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Slot 1  
Cijfer 1 (Opdracht A) 
Som: uit bron 1 in rood; uit bron 2 in groen  
 
uiterwaard + uiterwaardvergraving + retentie :          winterdijk   -       Zomerdijk =  

 +  +  :  -  =  
Let op: maak de som in de volgorde die er staat. Eerst optellen dan het resultaat ervan delen door 
het volgende cijfer. Van dat resultaat trek je dan het laatste getal af.  

Cijfer 2 (Opdracht A) 
Er zijn in bron 2 een aantal maatregelen te zien waarmee de rivier meer ruimte krijgt.  
Alle onderdelen passen in de drietrapsstrategie: Retentie (vasthouden), Bergen en Afvoeren 
Neem uit bron 2 de twee (dikgedrukte) cijfers die passen bij afvoeren. Trek daar het laagste cijfer 
van de twee cijfers die horen bij vasthouden van af. 
Let op: Maak de som in de volgorde die er staat. Eerst optellen dan aftrekken.  
  

 +  -  =  
 
                                                                        Bron 2 
 

Bron 1 
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[Slot 1] 
Cijfer 3 (opdracht B) Van probleemwijk tot prachtwijk  
Bestudeer de bronnen 1 en 2  
 
Mevrouw Vogelaar, in 2007 minister voor Wonen, Wijken en Integratie, heeft op basis van een aantal 
criteria vier probleemwijken in Arnhem aangewezen. Deze moesten van een probleemwijk in een prachtwijk 
veranderen. Het gaat om de wijken: Arnhemse Broek, Klarendal, Malburgen en Presikhaaf-West.  
Deze wijken zijn in bron 2 dikgedrukt weergegeven. Nadat de wijken bekend waren gemaakt, vroeg men 
zich in Arnhem af waarom juist voor deze wijken was gekozen. 
 
Welke wijk zou nog meer in aanmerking kunnen komen voor het predikaat “Probleemwijk”?  
Let hierbij vooral op het aantal uitkeringen, het gemiddelde inkomen en het percentage huurwoningen.  
Het nummer van de wijk is het nummer dat je nodig hebt.  
 
Als je getal uit meerdere cijfers bestaat tel je die weer bij elkaar op tot je één cijfer overhoudt. (het getal 29 
wordt dan dus 2+9=11 en daarna 1+1=2 dan is het cijfer dat je nodig hebt dus niet 29 maar 2) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Slot 2  
Cijfer 1 (Opdracht C: Buurtprofielen)  
Buurtprofielen zijn overzichten van kenmerken van buurten op het vlak van: 

1. bewonerskenmerken 
2. woningkenmerken 

 
Om te kunnen bepalen of een buurt kansrijk of kansarm is kijk je op de kaart naar  
 2 bewonerskenmerken: 

1. % hoge inkomens 
2. % niet-westerse allochtonen 

 
en 3 woningkenmerken: 

1. % sociale- huurwoningen 
2. ouderdom buurt/ leeftijd woningen 
3. % flats/ portiekwoningen 

 
Stap 1: om te kunnen bepalen of het een kansarme- of kansrijke buurt is moet je gebruikmaken van de 
bovenstaande de kenmerken die in de staafdiagram worden genoemd.  
De vraag is : Wanneer draagt dat kenmerk bij aan een kansarme- of kansrijke buurt? 
 
Geef antwoord op die vraag. Gebruik daarvoor het onderstaande schema. 
Vul in welke van de genoemde bewoners- woningkenmerken in het algemeen bij kansarm- of kansrijk hoort. 
De eerste is voorgedaan.  
 

Kansarm Kansrijk 

Laag percentage hoge inkomens Hoog percentage hoge inkomens 

  

  

  

  

 
Stap 2: Bepaal nu aan de hand van deze kenmerken welke van de 4 buurten op het onderstaande kaartje 
het meest kansarm is.  
 
Tel het aantal letters van de naam van de buurt (eventuele streepjes tel je dus niet; ij zijn twee 
letters; y één).  
 
Als je getal uit meerdere cijfers bestaat tel je die weer bij elkaar op tot je één cijfer overhoudt.  (het getal 29 
wordt dan dus 2+9=11 en daarna 1+1=2 dan is het cijfer dat je nodig hebt dus niet 29 maar 2) 
 
 



 
 

 
 
 
4 Buurtprofielen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[Slot 2] 
Cijfer 2 (Opdracht D)  (IJ = I en J) 
Horizontaal 
  4 De bedding van de rivier.... Bestaat uit de rivierbedding plus de twee uiterwaarden aan weerskanten van de rivier. 
12 Het gedeelte van een rivierloop met het grootste verhang. Hier domineert erosie. 
14 Het landinwaarts verleggen van een dijk om het winterbed van een rivier breder te maken. Vergroot de capaciteit om water af te 
voeren. 
15 Een korte dam in de rivierbedding, haaks op de rivieroever, die de vaargeul vastlegt en op diepte houdt. 
16 Gebied waar overtollig water tijdelijk kan worden opgeslagen om overstromingen elders te voorkomen 
17 Besef van de kans op een overstroming en de gevolgen hiervan 
 
Verticaal 
 1 De grens tussen twee stroomgebieden. 
2 Hoeveelheid water die in een rivier op een bepaald moment per tijdseenheid afvoert 
3 De mate waarin de bewoners van een wijk zich met elkaar verbonden voelen 
5 Het herinrichten van wijken met een gevarieerd woningaanbod waardoor de fysieke leefbaarheid verbetert en er sociale cohesie 
tussen bewoners ontstaat. 
6 De toenemende concentratie van de bevolking in stedelijke nederzettingen. 
7 Het hoogteverschil tussen twee punten langs de rivier. 
8 Het toevoegen van zand aan de zeebodem langs de kust of aan de kust zelf 
9 Gebied waar overtollig water tijdelijk kan worden opgeslagen. Wordt ook wel retentiebekken genoemd. 
10 Een overzicht van alle objectieve en subjectieve kenmerken in een wijk die samen de leefbaarheid bepalen. 
11 Door de overheid (na 1970) aangewezen snelgroeiende woonkern die de suburbanisatie van de naburige grote stad moet 
opvangen. 
13 Stad die in staat is creatieve oplossingen te bedenken en uit te voeren voor de maatschappelijke vraagstukken waar de stad 
mee te maken heeft  
 
Tel de letters ‘e’ en vul deze in om het 2e cijfer te krijgen 
 

 



 
[Slot 2] 

Cijfer 3 (Opdracht E: zoek in de atlas…) 
 

1. Gebruik de kaart met Deltawerken  
Sluizen kunnen waterwegen afsluiten zodat het waterpeil geregeld kan worden. Bij schutsluizen 
kunnen schepen doorgesluisd worden. Een dubbele set deuren laat schepen aan de ene kant in de 
sluis. Het waterniveau wordt met dichte deuren veranderd, waarna de deuren aan de ander kant van 
de sluis weer openen en het schip haar weg kan vervolgen. 
 
Hoeveel van deze schutsluizen vind je op de kaart met deltawerken?  
 

2. Bekijk de kaart over Ruimte voor de rivier 
 
Hoe vaak is er langs de IJssel gekozen voor dijkverlegging? 
  

3. Gebruik de klimaatkaarten van Nederland 
 
Wat is de gemiddelde jaartemperatuur in Voorburg tussen 1981 en 2010? Rond af zodat je 
een heel getal krijgt.  

 
Je hebt nu 3 cijfers als antwoord. Vul je antwoorden in de volgende berekening in om het cijfer van de code 
te verkrijgen. Wiskundige regels over de volgorde van oplossen laten we hier buiten beschouwing. Volg de 
volgorde van de stappen, maar werk wel eerst de haakjes weg.  
 
Antwoord 3 + Antwoord 1 + Antwoord 2 : (Antwoord 3 - Antwoord 2) =  
 
 

 +  +  :  =  
 
 
 
Klaar! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


