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1 

2 gevoel van vrijheid van de automobilist – Het is duidelijk dat het kan als je 
de situatie op de weg bekijkt.

3 Het mag geen grote gevolgen hebben voor de luchtkwaliteit en de ver-
keersveiligheid. Ook mag er geen extra overlast voor mens en milieu 
ontstaan.

4 Het aantal verkeersslachtoffers zal toenemen. De snelheidsverhoging zal 
gevolgen hebben voor de gezondheid van omwonenden van snelwegen. 
Ook zal het brandstofverbruik toenemen, terwijl olie schaarser wordt.

1 staat achter
2 voorstel
3 tegen het licht heeft gehouden
4 zinnig
5 komt tegemoet
6 pittig
7 omgaan
8 aldus
9 letsel

10 ongeval
11 is in tegenspraak met

D66 12 proef
13 allesbehalve
14 mondjesmaat
15 bijstellen

VVD  16 komen uit op
17 in kaart zijn gebracht
18 geen beletsel vormen

GroenLinks 19 verstand op nul

Antwoorden Thema 2 Verkeer en vervoer

2  Lezen 

vóór 130 km/u eventueel vóór 130 km/u 
op voorwaarde dat ...

tegen 130 km/u

ANWB
VVD
PVV

D66
SP
PvdA
CDA

VVN
GroenLinks

3  Woordenschat 
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20 sluit de ogen
21 schaarser
22 scheuren

PVV 23 in vervulling gaat
24 aansporen
25 zich inzetten

SP  26 voorwaarden

PvdA 27 in de weer is met

CDA 28 vlot
29 mits
30 terug te brengen

4   

1  Er zijn veel enthousiaste vrijwilligers in Nederland die zich inzetten voor 
goede doelen zoals Greenpeace, KWF Kankerbestrijding of de Dierenbe-
scherming, bijvoorbeeld door te collecteren aan de deur.

2  Johan en Carla willen ooit in hun leven een wereldreis gaan maken. Ze ho-
pen dat hun wens in vervulling gaat voordat ze te oud zijn om te kunnen 
reizen.

3  Sinds ze op dit gevaarlijke kruispunt verkeerslichten hebben geplaatst, is 
het gelukkig veel veiliger geworden. Het aantal ongevallen is in een jaar 
tijd met 30% verminderd.

4  Voordat we het nieuwe plan kunnen invoeren, moeten we eerst alle 
consequenties ervan goed in kaart brengen. Pas daarna kunnen we een 
beslissing nemen.

5  Peter verveelt zich al een tijdje in zijn huidige baan. Daarom heeft hij nu 
het voornemen om een andere, meer uitdagende baan te zoeken.

6  In Nederland kunt u deelnemen aan het praktisch gedeelte van het Rijexa-
men op voorwaarde dat u eerst het theorie-examen gehaald hebt.

7  Tijdens de verkiezingen beloven politieke partijen van alles aan de kie-
zers, maar uiteindelijk houden ze zich meestal niet aan hun beloftes. Wat 
ze beloven is dus helaas in tegenspraak met  wat ze in de praktijk doen.

8 Karel is niet zo populair bij zijn collega’s. Hij is erg lui en laat veel werk 
aan anderen over. Zijn manager zou Karel meer moeten aansporen om 
harder te werken.
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5  Luisteren 

Onderdeel B 1 c
2 c
3 c

4 a
5 a
6 b

1 die
2 waar
3 die
4 waar
5 waar

6 die
7 die
8 waar
9 die

10 wie

6  Grammatica: relatief pronomen 

7  Grammatica / Schrijven: Relatieve bijzin 

Voorbeelden 1 De A12 is een autosnelweg die van Arnhem naar Den Haag loopt.
2 Dat is de conclusie van het onderzoek dat Milieu Centraal heeft uitge-

voerd.
3 Het perron waar normaal de trein naar Groningen vertrekt, ...
4 ... een nieuwe snelweg die twee keer vier rijbanen moet krijgen.
5 Tassen en koffers die u in de trein hebt laten liggen, ...
6 Johan vertelde heel enthousiast over de reis die hij met drie vrienden had 

gemaakt.
7 Tijdens onze wereldreis hebben we veel mensen ontmoet met wie we 

soms een paar dagen samen hebben gereisd.
8 Aan de achterkant van het station bevindt zich een fietsenstalling waar u 

gratis kunt stallen.
9 ..., ziet u direct rechts de incheckbalies waar een van onze medewerkers u 

verder zal helpen.
10 In de stationshal van Utrecht passeren elke dag duizenden reizigers die 

voor hun werk of studie met de trein reizen.

9  De economische crisis is nog steeds niet voorbij. Dat het zo lang duurt, 
komt gedeeltelijk omdat veel politici nog steeds de ogen sluiten voor de 
achterliggende oorzaak van de problemen.

10  Als je gaat bungeejumpen, moet je niet bang zijn en niet te veel over de 
risico’s nadenken. Gewoon het verstand op nul zetten, en springen!
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1 Omdat niet alle sprinters een wc hebben.
2 d
3 b
4 c
5 Omdat ze voor korte treinritten zijn bedoeld.
6 In 2025 zullen alle treinen een wc hebben.

‘Centraal station’ – Guus Meeuwis

Tochtige plaatsen, lange gangen.
Een koude hal, een kille sfeer.
Glazen loketten, stenen trappen.
een overkapping tegen slecht weer.
Golven forensen, moeder met kind.
Een ouder paar, een man met een boek.
Een baasje met hond en een conducteur,
Potloodventer in een donkere hoek.

Centraal Station.
Vol met beelden, en vol met geluid.
Maar ik zie je nog voor me.
Als ik mijn ogen sluit.
Gele monsters, blauwe strepen.
Een sein op rood, een licht op groen.
Een locomotief, een treinwagon.
De motoren, die zoemend hun werk doen.

Refrein
De trein vertrok.
Ik voelde me klein en leeg.
Toen ik hier alleen,
toen ik hier alleen achterbleef.
‘En ik bel zodra ik er ben.’
‘En ik schrijf je iedere dag.’
Een wuivende hand uit het raam,
was het laatste dat ik zag.

Refrein

14  Lezen 

18  Luisteren 


