nederland in bron 8 zijn beide toeristische 
trekpleisters te vinden? 
A bij letter A 
B bij letter B 
C bij letter C 
D bij letter D 
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1p 8 Enkele jaren geleden was de Efteling alleen maar van 1 april tot en met 
de herfstvakantie geopend. Nu blijft de Efteling het gehele jaar open. 
Welk begrip past het best bij het openhouden van de Efteling gedurende 
het hele jaar?  
A actieve vakantie  
B dubbelseizoen 
C seizoensverruiming 
D vakantiespreiding 
 
bron 9 
krantenartikel 
 
Verkeersdrukte bij Efteling blijft hot item 
KAATSHEUVEL 15 september 2010 - De verkeersproblemen op drukke 
dagen bij de Efteling blijven om extra maatregelen vragen. De gemeente 
voert intensief overleg met het park. Corry Dijkstra (Gemeentebelangen) 
zwengelde dinsdagavond het verkeersprobleem maar weer eens aan in 
de gemeenteraad. "Het verkeer van en naar Kaatsheuvel loopt op 
topdagen van de Efteling helemaal vast", stelde ze. "Ik heb zelfs gehoord 
dat hier onlangs een ambulance vast stond."  
 
 

2p 9 Rond de Efteling is volgens bron 9 regelmatig een enorme 
verkeersdrukte.  
 Noem twee maatregelen die de Efteling of de gemeente kan nemen 

om deze verkeersopstoppingen te verminderen. 
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bron 10 
Toeristische folder  
 

 
 

1p 10 Vier vakantieparken in de provincie Drenthe proberen met de folder uit 
bron 10 toeristen aan te trekken. 
Welk soort toerisme proberen ze met deze folder aan te trekken als we 
kijken naar duur, seizoen en activiteit? 
 
 duur seizoen activiteit 
A  dagrecreatie zomertoerisme culturele vakantie 

B  dagrecreatie wintertoerisme natuurvakantie 

C  weekend- of weekarrangement zomertoerisme natuurvakantie 

D  weekend- of weekarrangement wintertoerisme culturele vakantie 
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bron 11 
krantenartikel 
 
Bijna 100.000 bezoekers TT 
ASSEN 26 juni 2010 - Afgelopen weekend hebben 
bijna 140.000 motorfans de wedstrijden van de 
tachtigste TT van Assen bezocht. Onder de 
bezoekers waren opmerkelijk veel vrouwen. 

 
 
 

1p 11 Lees bron 11. Jantien en Merel uit Geleen kwamen op vrijdagavond al 
voor de “TT-nacht van Assen” en zondag vertrokken ze weer. 
Welk vormen van recreatie of toerisme zijn van toepassing op het bezoek 
van Jantien en Merel aan de TT als we kijken naar duur en schaal. 
 
 naar duur naar schaal 
A  dagtrip massatoerisme 

B  dagtrip elitetoerisme 

C  korte vakantie kleinschalig toerisme 

D  korte vakantie massatoerisme 

E  lange vakantie elitetoerisme 

F  lange vakantie grootschalig toerisme 

 
bron 12 
Krantenartikel 
 
Geluidsoverlast TT Circuit moet minder  
ASSEN - Meer races en minder lawaai. Dat wordt de kern van de 
toekomstvisie voor het TT Circuit Assen, die eind oktober 2010 wordt 
gepresenteerd. Door middel van vernieuwende oplossingen als 
elektrische motoren en opblaasbare geluidswallen moet de 
geluidsoverlast rond het circuit flink worden teruggebracht.  
 
 

1p 12 De TT-races van Assen bezorgen de bewoners rond het racecircuit, 
volgens bron 12, veel geluidsoverlast. Maar dat is niet alles. De komst 
van bijna 140.000 motorsportfans zorgt ook voor veel andere overlast. 
 Geef, naast de geluidsoverlast, twee andere vormen van overlast 

waarmee men in Assen en omstreken door de races te maken kan 
krijgen. 
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bron 13 
Gedeelte uit de tabel van buitenlandse vakanties van Nederlanders naar 
duur en land van bestemming in 2010 (x 1000) 
 

Land 2-4 dagen 5-8 dagen 9 dagen of meer Totaal 
… P … 1130 1320 780 3230
… Q … 530 650 1670 2860
België 1170 600 230 2000
Spanje 70 510 990 1570
… R … 40 440 690 1170
Turkije 0 300 500 800

 
2p 13 In bron 13 zijn de landen Oostenrijk, Duitsland en Frankrijk vervangen 

door de letters P, Q en R. 
 Neem de letters P, Q en R uit bron 13 over op het antwoordblad en zet 

het juiste land erachter. 
 

1p 14 In bron 13 staat achter twee- tot vierdaagse vakanties naar Turkije het 
getal nul. Deze nul kan een afronding zijn, maar in ieder geval zijn er 
weinig twee- tot vierdaagse vakanties van Nederlanders naar Turkije. 
 Geef aan waarom Nederlanders niet of nauwelijks twee- tot 

vierdaagse vakanties naar Turkije boeken. 
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bron 14 
Vijf attractiepunten  
 
foto 1 foto 2 foto 3 

 
 
foto 4 

 
foto 5 

 

 

 

 
1p 15 Bron 14 laat vijf foto’s van attractiepunten zien in vakantiebestemmingen 

van Nederlanders. 
Welke letter geeft de juiste combinatie van attractiepunt en land? 
 
 België Duitsland Frankrijk Spanje Turkije 
A  1 2 3 4 5 

B  1 5 2 4 3 

C  1 5 3 2 4 

D  2 5 4 1 3 

E  4 1 2 5 3 

F  5 1 3 4 2 
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bron 15 
Ski-Trein 
 

 
 

1p 16 Eén van de manieren om van Nederland naar Zell am See te reizen is met 
de Ski-Trein (zie bron 15). De meeste Nederlanders kiezen voor een 
ander vervoermiddel. 
Welk vervoermiddel is dit? 
A de auto 
B de camper  
C de touringcar 
D het vliegtuig 
 

2p 17 Bron 15 wil duidelijk maken dat reizen met de trein voordelen heeft ten 
opzichte van het reizen met het vliegtuig naar Oostenrijk. 
 Geef twee voordelen. 
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bron 16 
Advertentie 
 
U overweegt te gaan overwinteren in Spanje. Een wijze keuze om een 
groot aantal redenen. U geniet van een aangenaam klimaat in een 
prachtige omgeving, waar u relaxen aan het strand kunt combineren met 
het ondernemen van culturele activiteiten. Overwinteren in Spanje is veilig 
en u zult zich op uw gemak voelen. Al jarenlang zijn vele overwinteraars u 
voorgegaan. 
 

1p 18 Welke groep Nederlanders zal het meest gebruikmaken van de 
reismogelijkheid uit bron 16? 
A gezinnen met kleine kinderen 
B jongeren 
C ouderen 
D werkende echtparen zonder kinderen 
 
bron 17 
Noordzeebadplaatsen 
 

0 10 20 km
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spoorwegen

 
 

2p 19 Bekijk bron 17. Veel toeristen bezoeken de Noordzeebadplaatsen. 
Er worden drie uitspraken gedaan over de Noordzeebadplaatsen. 
 Uitspraak 1: “Mensen die in Den Haag op vakantie zijn, gaan meestal 

naar Noordwijk aan Zee als ze naar het strand willen.” 
 Uitspraak 2: “Zandvoort heeft een treinverbinding, mede hierdoor 

zullen daar meer dagtoeristen komen dan in Katwijk.” 
 Uitspraak 3: “Vanaf station Leiden is het maar een kwartiertje 

wandelen naar het strand in Noordwijk aan Zee.” 
 Neem de cijfers 1, 2 en 3 van de uitspraken over op het antwoordblad 

en zet erachter of de uitspraak juist of onjuist is. 
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bron 18 
Vakantiebestemmingen in Nederland 
 
foto 1 foto 2 

 
foto 3 

 

 

 
bron 19 
Kaart van Nederland 
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2p 20 De foto’s in bron 18 zijn gemaakt op verschillende plaatsen in Nederland. 
 Neem de cijfers 1, 2 en 3 van de foto’s uit bron 18 over op het 

antwoordblad en geef erachter aan bij welke letter (P, Q, R of S) op de 
kaart in bron 19 de foto is gemaakt. Let op: er blijft één plaats over. 
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bron 20 
Pieterpad 
 

0 40 80 km
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bron 21 
Foto’s Pieterpad 
 
foto 1 foto 2 

 
foto 3 

 
foto 4 

 
1p 21 Bekijk bron 20 en 21. Het Pieterpad loopt van Pieterburen naar de 

Sint Pietersberg. Jos en Wilma lopen het Pieterpad in de vakantie van 
noord naar zuid. Ze hebben onderweg foto’s gemaakt.  
 Zet de cijfers 1, 2, 3 en 4 van de foto’s uit bron 21 in de juiste volgorde 

van noord naar zuid.  
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1p 22 Voor veel gemeenten is het aantrekkelijk als een 
langeafstandswandelroute, zoals het Pieterpad, door hun gemeente gaat.  
 Geef een reden waarom gemeenten graag een 

langeafstandswandelroute door hun plaats willen. 
 

1p 23 Costa Rica is een bestemming die bekend staat om duurzaam toerisme.  
Welk van de volgende voorbeelden hoort bij duurzaam toerisme?  
A Er wordt vooral geïnvesteerd in elitetoerisme; rijke toeristen geven 

veel uit waardoor er meer winst wordt gemaakt.  
B Langs de kust bouwen buitenlandse investeerders grote hotels. In het 

hoogseizoen is er daardoor werk voor de lokale bevolking.  
C Souvenirwinkels verkopen alleen producten die in het gebied zelf zijn 

geproduceerd. Op deze manier profiteert een groter deel van de 
bevolking.  

D Veel toeristen komen voor de zeldzame kolonies quetzalvogels. Er 
worden dagelijks meerdere excursies naar hun broedgebied 
georganiseerd. 

 
bron 22 
Advertentie  
 
Ontdek de extreme schoonheid van het Antarctisch gebied  
26-daagse vlieg- / bootreis van 
7 december 2011 tot en met 
1 januari 2012. 
Reissom vanaf € 9.350,- p.p. op basis 
van een tweepersoonshut en 
volpension aan boord van het 
motorschip Plancius.  
 
 

1p 24 Lees bron 22 en lees de vakantiewensen van Bart, Carmen en Dirk. 
 
Bart is getrouwd en heeft twee kinderen van 6 en 8 jaar. Hij heeft 
drie weken vakantie per jaar en wil dan vooral lekker actief met zijn gezin 
op vakantie. 
 
Carmen woont samen met haar vriend en heeft geen kinderen. Zij hebben 
vier weken vakantie per jaar en willen vooral bijzondere plekken op de 
wereld zien. 
 
Dirk is alleenstaand en leraar. Hij heeft veel vakantie maar is wel 
gebonden aan de schoolvakanties. Zijn voorkeur gaat uit naar culturele 
vakanties in bijzondere plaatsen. 
 
 Noteer eerst de naam van de persoon die de reis uit bron 22 geboekt 

zal hebben. 
 Geef vervolgens een argument voor je keuze. 
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Omgaan met natuurlijke hulpbronnen 

 
bron 23 
Verdeling van het water op aarde  
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1p 25 Bron 23 laat de verdeling van het water zien op de aarde.  
De kolom zoet water is onderverdeeld in vier delen. 
 Noem een voorbeeld van “Overig” (0,9%) bij zoet water uit bron 23. 
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bron 24 
Stroomgebied van de Rijn 
 

 
 

1p 26 Zie bron 24. Onder normale omstandigheden bevat de Rijn het hele jaar 
door voldoende water.  
 Geef aan waardoor de Rijn het hele jaar door voldoende water bevat. 
 

1p 27 Zie bron 24. Welke bewering over het stroomgebied van de Rijn is juist? 
A De rivieren Main en Moezel behoren niet tot het stroomgebied van de 

Rijn. 
B De rivieren Main en Moezel voeren het Rijnwater af. 
C Nederland ligt in de benedenloop van de Rijn. 
D Vanaf Basel neemt de stroomsnelheid van het water van de Rijn flink 

toe. 
 

1p 28 Nederland is voor de kwaliteit van het Rijnwater mede afhankelijk van 
landen stroomopwaarts.  
 Geef een argument waardoor Duitsland de kwaliteit van het Rijnwater 

meer beïnvloedt dan Zwitserland. 
 

2p 29 Een deel van ons drinkwater wordt uit de duinen gehaald. Dit kan leiden 
tot verdroging. 
 Noem twee maatregelen om verdroging in de duinen tegen te gaan. 
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bron 25 
Zoetwaterverbruik per persoon 
 
Ieder mens heeft eigenlijk 25 liter zoet water per dag nodig als drinkwater 
en om zichzelf schoon te houden. Op veel plekken op de wereld is dat 
maar 12 liter of zelfs minder per persoon.  
Bovendien heeft een vijfde deel van de wereldbevolking geen 
betrouwbaar drinkwater en moeten mensen vaak lang lopen naar een 
drinkwaterplaats. 
 
 

1p 30 Bestudeer bron 25.  
Ook in minder droge gebieden heeft de bevolking vaak te weinig 
drinkwater per persoon. 
 Welke kleinschalige maatregel kan men in ontwikkelingslanden treffen 

om dicht bij de woonplaats aan meer drinkwater te komen? 
 

1p 31 In ontwikkelingslanden heeft men vaak geen wateraansluiting in huis. 
Veel mensen zijn daarom gedwongen om (drink)water uit rivieren te 
gebruiken. Dit brengt gezondheidsrisico’s met zich mee. 
 Waarvoor worden rivieren in ontwikkelingslanden gebruikt waardoor 

mensen ziek kunnen worden als ze rivierwater drinken?  
 

1p 32 Zoet water wordt door de landbouw, de industrie en de huishoudens 
verbruikt.  
Waarvoor wordt zoet water gebruikt door de industrie? 
A beregening 
B drainage 
C irrigatie 
D koeling  
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bron 26 
Infiltratievoorziening in Arnhem 
 

 
 

1p 33 Bekijk bron 26. In Arnhem vindt men het jammer dat er zomaar 
regenwater verdwijnt in de stadsriolering. De stad heeft een infiltratieplek 
aangelegd die tijdelijk gevuld kan worden met regenwater. 
 Met welk begrip duiden we zo’n infiltratieplek aan? 
 
bron 27 
De Kleine Beerze 
 

 
 

1p 34 Waterschap De Dommel werkt aan een nieuw inrichtingsplan van de beek 
de Kleine Beerze. Doel van dit plan is verdroging van twee natte 
natuurgebieden tegen te gaan. Dat wil men doen door de 
grondwaterstand te verhogen. 
 Noem een reden waarom veel boeren tegen hogere 

grondwaterstanden zijn. 
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1p 35 Het inrichtingsplan van de beek de Kleine Beerze moet ook een oplossing 
bieden voor het overtollige water van de beek. Dit wil men doen door 
overloopgebieden aan te leggen. 
 Noem een reden waarom veel boeren geen ruimte willen bieden aan 

tijdelijke overloopgebieden om het overtollige water van de beek op te 
vangen. 

 
bron 28 
Overstromingen Bangladesh 
 

 
 

1p 36 Je ziet in bron 28 dat overstromingen door rivieren grote nadelen hebben. 
Overstromingen in Bangladesh hebben ook een voordeel.  
 Noem een belangrijk voordeel voor de akkerbouw in het 

overstromingsgebied van Bangladesh. 
 

2p 37 Op het gebied van kwaliteit en kwantiteit van water zijn er 
overeenkomsten en verschillen tussen Bangladesh en Nederland.  
Er worden vijf beweringen over Nederland en Bangladesh gedaan. 
a Bangladesh ligt in een deltagebied. 
b Bangladesh en Nederland hebben beide last van cyclonen. 
c Bangladesh en Nederland zijn beide ontwikkelingslanden. 
d Bangladesh en Nederland zijn beide natte landen. 
e Nederland ligt aan de monding van grote rivieren. 
 Neem de letters a, b, c, d en e over op het antwoordblad en zet 

erachter of de bewering juist of onjuist is. 
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bron 29 
Klimaatgrafieken 
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1p 38 In bron 29 zie je drie klimaatgrafieken.  

Ze behoren, bij plaatsen in Bangladesh, Nederland en Noorwegen. 
Achter welke letter staan de juiste klimaatgrafieken bij de landen? 
 
 Bangladesh Nederland Noorwegen 
A  klimaatgrafiek 2 klimaatgrafiek 1 klimaatgrafiek 3 

B  klimaatgrafiek 2 klimaatgrafiek 3 klimaatgrafiek 1 

C  klimaatgrafiek 3 klimaatgrafiek 1 klimaatgrafiek 2 

D  klimaatgrafiek 3 klimaatgrafiek 2 klimaatgrafiek 1 

 
2p 39 Bangladesh heeft jaarlijks met overstromingen te maken. 

 Geef eerst een natuurlijke oorzaak voor deze overstromingen. 
 Geef vervolgens een menselijke oorzaak voor deze overstromingen. 
 

2p 40 Het binnenland van Australië en de Sahelzone hebben allebei een 
woestijnklimaat met nauwelijks vegetatie. Het verdwijnen van de 
natuurlijke vegetatie is ook ontstaan door het ingrijpen van de inwoners. 
 Noem twee menselijke oorzaken voor het verdwijnen van de vegetatie. 
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bron 30 
Het stroomgebied van de Nijl 
 

 
 

1p 41 Zie bron 30. De rivier de Nijl is de levensader voor de mensen die in het 
stroomgebied wonen. Het grootste gedeelte van dit gebied is afhankelijk 
van rivierwater en enkele meren in deze droge, hete klimaatzone. 
 Welk land ligt in de benedenloop van de Nijl? 
 

2p 42 In de benedenloop van een rivier ben je wat kwaliteit en kwantiteit van het 
rivierwater betreft afhankelijk van het handelen van de landen in de 
bovenloop. 
 Geef eerst een voorbeeld van menselijk handelen in landen in de 

bovenloop, waardoor de kwaliteit in de benedenloop beïnvloed wordt. 
 Geef vervolgens een voorbeeld van menselijk handelen in landen in 

de bovenloop waardoor de kwantiteit in de benedenloop beïnvloed 
wordt. 
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2p 43 Opgevangen regenwater is slechts licht verontreinigd. 
 Geef eerst aan met welk begrip dit water aangeduid wordt.  
 Geef vervolgens met twee voorbeelden aan waarvoor dit water binnen 

het huishouden veilig gebruikt kan worden. 
 
bron 31 
Krantenartikel 
 
Overstromingen België en Nederland 
14 november 2010 - Het water van de rivier de Maas staat heel hoog. 
Hele dorpen in België staan onder water. Het land heeft te maken met de 
ergste overstromingen in vijftig jaar. Ook in het zuiden van Nederland 
hebben veel mensen last van het water. In België viel er in een paar uur 
tijd net zo veel regen als normaal in een maand.  
Het water kwam zo hoog te staan dat mensen uit hun huizen gered 
moesten worden. Ze worden opgevangen in scholen.  
 
 

1p 44 Lees bron 31. De regen die in België viel, gaf ook in Nederland veel 
problemen. 
 Geef aan waarom de regen die in België viel ook in Nederland veel 

problemen gaf. 
 

2p 45 Drie inwoners van Maastricht doen een uitspraak over de waterproblemen 
die genoemd worden in bron 31. 
 
Sjeng zegt: “Zo veel regen is goed voor de kwaliteit van het Maaswater.” 
 
Cloos zegt: “Ze zouden in België de dijken moeten verhogen, dan hebben 
we hier geen last van al dat Belgische water.” 
 
Babs zegt: “In België zouden ze extra overloopgebieden langs de rivier 
moeten aanleggen, dan hebben we hier minder overlast.” 
 
 Neem de namen Sjeng, Cloos en Babs over op het antwoordblad en 

zet erachter of de uitspraak juist of onjuist is. 
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bron 32 
Waterhuishouding IJsselmeergebied 
 

 
 

1p 46 In het IJsselmeergebied (zie bron 32) wordt dag en nacht de waterstand 
van het IJsselmeer en de polders geregeld. Dit gebeurt op plaatsen waar 
op de kaart een zwart driehoekje staat. In de legenda wordt niet uitgelegd 
wat dit symbool betekent. 
 Wat moet in de legenda worden ingevuld achter het zwarte 

driehoekje? 
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bron 33 
Krantenartikel 
 
Zout water rukt op door droogte 
Door de aanhoudende droogte kan verzilting optreden. Zout water vanuit 
de Noordzee dringt vanwege de lage waterstanden van rivieren en 
kanalen steeds verder op.  
Volgens weerdeskundigen kunnen er grote problemen ontstaan, als 
neerslag voorlopig nog uitblijft. Volgens een woordvoerder is dat in juni 
het geval. Door gebrek aan water kunnen energiecentrales problemen 
krijgen met de koeling en kan de groei van gewassen ernstig in de knel 
komen. Uit de maandanalyse van Weeronline.nl over mei blijkt dat de 
afgelopen lente de droogste ooit was. Dat komt echter niet door een 
laagterecord wat betreft neerslag, maar door een grote verdamping door 
de hoge temperaturen, aldus de weerwebsite. 
 
 

2p 47 In bron 33 wordt gesproken over verzilting.  
Er worden drie beweringen over verzilting gedaan: 
 Bewering 1: “Als zoet water zouter wordt door binnendringend 

zeewater noemen we dat verzilting.” 
 Bewering 2: “De drinkwatervoorziening in Nederland komt bij 

langdurige droogte altijd in gevaar, omdat dan een deel van het 
oppervlaktewater zouter wordt en niet meer gebruikt kan worden voor 
drinkwaterproductie.” 

 Bewering 3: “Voor de landbouw maakt zilter water niet uit; de 
gewassen groeien er even goed op.” 

 Neem de cijfers 1, 2 en 3 van de beweringen over op het 
antwoordblad en zet erachter of de bewering juist of onjuist is. 
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bron 34 
Twee teksten 
 
Tekst 1 
De zon verwarmt het water in de oceanen en zeeën. Een deel van het 
water wordt gasvormig: waterdamp. Hoog in de atmosfeer koelt de 
waterdamp af en vormt kleine waterdruppeltjes in de lucht. De 
waterdruppeltjes samen vormen wolken. Uit deze wolken valt neerslag 
boven zee. 
 
 
Tekst 2 
Een langere reis van de wolken is ook mogelijk. De wolken drijven op 
luchtstromen en komen boven land. Er valt neerslag uit de wolken. Die 
valt op het land of in een meer of rivier. Water dat op het land valt, kan 
daar lang blijven in de vorm van sneeuw of ijs. Het kan ook infiltreren in 
de bodem. Uiteindelijk komt het water weer terug in zee. 
 
 

1p 48 Tekst 1 en tekst 2 in bron 34 zijn elk een omschrijving van een begrip. 
 Neem de cijfers 1 en 2 van de teksten uit bron 34 over op het 

antwoordblad en zet achter elk cijfer het juiste begrip. 
 
 
 

einde  

Bronvermelding 

Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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