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Introductie: Moordstad wordt smart city
1

Bekijk de openingsfoto. Dit is Whampoa Garden in Hongkong.
Gebruik het internet.
a Zoek uit wat die ‘boot’ daar doet.

• Recreatie:
• Voorzieningen:
• Werken:
• Wonen:

b Waarom ligt deze ‘boot’ juist hier?

d Wen-Chang (14) woont in een appartement in de woontoren
links van de ‘boot’ op de foto.
Zou je met hem willen ruilen? Noem een vóór- en een
nádeel om daar te wonen in plaats van waar jij nu woont. ‘Ik
spreek geen Chinees’ is niet goed.
Voordeel:

c Steden hebben meerdere functies voor de bewoners. Bekijk
de inzetjes op de openingsfoto. Noteer achter hiernaast
genoemde functies van de stad de titel van het inzetje die
daar het beste bij past.

Nadeel:
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2

Belangrijke veranderingen en moderniseringen beginnen vaak
in de stad. Ook bevinden zich in de stad vaak de belangrijke
instellingen en gebouwen. Werk samen met je buur. Noteer
achter de omschrijving welke stad erbij past.
• De ‘hoofdstad’ van Europa: 
• De stad van de Olympische Spelen in 2020: 
•	
Door de val van de Muur in deze stad (1989) werden Oosten West-Duitsland herenigd. 
• Hier begon de Franse Revolutie: 
• Het regeringscentrum van Nederland: 
•	
In deze stad speelt de winnaar van de Champions League:

In dit hoofdstuk worden enkele begrippen gebruikt die je vorig
jaar ook al tegenkwam. Vul achter elke uitspraak het juiste
begrip in. Let op: twee begrippen gebruik je niet!
Kies uit: absolute afstand – centrumland – EU – globalisering –
infrastructuur – kolonie – mno – periferie – regionale ongelijkheid
– relatieve afstand – semiperiferie – sociale ongelijkheid –
vestigingsplaatsfactor.

• Wereldcentrum van de filmindustrie: 


3

Dit hoofdstuk gaat dus over steden. Gebruik je leerstof. Vul
elke zin aan.
.

•	
De bron die het beste past bij de titel van paragraaf 2.1 is bron:

•	Op bron 8 zie je dat de meeste grote steden liggen in


.
.

en



4

De titel van de introductie luidt: ‘Moordstad wordt smart city’.
Verklaar deze titel.

• Bedrijf met vestigingen in meerdere landen. 
•	Deze groep van landen heeft zich de laatste jaren goed
ontwikkeld. 

.

• Hier heerste een Europees land. 
• Hier vind je de armere landen in de wereld. 

•	
De bron die het beste past bij de introductie van paragraaf
2.6, is bron: 
•	Je gaat zelf op onderzoek bij het onderdeel:

Alles wat nodig is om verkeer mogelijk te maken.
•	


•	
Bij de Landenvergelijking worden twee steden vergeleken,
namelijk

Werk samen met je buur. Test wat jullie al weten over het
onderwerp Steden. Kies welke uitspraken waar zijn.
De grootste stad van een land is altijd de hoofdstad.
De oudste steden op aarde lagen in het Midden-Oosten.
	Er liggen in de wereld meer steden aan de kust dan in het
binnenland.
	In China liggen meer miljoenensteden dan in de VS.
	Nederland heeft één stad met meer dan 1 miljoen
inwoners.
	Steden in de rijke landen groeien langzamer dan steden in
arme landen.
	Van de tien grootste steden op aarde liggen er vier in rijke
landen.

6



• De introductie gaat over de stad 

5

.

•	Met dit begrip kun je verklaren waarom bedrijven op een
bepaalde plaats liggen. 

.

•	Proces waarbij steeds meer gebieden op aarde met elkaar
verbonden worden. 
•	De hoeveelheid tijd en geld die nodig is om ergens te
komen. 
•	Verschil in welvaart en welzijn tussen gebieden in een land.

•	Zo noem je de groep van rijkste landen ter wereld ook wel.
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VAARDIGHEDEN

Schaalrekenen
KAARTVAARDIGHEDEN
Een kaart is een verkleining van de werkelijkheid. Hoeveel de
werkelijke afstanden verkleind zijn, wordt aangegeven met
het schaalgetal. Dat staat altijd boven de kaart. Bij een schaal
van 1: 50 000 is 50 000 het schaalgetal. Er staat dus: 1 cm op
de kaart is in werkelijkheid 50 000 cm. Meestal worden die
centimeters omgezet in kilometers. Je weet dat je de komma
dan vijf plaatsen naar links moet verplaatsen. Dus in dit geval
is 1 cm op de kaart in werkelijkheid 0,5 km.

1

a Welke kaart in de atlas heeft een groter schaalgetal: die van
een Europa of van de wereld? Leg je keuze uit.

Wisselen van schaalniveau
Een kaart met een groot schaalgetal noem je kleinschalig:
alles staat er immers op kleine schaal op. Zo’n kaart laat een
groot gebied zien, bijvoorbeeld Europa. Een kaart met een
schaalgetal van 50 000 of minder noem je juist grootschalig.
Daar staat een klein gebied op, bijvoorbeeld een woonwijk.
De begrippen grootschalig en kleinschalig zijn afkomstig van
breuken: 1 : 10 000 (grootschalig) is een groter getal dan
1 : 1 000 000 (kleinschalig).
Net als met een fototoestel kun je bij kaarten inzoomen en
uitzoomen. Bij aardrijkskunde zeggen we dan dat je wisselt van
schaalniveau. Als je van een kaart met een groot schaalgetal
wisselt naar een kaart met een klein schaalgetal, zoom je in.
Het voordeel is dat je meer details ziet. Als je uitzoomt, krijg
je een groter gebied in beeld: details vervallen, maar je hebt
meer overzicht.

3

Vergelijk op kaartblad GB 15/GB 13 de kaarten B, C en D.
b Wat gebeurt er met het schaalgetal en waarom is dit
logisch?

2

Met de schaal van de kaart kun je ook de werkelijke afstand
berekenen. Hoe? Je meet eerst op de kaart de afstand in
centimeters en zet deze dan met behulp van het schaalgetal
om in kilometers.
a Pak GB 21/GB 19 erbij. Bereken de lengte van de Afsluitdijk
hemelsbreed in km. Noteer ook je berekening.

In 2005 raast orkaan Katrina over de zuidoostkust van de VS.
Deze tropische wervelstorm laat een spoor van vernieling
achter, vooral in de stad New Orleans. Zoek in de atlas via het
Trefwoordenregister het kaartblad Natuurgeweld in de VS.
Wissel van schaalniveau van kaart A, via B naar E.
a Zoom je nu uit of in?

b Aan welke drie verschillende dingen zie je dat?

c Kies de juiste woorden en vul aan.
Kaart A is kleinschalig / grootschalig en kaart E is
kleinschalig / grootschalig. Het voordeel van kaart A
boven kaart E is dat 

b Kies uit en maak af. Je rijdt over de Afsluitdijk. De
werkelijke afstand is gelijk / korter / langer dan de afstand
hemelsbreed, want:


d Welke kaart – A, B, E of F – zou je gebruiken om de oorzaak
van de ramp uit te leggen? En welke om de gevolgen te
laten zien?
Oorzaak: kaart
Gevolg: kaart

c Op een kaart met een schaal van 1 : 3 000 000 is 1 cm op de
kaart in werkelijkheid 30 kilometer. Maar wat is de schaal
van een kaart waarbij 2 cm op de kaart hemelsbreed 12 km
is? Noteer je berekening.
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b Zet ‘Galerij’ uit. Zoom uit tot je ook in het noordoosten de
zuidpunt van Manhattan ziet. Let op wat er rechtsonder met
de hoogte gebeurt. Kies in het menu boven het meetlatje.
Meet de afstand hemelsbreed tussen het Vrijheidsbeeld en
de Zuidpunt van Manhattan. Vul in en kies uit.

HULPVAARDIGHEDEN

Bij buiteNLand heb je bij het vergelijken van landen al vaker
een zogenaamde Geotour bekeken. Maar kun je ook zelf met
dit programma werken? Zorg dat Google Earth (gratis) op je
computer staat. Verken GE. Op het startscherm staan allerlei
aanwijzingen hoe je kunt navigeren in GE. Is het programma
nieuw voor jou, probeer dan wat dingen uit, bijvoorbeeld
het zoeken van je school. In het menu linksboven kun je bij
‘Weergave’ de menubalk links aan- of uitzetten.

De afstand is

ik inzoom.
c Zoom in tot je de zuidpunt van Manhattan goed in beeld
hebt. Je gaat het beeld nu kantelen door rechtsboven in
de knop waar de noordrichting (N) wordt aangegeven de
bovenste pijl in te drukken. Manipuleer het beeld door te
draaien en te kantelen tot het lijkt op figuur 1.
d Wat is gebouw 1?

4

a Zet in de linker menubalk onder ‘Lagen’ ‘3D-gebouwen’
aan en ‘Galerij’. Vul nu in het zoekvenster ‘Vrijheidsbeeld’
in. Klik bij ‘Lagen’ in de menubalk links ‘Galerij’ aan. Klik
op ‘360’ op de voorgrond en je kunt het Vrijheidsbeeld
goed bekijken. Goed in beeld? Ga dan naar ‘Bewerken’ in
de menubalk linksboven en kies ‘Kopiëren’. Plak het beeld
bijvoorbeeld in Paint en je kunt het verder bewerken. Dat
kan met elk beeld in GE. Handig als je een werkstuk moet
maken!

e Zoom verder in op spot 2. Dat is een parkje rond een vijver.
Sleep het mannetje rechtsboven naar de blauwe spot
links van de vijver. Je bent nu in Street View en kunt dus
op straatniveau rondkijken. Doe dat en volg een stukje van
de gele lijn. Je wandelt als het ware door de stad. Dat kan
intussen in heel veel steden in de wereld.

Manhattan, New York

FIGUUR 1

1

2
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Verkorte leerroute 2 - 3 - 5 - 6

2.1 Leven in de grote stad
1

• Hier zit meestal de regering.
• Hier ontstaan vaak de nieuwe trends in de mode.

Je gaat onderzoeken of de volgende stelling klopt: ‘Hoe
dunner een land bevolkt is, hoe sneller men een plaats een
stad noemt.’
a Gebruik je leerstof en het Statistiekdeel uit de atlas. Vul de
tabel in.
Land

Bevolkingsdichtheid

• In de globalisering speelt deze stad een belangrijke rol.

• Rio de Janeiro.

Minimumaantal
inwoners voor stad

b Wanneer kun je een wereldstad ook een megastad
noemen?

10 000

Bekijk bron 6.
c Welke twee ontwikkelingen kun je uit de bron afleiden?

IJsland
Portugal
Japan
Nederland

1

30 000

2

b Klopt de stelling hierboven en wat is de verklaring ervoor?

4
2

Welke kenmerken passen bij een stad? Noteer de juiste
antwoorden.
A Als je wilt studeren, moet je toch deze kant opkomen.
B De bevolkingsdichtheid is niet zo hoog.
C Er is vooral laagbouw.
D Veel forensen komen hier ’s morgens naartoe.
E Veel mensen werken in de landbouw.
F Wij wonen op de vijfde verdieping.

a In het stukje over de wereldstad loop je als het ware door
zo’n stad. Jij doet dat nu voor de megastad in bron 5. Je
loopt van de rivier naar het centrum en beschrijft wat je
opvalt. Hoe is de stad opgebouwd en wat gebeurt er in elk
deel van de stad? Verwijs in je beschrijving in elk geval naar
de foto’s (A, B, C en D) uit figuur 2.
Je beschrijving begint met:
Als je vanaf de rivier naar het centrum loopt, valt op dat...

3

Hieronder zie je een aantal kenmerken van grote steden.
a Geef achter elke uitspraak aan welke soort stad wordt
bedoeld. Gebruik hiervoor de eerste letter van H(oofdstad),
M(egastad) of W(ereldstad).
• Deze stad is wel groot maar stelt internationaal weinig
voor.
• Elke multinational van enige naam heeft hier wel een
vestiging.
Leven in een Afrikaanse stad
A

FIGUUR 2

B

C

D
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b Vergelijk bron 5 en bron 7. Welke overeenkomst tussen de
twee bronnen zie je?

Bijna de helft van de bevolking in een megastad in een arm
land woont en werkt zoals op foto A in figuur 2. Toch trekken
nog steeds heel veel plattelanders naar de stad.
c Veel migranten zeggen: ‘We doen het voor onze kinderen.’
Leg dat uit.

c De burgemeesters van global cities overleggen regelmatig
met elkaar. Welke onderwerpen zullen daarbij besproken
worden? Noteer de juiste antwoorden.
A de aanpak van files in het land
B de loonsverhoging voor leerkrachten in het onderwijs
C elektrisch openbaar vervoer om luchtvervuiling te
beperken
D het toelatingsbeleid van vluchtelingen
E integratie van migranten
F segregatie tussen arm en rijk

6 Leerdoelen

a Noem drie belangrijke kenmerken waaraan je een stad
herkent.

5

Wereldsteden zijn erg belangrijk voor de welvaart in een land.
Stelling: ‘Parijs is belangrijker voor Frankrijk dan Madrid voor
Spanje.’
a Verdedig deze stelling met behulp van figuur 3.

b Wat is het belangrijkste verschil tussen een megastad en
een wereldstad?

b Welke andere stad draagt flink bij aan het Spaanse bbp?

Het belang van grote steden voor een land

FIGUUR 3

50

c Vergelijk een dag uit het leven van Samir – dertien jaar
en wonend in een megastad – met de dag van John, ook
dertien jaar maar wonend in een wereldstad. Welke drie
verschillen zullen het meest opvallen? De verschillen
moeten gaan over werken, openbaar vervoer en wonen. Ga
uit van Samir.

40
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aandeel in bbp (%)

Bron: UN Habitat, 2017
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› Meer oefenen? Ga naar bladzijde 46.
› Extra uitdaging? Ga naar bladzijde 48.
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Verkorte leerroute 1 - 2 - 6 - 7

2.2 De spreiding van wereldsteden
1

b Ook het koloniale verleden heeft invloed op de huidige ligging
van steden. Leg dat uit aan de hand van bron 10. Geef eerst
aan wat de situatie is en noem dan de verklaring hiervoor.

b Vind je dat Brussel als hoofdstad en bestuurscentrum
gunstig of ongunstig ligt? Leg je keuze uit met twee
aanwijzingen uit figuur 4.

3

Bekijk figuur 4.
a Welke twee verschillende aanwijzingen in de figuur laten
zien dat het hier om een westers land gaat? ‘Het is België’
is niet goed.

a Geef onder elke uitspraak aan welk begrip daar het beste
bij past.
• Hierdoor groeit Lagos snel.


Spreiding van steden in België

FIGUUR 4
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• Vier procent per jaar is in Aziatische landen heel gewoon.
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Bekijk bron 10.
b Welke stad in welk land ziet haar bevolking na 2010 het
snelst toenemen?

Liège
s
M aa

100 200 m

spoorlijn

• In Afrika is dit getal nog tamelijk laag.
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Eindhoven

NOORDZEE
Oostende

• In centrumlanden is dit proces over zijn hoogtepunt.

Luxembourg

Steden liggen niet zomaar ergens. Dat hangt samen met:
A de kenmerken van de plaats zelf;
B hoe een plaats ligt ten opzichte van andere gebieden en
steden.
a Welke kenmerken hangen samen met situatie B?
A De plaats ligt op 52° N.B. en 4° O.L.
B Door het bevaarbaar maken van de rivier is het
achterland sterk uitgebreid.
C Er is een natuurlijke haven.
D Hier is het vruchtbaar; je kunt er van alles verbouwen.
E Mainports verbinden deze plaats met de rest van de
wereld.
F Voor de veiligheid is de stad gebouwd tegen een steile
berghelling.

c Gebruik kaartblad GB 180/GB 186. Kun je Dar es Salaam
een primate city noemen of juist niet? Leg je keuze uit en
noem eerst de kaart die je daarbij gebruikt hebt.

4

a Bekijk bron 9. Hoe noem je een stad met zo’n plattegrond?

b Verklaar de naam ‘Ville Nouvelle’.

c Zoek op GB 176/GB 112 op waar Tunis ligt. Waarom zullen
de Franse kolonisten juist Tunis hebben uitgebouwd tot
koloniale dubbelstad?

© Noordhoff Uitgevers bv
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7 Leerdoelen

5

Bekijk nogmaals bron 9. Jij bezoekt Tunis. Je loopt over de
Avenue Habib Bourguiba naar het hart van de Medina. Je
kijkt goed om je heen hoe de stad verandert. Je let op het
stratenpatroon (recht / breed, kronkelig / smal), de gebouwen
(oud / vrij nieuw / Europees / Arabisch / kerk / moskee), de
winkels (klein / westers / Arabisch / souk / modern), de mensen
die er lopen (gesluierd / modern / traditioneel / westers).
Zet de kenmerken op de juiste plek in de tabel.
Kenmerken

Ville Nouvelle

a Gebruik bron 8. Stel een algemene regel op waarbij je het
verband laat zien tussen welvaart, verstedelijkingraad en
verstedelijkingstempo. Gebruik een hoe-hoe-hoe-zin. Drie
keer ‘hoe’ dus!

b Vergelijk op bron 8 de ligging van steden in Noord-Amerika
met Zuid-Amerika. Welk verschil zie je en wat is de
belangrijkste verklaring voor het verschil? Ga uit van ZuidAmerika!

Medina

1 stratenpatroon
2 gebouwen
3 soort
winkels
4 opvallend
aan de
mensen

c In welk werelddeel zal de verstedelijkingsgraad de
komende 20 jaar het snelste toenemen? Geef hier een
verklaring voor en gebruik daarbij bron 8.

6

a Bekijk figuur 5. Welke algemene regel kun je uit de figuur
afleiden? Noteer het met een hoe-hoe-zin. Gebruik in je
regel het begrip verstedelijkingsgraad.

› Meer oefenen? Ga naar bladzijde 46.
› Extra uitdaging? Ga naar bladzijde 48.
b Ondersteunt bron 8 deze regel? Licht kort toe.

c Welk vakje in figuur 5 geeft Nederland weer: X of Y?

Verstedelijkingsgraad en inkomen

FIGUUR 5

verstedelijkingsgraad
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X

80%
Y

60%
40%
20%
0%
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Verkorte leerroute 1 - 3 - 4 - 7

2.3 De stad verandert
1

Steden in westerse landen ontwikkelen zich anders dan
steden in niet-westerse gebieden. Welke uitspraken passen bij
een inwoner van een westerse stad (W) en welke bij iemand uit
een niet-westerse stad (NW)? Zet de juiste letters erachter.

HOOFDSTUK 2
STEDEN
c Hoe komt het dat rond het zakencentrum van de
Amerikaanse stad vaak probleemwijken voorkomen? Noem
de oorzaak en het gevolg!

• Bron 11.
• ‘De supporters van de voetbalclub uit de tweede stad van het
land, eigenlijk een dorp, noemen wij boeren. En dat zijn
ze!’
• ‘Ik, statten? Nee, hier in de buurt kun je alles krijgen.’

3

a Een niet-westerse stad is veel minder geordend opgebouwd
dan een westerse stad. Wat zijn daar twee verschillende
redenen voor?

• ‘Vanuit mijn dorp verhuizen steeds meer mensen naar de
rand van de megastad.’
• ‘Volgende week betrek ik een nieuw zakenpand in de
randstad.’
• ‘We hebben een leuk huisje gevonden in het groen en toch

b Bekijk figuur 7. Het blauwe vak is een schatting. Welk type
wijken zullen in de Afrikaanse steden het snelst groeien?
Leg je antwoord uit met informatie uit de figuur.

dicht bij de stad.’

2

Bekijk bron 12 en figuur 6.
a Combineer de letters van de foto’s A, B, C en D met de
cijfers uit bron 12 en geef daarachter aan welk onderdeel
van de stad of begrip hier het beste bij past. Bijvoorbeeld
A-5-gentrification.
A

c Zoek via het Trefwoordenregister een kaart met de
bevolkingsdichtheid van Afrika. Zal door de ontwikkeling
die figuur 7 laat zien de bevolking in Afrika in 2050
regelmatiger of onregelmatiger gespreid zijn dan op de
huidige kaart? Licht je antwoord toe.

B
C
D
Verstedelijking in Afrika nu en in de toekomst

50
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A

FIGUUR 6

schatting

3500

1600

De Amerikaanse stad in beeld

stedelijke bevolking in miljoenen

Afrika

FIGUUR 7

2100

b Welke foto zul je in een Europese stad niet kunnen maken
en waarom niet?

stedelijke bevolking

Bron: Afrika Studiecentrum Leiden, 2017
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4

Bekijk GB 235E/GB 257F. Vergelijk de ontwikkeling van
Chicago met die van São Paulo.
a Wat is het verschil in ontwikkeling?

c Geef twee verschillende redenen voor de in b bedoelde
ontwikkeling.

7 Leerdoelen
b Wat is de verklaring voor dit verschil? Gebruik in je
antwoord het begrip verstedelijking.

c Bekijk figuur 7. Bij welke stad op GB 235E/GB 257F past de
ontwikkeling van de meeste Afrikaanse steden het beste?

De opbouw van een westerse stad en een niet-westerse stad
verschilt sterk, maar er zijn ook overeenkomsten.
a Noem een overeenkomst tussen de randzones van de
steden.

Zoek in de atlas de meest grootschalige kaart van Mumbai.
Greater Mumbai is vergelijkbaar met de regio Kolkata in bron 11.
b De kaart van Mumbai ondersteunt bron 11. Leg dat uit.

d Leg je keuze bij vraag c uit. Gebruik in je antwoord het
begrip verstedelijkingsgraad.

5

Bekijk bron 12. Het is een model. Dat wil zeggen: een
vereenvoudiging van de werkelijkheid.
Leg in je eigen woorden uit wat het voordeel is om iets in een
model weer te geven.

6

a Bekijk bron 11. Welke uitspraak over deze bron is waar?
Noteer het juiste antwoord.
A Bereikbaarheid is een belangrijke vestigingsplaatsfactor
voor nieuwe stadjes.
B De groei van de steden en stadjes komt door een hoog
vestigings- en geboorteoverschot.
C De megastad Kolkata groeit razendsnel.
D Vooral de grotere steden rond Kolkata groeien snel.

b De ontwikkeling van Kolkata en directe omgeving is typisch
voor veel niet-westerse steden. Leg dat uit met behulp van
bron 11.

© Noordhoff Uitgevers bv

Bekijk bron 12.
c Geef aan welk cijfer uit bron 12 het beste past bij de
uitspraak.
A ‘Alleen de allerrijksten hebben hier een penthouse.’
B ‘Deze bedrijven verdwijnen hier allemaal.’
C ‘Handig hoor. Ik rijd mijn auto zowat tot bij de kassa.’
D ‘Je hebt hier alles van de grote stad.’
E ‘Vroeger was dit een achterbuurt maar nu wonen hier
mensen zoals wij, middenklasse.’

d Gebruik nogmaals bron 12. Leg in je eigen woorden uit wat
het woord gentrification betekent.

› Meer oefenen? Ga naar bladzijde 47.
› Extra uitdaging? Ga naar bladzijde 48.
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Verkorte leerroute 1 - 2 - 6 - 7

2.4 Megastad, krachtstad met groeistuipen
1

a Welke uitspraken zijn waar? Noteer de juiste antwoorden.
A De formele sector is de belangrijkste werkgever in
megasteden.
B De nieuwste krottenwijken zijn vaker beter gebouwd dan
de oudere krottenwijken.
C Het slechte milieu is het grootste probleem voor de
inwoners van megasteden.
D In Afrika woont het grootste deel van de stedelijke
bevolking in krottenwijken.
E Jonge krottenwijken liggen vaak aan de rand van de stad.

b Welk plaatje uit figuur 8 past het beste bij bron 15 en welk
bij bron 16? Kies de juiste antwoorden.
• Bron 15: 1 / 2 / 3 / 4
• Bron 16: 1 / 2 / 3 / 4
Zelfbouw in La Paz, Bolivia

1

FIGUUR 8

2

b Noem een aanwijzing waaruit blijkt dat de volksbuurt van
bron 16 ouder is dan de krottenwijk op bron 15.

2

a De verstedelijking in de arme landen gaat samen met een
sterke groei van de informele sector. Bij de verstedelijking
in de westerse landen van rond 1900 was dat veel minder
het geval. Leg uit hoe dat komt.

b Eén gevolg van de snelle trek naar de stad is de toenemende
werkloosheid. Welk ander gevolg zie je in bron 14?

c In bron 14 zie je dat in Oost-Azië het percentage
slumbewoners sterk is gedaald. Dat komt doordat in dit
gebied een land ligt met veel inwoners en een snelle
economische ontwikkeling. Welk land wordt hier bedoeld?

3

Wat zijn de twee belangrijkste redenen voor de verkeersproblemen in megasteden?

4

3

5

Migranten doorlopen in hun nieuwe, stedelijke woonomgeving
meestal een aantal fasen. Bij elke fase hoort een andere
woonplek in de stad. Hieronder staan die fasen genoemd,
maar een belangrijk woord ontbreekt steeds. Vul dat woord op
de juiste plek in. Kies uit:
als – daarna – eerst – ten slotte – vervolgens – volksbuurt.
• Fase I: De nieuwkomer moet een plekje zien te vinden. Hij
trekt

in bij familie in een krottenwijk,

ziet hij wel verder.
• Fase II:
de migrant voet aan de grond krijgt, bouwt
hij
een eigen huisje aan de rand van de stad.
• Fase III: De migrant heeft zich
definitief
gevestigd. Hij trekt naar een betere woning in een
.

6

Bij deze opdracht verken je Manila, megastad en hoofdstad
van de Filipijnen. Gebruik Google Earth (GE). Start GE. Vink
‘3D-Gebouwen’ aan. Kantel het beeld en zoek het CBD van
Manila. Tip: gebruik figuur 9 als voorbeeld. Kies steeds de
juiste antwoorden of vul in.
a Het CBD ligt in figuur 9 in gebied A / B / C / D en het valt op
dat het erg lijkt op

4

a Als je arm bent in een grote stad en je wilt je huis
verbeteren, ga je zelf aan de slag. In figuur 8 zie je
verschillende fasen in zo’n bouwproject. Alleen... de
plaatjes staan niet in de goede volgorde.
Zet ze in de juiste volgorde en gebruik de cijfers.

van westerse steden. Hier

overheerst de informele / formele werkgelegenheid.
Ga nu naar gebied A in figuur 9 ten zuidwesten van de rivier.
Zoom in tot 1000 meter. Zie rechtsonder.
b Dit is een krotten / middenklasse / villa wijk. Dat zie je aan
en de ruime percelen / grote tuinen.

© Noordhoff Uitgevers bv
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Vlieg nu naar punt E aan de noordkant van de baai. Zoom in tot
een hoogte van 1000 meter.
c Dit is een krotten / middenklasse / villa wijk. Het verschil met
wijk A is dat de woningdichtheid veel hoger / lager is en er
meer / minder groen is. Gelet op figuur 9 is dit geen / wel
een verbeterde krottenwijk.
Ga nu naar de oostkant van de stad, naar plek F. Gebruik als
zoekterm Cassava Manila. Bekijk de wijk ten oosten hiervan.
d Deze wijk wordt illegaal / legaal gebouwd, want je ziet dat

b De informele sector wordt ook wel de ‘smeerolie van
de economie in de stad’ genoemd. Wat wordt hiermee
bedoeld?

c Leg met behulp van bron 16 in drie stappen uit hoe een
krottenwijk zich kan ontwikkelen tot een volksbuurt.

. Hier komt
waarschijnlijk een krotten / middenklasse / villa wijk.
Bezoek ten slotte wijk B in figuur 9. Geef als zoekterm ‘Tangos
River’ en ga naar de wijk aan de monding van de rivier.
e Dit is een krotten / middenklasse / villa wijk. Dat zie je
aan hoge / lage / gemiddelde woningdichtheid en de
aanwezigheid / afwezigheid van een stratenpatroon. Een
belangrijke bron van inkomsten voor de bewoners is
de

. Als je hier woont, loop je het risico van
; een gevaar dat in de toekomst

gelijk / groter / kleiner wordt door
De groei van Manila

.
FIGUUR 9
voor 1900
1900 tot 1940
1940 tot 1960

B

1960 tot 1990
1990 tot 1995
1995 tot 2000
2000 tot 2005

C
D

Manila Bay

A

F

na 2005

E

Laguna de Bay
0

d In megasteden zijn veel problemen. Maar voor elk probleem
is een oplossing te bedenken. Combineer elke maatregel
met het juiste probleem.
Maatregel

Probleem

A Verhoging van het
minimumloon en meer
belastingen voor de rijken.

1 Segregatie

B Een goede controle op
zwart en gevaarlijk werk.

2 Sociale ongelijkheid

C Sociale huurwoningen
en dure koopwoningen in
dezelfde wijk bouwen.

3 Luchtvervuiling

D Nieuwe bruggen bouwen
om files tegen te gaan.

4 Slechte infrastructuur

E Oude auto’s en scooters
verbieden in drukke delen
van de stad.

5 Overal ligt gevaarlijk vuil.

F Goede afvalinzameling en
veilige verwerking van het
afval.

6 Slechte
arbeidsomstandigheden in
de informele sector.

e Geef voor een van de problemen jouw beste oplossing.

10 km

7 Leerdoelen

a Deze paragraaf heet Megastad, krachtstad met groeistuipen.
Noem twee voorbeelden op twee verschillende terreinen
hoe je die groeistuipen ziet als je een megastad bezoekt.

© Noordhoff Uitgevers bv

› Meer oefenen? Ga naar bladzijde 47.
› Extra uitdaging? Ga naar bladzijde 49.
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Herhaling Wereld
HERHALING 2.1 LEVEN IN DE GROTE STAD
a Welke kenmerken horen bij een megastad in een arm land?
Noteer de juiste antwoorden.
A Er wonen meer dan 10 miljoen mensen.
B Het is een wereldstad/global city.
C Het is de hoofdstad van het land.
D Je vindt ze vooral in Noord-Amerika.
E Veel mno’s hebben hier een hoofdkantoor.
F Ze groeien snel.

b Bekijk bron 7. Met welk begrip kun je deze situatie – die in
grote steden vaak voorkomt – het beste omschrijven?

c Bekijk figuur 10. Je weet al dat een stad vier belangrijke
kenmerken kent. Op de foto zie je een aantal kenmerken
waaraan je een stad herkent. Welk kenmerk zie je niet?

d Het belang van wereldsteden neemt toe. Wat is daar de
belangrijkste economische reden voor? Noteer het juiste
antwoord.
A Burgemeesters van wereldsteden zijn machtige politieke
leiders.
B In wereldsteden wonen heel veel mensen. Samen hebben
ze veel invloed.
C Wereldsteden proberen hun problemen samen op te
lossen zonder hulp van de staat.
D Wereldsteden vormen belangrijke knooppunten in de
wereldeconomie.

Wereldstad

HERHALING 2.2 DE SPREIDING VAN WERELDSTEDEN

a Bekijk bron 8. Waar liggen megasteden vooral? Noteer de
goede antwoorden. Er zijn meerdere antwoorden goed!
A aan de kust
B in de armere landen
C in de semi-periferie aan de kust
D in rijke landen in het binnenland
E in Azië

b Zoals je op bron 8 ziet, liggen wereldsteden vooral in de
westerse landen en nauwelijks in ontwikkelingslanden.
Geef daar twee verschillende verklaringen voor.

c Een stad ligt nooit zomaar ergens. Dat geldt ook voor Parijs.
Zoek op de kaart van Frankrijk op waar Parijs ligt. Noem
twee verschillende redenen waarom juist op die plek zo’n
grote stad is ontstaan. Eén reden komt door een eigenschap
van de regio Parijs.

FIGUUR 10
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Bekijk de spreiding van steden in Frankrijk.
d Is Parijs een primate city of een onderdeel van een stedelijk
netwerk? Licht je keuze toe.

e Welke kaart op kaartblad GB 92/GB 90 ondersteunt jouw
antwoord bij vraag d het beste?

c Bekijk op bron 12 waar in de stad gentrification plaatsvindt.
Noem twee verschillende redenen waarom juist daar
gentrification plaatsvindt.

HERHALING 2.4 MEGASTAD, KRACHTSTAD MET
GROEISTUIPEN
In de titel van de paragraaf staat dat megasteden ook krachtsteden zijn.
a Wat is de grootste troef / kracht van megasteden?

HERHALING 2.3 DE STAD VERANDERT
a Geef aan welke uitspraken bij de westerse stad horen (W),
welke bij de niet-westerse stad (NW) en welke bij allebei (A).
• Door de randsteden vervaagt de grens tussen stad en
platteland.
• Door suburbanisatie zijn deze suburbs ontstaan.
• Het CBD bestaat uit wolkenkrabbers waarin veel
kantoren zetelen.
• Oude buurten dicht bij het centrum zijn weer gewilde
plekken om te wonen.
• Plattelanders vestigen zich steeds vaker rond de grote
stad.
• Krottenwijken liggen waar rijkere mensen niet willen
wonen.
b Welk onderdeel uit de legenda van bron 11 laat zien dat het
platteland rond megasteden verstedelijkt?

Vervuilde brug in Jakarta

© Noordhoff Uitgevers bv

b Bekijk bron 15. Hoe zie je dat de wijk toch wel verbetert?

c Bekijk bron 14. Het aandeel van de stedelijke bevolking dat
in slums woont daalt. Toch wonen er in Afrika in 2014 meer
mensen in krottenwijken dan in 2010. Leg uit hoe dat komt.

d Bekijk figuur 11. Alle drie de ‘groeistuipen’ waar veel
megasteden in arme landen mee te maken hebben zijn hier
in beeld. Noem elke groeistuip en leg erachter uit hoe je dat
op de foto ziet.

FIGUUR 11
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Verdieping Wereld
VERDIEPING 2.1 LEVEN IN DE GROTE STAD
Bekijk bron 6. Op basis van deze bron worden vijf voorspellingen
gedaan over de ontwikkeling van de stedelijke bevolking na 2020.
Jij beoordeelt elke uitspraak. Eerst noteer je of deze uitspraak
klopt of niet. Daarachter geef je aan waarom je dat vindt.
I

C In niet-westerse landen richt de verstedelijking zich
vooral op de primate city.
D In westerse landen vindt ook veel suburbanisatie plaats.
E Niet-westerse landen hebben een veel hogere natuurlijke
groei.
F Steden in niet-westerse landen hebben een veel hoger
verstedelijkingstempo.

Na 2020 zal de wereldbevolking sneller groeien dan de
stedelijke bevolking.
Aandeel van de stedelijke bevolking in de
wereld per continent (1950-2050)

Klopt / klopt niet, want

II Het aantal mensen dat op het platteland woont zal na 2020
verder dalen.
Klopt / klopt niet, want 

Stedelijke bevolking
60%
55%

52% 53%

50%
45%



40%



38%

35%

III Vooral de miljoenensteden groeien na 2020.

33%

30%
25%

Klopt / klopt niet, want 

20%

20%



15%

IV In 2030 zal om twee verschillende redenen een groter deel
van de stadsbevolking in de wereld in een arm land wonen.

10%

15%
11%

9%

9%

13%
10%

5% 4%
0%

Klopt / klopt niet, want (1) 


FIGUUR 12

8%

6%
1% 1% 1%

Afrika

Azië

Europa

en (2)
1950



15%

2011

LatijnsNoordAmerika, Amerika
Caraïben

Oceanië

2050


V Het aantal wereldsteden zal in 2030 groter zijn dan in 2020.
Klopt / klopt niet, want 


VERDIEPING 2.2 DE SPREIDING VAN WERELDSTEDEN
Bekijk figuur 12.
a Wat betekent bij Azië 53%?

VERDIEPING 2.3 DE STAD VERANDERT
Bekijk figuur 13. Zowel in de stad in het arme land als in het
rijke land vinden voortdurend veranderingen plaats. Aan jou
de taak om deze op te sporen. In de figuur staan de nummers
1 tot en met 9. Geef erachter aan welke verandering zich op die
plek vooral voordoet. Kies uit: gentrificatie – lijkt steeds meer op
westerse stad – ontwikkeling tot volkswijk – vorming randstad –
resultaat suburbanisatie – veilig achter hekwerk – verbeteren
krottenwijk – verbeteren infrastructuur – verstedelijking
platteland.
1 
2 

b Vergelijk 1950 met 2050. Welke verschuiving zal er optreden
in het aandeel van de stedelijke bevolking in de wereld?

3 
4 
5 

c Wat zijn de drie oorzaken voor de ontwikkeling uit vraag b?
Noteer de juiste antwoorden.
A Bron 8.
B In niet-westerse landen noemt men een plaats al gauw
een stad.

6 
7 
8 
9 
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Plattegrond van een stad in een rijk en arm land FIGUUR 13

Stad in arm land

d Wat is een bijkomend probleem van de files voor de
stedelingen in tabel B?

Stad in rijk land

2
1

Bekijk in bron 14 de ontwikkeling in Oost-Azië.
e Welk land heeft hier het meest aan bijgedragen? Noem
twee verschillende redenen voor jouw keuze.

5

4

9

3
7

8
6

CBD
villawijk
kantoren
industrie
volkswijk
krottenwijk
verbeterde krottenwijk
rivier

CBD
oude woonwijken
middenklassewijk
villawijk
suburbs
winkelcentrum
pretpark
industriegebied
rivier

VERDIEPING 2.4 MEGASTAD, KRACHTSTAD MET
GROEISTUIPEN
Bekijk de tabellen A en B. Dit is de top vijf van grote steden
met de minste en met de meeste verkeersproblemen ter
wereld.
a In welke stad kun je beter gaan lopen dan autorijden?

b Wat valt op als je de ligging van de twee groepen steden
vergelijkt?

c Noem twee verschillende redenen waarmee je het verschil
tussen tabel A en B kunt verklaren. ‘De landen van tabel A
zijn rijker’ is niet goed.

© Noordhoff Uitgevers bv

Top vijf steden met de minste verkeersproblemen

TABEL A

Rang

Stad en land

Kans op file

Gemiddelde
rijsnelheid

1

Düsseldorf,
Duitsland

20%

34 km/u

2

Dubai, VAE

26%

50 km/u

3

Zürich,
Zwitserland

31%

41 km/u

4

Tokyo, Japan

26%

49 km/u

5

Basel, Zwitserland

27%

28 km/u

Top vijf steden met de grootste verkeersproblemen

TABEL B

Rang

Stad en land

Kans op file

Gemiddelde
rijsnelheid

1

Kolkata, India

69%

18 km/u

2

Karachi, Pakistan

59%

18 km/u

3

Lagos, Nigeria

60%

17 km/u

4

Ulaanbaatar,
Mongolië

65%

34 km/u

5

Mumbai, India

67%

13 km/u
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Megastad en wereldstad
Bekijk eerst de Geotour van Jakarta en Londen voor je aan de
opdrachten begint.

1

b Waarom is de krottenwijk hier ontstaan? Geef ook een
algemene regel om te verklaren wáár krottenwijken vaak
liggen.

Zoek in de atlas de meest grootschalige kaart van Indonesië.
Maak onderstaande tekst compleet door de juiste begrippen,
getallen of topografische namen in te vullen of te kiezen.
Het grootste eiland van Indonesië heet

,

maar het eiland met de hoogste bevolkingsdichtheid is

.

De stedelijke opbouw van dit eiland lijkt het meest op een
stedelijk netwerk / primate city. De grootste stad op Sulawesi
heet

. Om de ligging van steden vanuit het koloniale

3

a Bekijk bron 17. Groot-Jakarta trekt als een magneet
migranten uit heel Indonesië aan. Veel migranten gaan
tegenwoordig steeds vaker in de randzone van Jakarta
wonen en niet in de stad zelf. Welke twee verschillende
redenen hebben zij daarvoor?

verleden te verklaren, kun je beste het eiland Java / Sulawesi /
Sumatra gebruiken. De stad die op Java het meest bedreigd
wordt door klimaatverandering is Bandung / Jakarta / Yokjakarta.
De afstand Jakarta-Yokjakarta is ongeveer

2

km.

Stelling: ‘Jakarta is een megastad met twee gezichten.’
a Verdedig deze stelling. Noem eerst de bron die je hierbij het
beste kunt gebruiken.

b Een gevolg van de (te) snelle groei van Jakarta zie je in
bron 19. Welke vier kenmerken van een krottenwijk kun je
uit de foto en het bijschrift afleiden?

c Ook in Jakarta worden veel kampongs/krottenwijken door
de bewoners opgeknapt. Wanneer zullen ze dat doen?

Bandung, Indonesië

FIGUUR 14
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4

a Bekijk figuur 14. Wat zegt deze bron over het koloniale
verleden van Indonesië?

d Londen is ook een echte multiculturele stad, net als
Amsterdam. Daar wonen veel mensen uit bijvoorbeeld
Indonesië. Bekijk bron 22. Leg uit hoe het komt dat er in
Londen juist veel mensen uit India wonen. Geef eerst de
oorzaak en dan het gevolg!

b Welke bron geeft hier ook een aanwijzing voor?

5

Zoek in de atlas de meest grootschalige kaart van het
Verenigd Koninkrijk. Maak onderstaande tekst compleet door
de juiste begrippen, getallen of topografische namen in te
vullen of te kiezen.

7

Bekijk bron 21 en lees Londen wereldstad.
Op de schaal van Zuid-Engeland is Londen met 9 miljoen
inwoners een megastad / primate city / hoofdstad. Zoom je uit,
dan is Londen eerder onderdeel van een

.

Twee andere dichtbevolkte gebieden liggen rond de
kernsteden

en

, maar de

regio Londen groeit sneller door het hogere geboortecijfer /
verstedelijkingstempo / vestigingsoverschot.
In 2019 zal het Verenigd Koninkrijk de EU verlaten. Daardoor
zal de absolute / relatieve afstand met Europa groter / kleiner

Londen wereldstad
Samen met Tokyo en New York vormt Londen de top drie van
zakencentra in de wereld. In de City – nog geen 3 km² groot
– kom je alle grote internationale banken, verzekeraars,
financiële instellingen en de aandelenbeurs tegen.
Daaromheen zit een dikke schil van advocaten, adviseurs en
geldwisselkantoren. Opvallend is dat de meeste bedrijven
niet Brits zijn en internationaal gericht. Londen is sterker
verbonden met wereldsteden in de rest van de wereld dan
met de rest van het Verenigd Koninkrijk. Er wonen in de City
7000 mensen, maar er werken er 1,1 miljoen.

worden. De kortste afstand tussen het Verenigd Koninkrijk en
Europa is

kilometer.

6

Vergelijk bron 17 met bron 20 en let op de bebouwde gebieden.
a Hoe zie je dat de uitbreiding van Groot-Londen veel meer
gepland is dan die van Groot-Jakarta?

b In Indonesië vindt nog een sterke verstedelijking plaats,
terwijl het Verenigd Koninkrijk al een lange geschiedenis
van suburbanisatie achter de rug heeft. Welke aanwijzing
geeft de legenda van bron 20 daarvoor? Leg je keuze uit.

a Met welk kenmerk van Londen zelf kun je verklaren
waarom deze stad daar ligt?

b Noem twee kenmerken van Londen waaruit blijkt dat Londen
een wereldstad is. Eén kenmerk leid je af uit bron 21.

c Elke ochtend staan in en rond Londen lange files. Welke zin
in de tekst geeft daar de verklaring voor?

d Noteer achter de onderstaande rollen van Londen welk(e)
cijfer(s) uit bron 21 daarbij past/passen. Je mag cijfers twee
keer gebruiken!
c Londen is een echte wereldstad. Daarbij hoort dat je goed
verbonden bent met andere wereldsteden, bijvoorbeeld
via de lucht. Welk vliegveld ligt het meest gunstig om de
internationale rol van Londen te ondersteunen? Licht je
antwoord toe met behulp van bron 20 en bron 21.
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• Historische stad:

.

• Toeristenstad:

.

• Wereldstad:
• Koninkrijk

.
.
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Groei en ontwikkeling en elitestad?
1

Bekijk de achtergrondfoto. De krottenwijk op de voorgrond
moet plaatsmaken voor de uitbreiding van het spoorwegnet.
a Welk probleem van de stad wil de gemeente Jakarta op
deze wijze aanpakken? Noem eerst de bron op bladzijde
40 die je antwoord ondersteunt.

b Noem een voorbeeld hoe arm en rijk op de foto naast elkaar
voorkomen.

c Bij de snoepverkoper op de stoep kun je snoepjes per stuk
kopen. In Londen lukt dat niet. Leg uit waarom in Jakarta
wel.

b Waarom is het voor de overheid vrij makkelijk om tegen de
krottenwijkbewoners te zeggen dat ze moeten vertrekken?

c Welke bron geeft een goed beeld van de titel Jakarta, groei
en ontwikkeling?

2

a Bekijk bron 23. Je ziet dat Groot-Jakarta veel sneller groeit
dan Groot-Londen. Bereken in welk stedelijk gebied –
Groot-Londen of Groot-Jakarta – de bevolking tussen 1971
en 2017 het snelst is gestegen.

b Noem hier twee verschillende redenen voor.

4

Bekijk bron 24.
a In Jakarta zijn steeds vaker overstromingen. Daarvoor
zijn verschillende oorzaken en die hebben grote gevolgen.
Noteer de letters van de zinnen bij oorzaak of bij gevolg.
A De overheid onderhoudt de infrastructuur zoals de riolen
niet goed.
B Door het gewicht van de wolkenkrabbers wordt de grond
ineengedrukt.
C Elk regenseizoen neemt de overlast toe.
D Er wordt zoveel grondwater opgepompt, dat het land
inzakt.
E In de informele sector verdienen mensen geld aan de
ondergelopen straten.
F In de krottenwijken aan de kust lopen de inwoners het
grootste gevaar.
Oorzaak: 

c Welke reden geeft bron 24 waarom in de toekomst steeds
minder migranten zich in Jakarta zelf zullen vestigen?

d Licht je antwoord bij vraag c toe. Noem de oorzaak van het
probleem en het gevolg.
Oorzaak: 


Gevolg: 
b In 2016 stonden ook in delen van Groot-Londen na
overstromingen de straten blank. Dat kwam door een
combinatie van hevige regenbuien en storm op zee. Leg
wat een zware storm voor de zuidoostkust van het Verenigd
Koninkrijk te maken heeft met overstromingen in GrootLonden. Noem eerst de oorzaak en dan het gevolg. Tip:
gebruik de atlas.

Gevolg: 


3

Jakarta is een stad in ontwikkeling. Een kenmerk daarvan
is dat modern en traditioneel, arm en rijk, naast elkaar
voorkomen. Bekijk bron 25.
a Noem een voorbeeld hoe modern en traditioneel op de foto
naast elkaar voorkomen.

c Welke bron ondersteunt jouw antwoord bij vraag b?
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5

b Zoek in de atlas het bbp/hoofd van de twee landen op.

a Bekijk de achtergrondfoto. Hier wordt een oude wijk in
Londen opgeknapt en gemoderniseerd. Welk begrip past
hierbij?

b Welk verband is er tussen de achtergrondfoto en bron 28?

Indonesië: 

.

VK: 

.

c Maak de zin compleet en gebruik de begrippen die passen
bij graad en tempo in bron 26.
Hoe armer een land, hoe 

,

en hoe 

.

7
c Wat is de belangrijkste reden waarom de bewoners
protesteren tegen de nieuwbouw? Ze krijgen toch een veel
betere woning?

d Figuur 15 is een foto van een vroeger pakhuis in een dok
aan de Theems. Er zijn nu appartementen van gemaakt. Kijk
even op bron 21 waar deze foto – vlak bij de Tower Bridge –
is genomen. Zullen mensen die weg moeten vanwege de
verbouwing op de achtergrondfoto hier een plekje vinden?
Beantwoord de vraag op basis van de ligging van deze
appartementen. Uiteraard geef je een reden voor je keuze.

a Zoek op bron 20 waar Hemel Hempstead ligt en bekijk
bron 27. Wat zal de belangrijkste functie zijn van Hemel
Hempstead? Noteer het juiste antwoord.
A recreatie
B werken
C wonen
D winkelen

b Waarom kun je Hemel Hempstead geen randstad noemen?

c Veel mensen die in Hemel Hempstead wonen, werken in
Londen. Welk nadeel zit daar aan?

d Waarom gaan ze niet dichter bij het werk wonen?

Functieverandering aan de Theems

FIGUUR 15

8

Bronnenpuzzel
In deze slotopdracht zet je achter elke uitspraak welke bron
daar het beste bij past. Je kunt alle bronnen inzetten uit deze
Stedenvergelijking. Hoe?
a Vul met potlood eerst jouw keuzes in.
b Vergelijk jouw lijstje met je buur. Waar zitten de verschillen?
c Stel nu samen jullie eindlijst vast.
Uitspraken
• Oorzaak van het fileprobleem in Groot-Londen.
• De stad moderniseert.
• Elitestad.
• De verdichting gaat ook in de toekomst door.

6

Bekijk bron 26.
a Welk land – Indonesië of het Verenigd Koninkrijk – wordt
weergegeven met de letter A en welk met B?
A:
B:

© Noordhoff Uitgevers bv

• Gevaarlijk wonen in de toekomst?
• Jakarta, wereldkampioen stilstaan.
• Londen wereldstad.
• Multicultureel.
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Verkorte leerroute 1 - 2 - 5 - 6

2.5 Nederland: land zonder een echt grote stad
1

ontstonden. Het

a In bron 30 zie je dat in de Randstad vier grote steden
liggen. Die zijn in de vorige eeuw allemaal sterk gegroeid,
maar elk om een andere reden. Noteer in de tabel wat de
voornaamste functie van elke stad is en verklaar waarom die
functie juist bij die stad past.
Stad

Functie

Verklaring

Den Haag

van de stad werd daardoor ook sterk uitgebreid. Door de
steeds betere verbindingen tussen de steden ontstonden
zoals de

. Het gevolg is

dat de open ruimte steeds meer werd aangetast, dus plande
de overheid dicht bij de stad

.

3

a Bekijk bron 29. Maak de juiste combinaties van begrip en
omschrijving.
Rotterdam

Utrecht

Amsterdam

b In het buitenland zegt men wel eens dat Nederland geen
echt grote stad heeft. Dat is waar én niet waar. Leg dat uit.

c Combineer de zinnen met het juiste begrip.
Omschrijving

Begrip

A Rotterdam overlegt met 11
gemeenten waar en hoeveel
woningen ze gaan bouwen.

1 Stedelijk gebied

B Het dorp St. Pancras is
opgeslokt door de stad
Alkmaar.

2 Randstad

C In de Randstad wonen meer
dan 7 miljoen mensen.

3 Groene Hart

D Het grootste stedelijk gebied 4 Agglomeratie
van Nederland.
E Dit biedt een beetje lucht en
ruimte in dat drukke stedelijk gebied.

Omschrijving

Begrip

A Al heel lang dienstbaar aan de
omgeving.

1 stad

B Grote steden, goed verbonden.

2 agglomeratie

C Opgeslokt door de stad.

3 stadsgewest

D Wonen in de omgeving, werken in
de stad.

4 stedelijk gebied

b Gebruik figuur 16. Je gaat deze kaart over de grote steden
van Nederland invullen.
1 Geef in de legenda vóór de omschrijving aan welk teken
elke stadgrootte krijgt. Hoe groter het bolletje, hoe groter
de stad. Kleur de bolletjes van groot naar klein in de
kleuren rood naar lichtgeel.
2 Deel de grootste steden in naar grootteklasse in de
legenda. Gebruik daarbij de volgende informatie:
Amsterdam (850 000 inwoners); Rotterdam (640 000);
Den Haag (527 000); Utrecht (345 000); Eindhoven
(227 000); Tilburg (213 000); Almere (202 000); Groningen
(200 000); Breda (183 000); Nijmegen (175 000).
3 Kleur de bolletjes bij de steden in met de juiste kleur uit
de legenda.
4 Onderstreep de hoofdstad.
Gebruik het ingevulde figuur 16.
c Heeft stedelijk Nederland kenmerken van een stedelijk
netwerk of meer van een primate city? Licht je keuze toe met
twee verschillende argumenten die je afleidt uit figuur 16.

5 Stadsgewest

2

Maak de tekst kloppend en gebruik daarbij alle begrippen uit
deze paragraaf.
Door de verstedelijking groeiden steden uit tot een

d Bekijk bron 30. Hoe noem je het gebied binnen de lijnen
rond de steden?

. Maar vooral door de stijgende
welvaart na 1960 ontstond de suburbanisatie waardoor de
© Noordhoff Uitgevers bv
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De grootste steden van Nederland

FIGUUR 16

b Dit verstedelijkt platteland rond een kernstad valt vaak samen
met het verzorgingsgebied van de stad. Waarom is dat logisch?

Groningen

Amsterdam
Den Haag

c Vergelijk op GB 56C/GB 54A Groningen met Eindhoven. Je
ziet dat het verzorgingsgebied van Eindhoven kleiner is dan
dat van Groningen. Waarom klopt de algemene regel (hoe
groter de stad, hoe groter het verzorgingsgebied) hier niet?
Tip: kijk even op de Bevolkingsdichtheidskaart!

Almere

Utrecht

Rotterdam
Breda

Nijmegen
Tilburg

d Soms zijn de mensen uit Altweerterheide op zoek naar
goederen of diensten die in Weert niet te krijgen zijn. Waar
gaan ze dan waarschijnlijk naartoe? Leg je antwoord uit.
Fout is: ‘Ze gaan naar internet’.

Eindhoven

Grootste steden in Nederland
meer dan 650 000 inw.
340 000–650 000 inw.
200 000–340 000 inw.
minder dan 200 000 inw.

0

50 km

snelweg

4

6 Leerdoelen

a Bekijk bron 29. Leg in je eigen woorden uit hoe een
stadsgewest zich ontwikkelt tot een stedelijk gebied.

a Bekijk bron 31. Veel dorpen op het platteland hebben
te maken met vergrijzing en vertrek van jongeren. Het
gevolg is dat ook de voorzieningen verdwijnen, zoals de
bakker, het café en de lagere school. Dat geldt niet voor
Altweerterheide. Hoe zie je dat op de foto?

b De mensen uit Altweerterheide doen boodschappen in
Weert, de middelbare scholieren gaan daar naar school
en op stap. Dat geldt minder voor de inwoners van Budel.
Noem twee verschillende redenen hoe dat komt. Eén reden
kun je afleiden uit bron 31.

c Zal het verzorgingsgebied van de stad Weert groter of
kleiner zijn dan dat van Eindhoven? Leg je keuze uit.

b Gebruik een kaart over de bevolkingsspreiding. Waarom
liggen er meer stedelijke gebieden in het westen van het
land dan in de randgebieden?

c Gebruik de atlas. Het verzorgingsgebied van steden
verschilt sterk. Een stad als Utrecht heeft soms zelfs een
verzorgende functie voor heel Nederland. Leg dat uit. Tip:
kijk ook even naar figuur 16.

5

a Bekijk bron 30 goed. Met welke omschrijving wordt op dit
kaartje het verstedelijkt platteland aangegeven?

© Noordhoff Uitgevers bv

› Meer oefenen? Ga naar bladzijde 58.
› Extra uitdaging? Ga naar bladzijde 59.
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Verkorte leerroute 1 - 2 - 5 - 7

2.6 Stad in de steigers
1

4

b De gemeentebesturen van de grote steden willen hun stad
aantrekkelijker maken voor de bewoners. Daarvoor hebben
ze vier mogelijkheden. Verbind elke aanpak met de juiste
omschrijving.

b Bekijk bron 33. Welk proces zit er achter bron A en welk achter
bron B?

a Tot 2005 keerden veel mensen – vooral gezinnen – de grote
stad de rug toe. Waarom? Noteer de juiste antwoorden.
A geen geschikte woning te vinden
B geen werk
C gevoel van onveiligheid
D te weinig ruimte en groen
E te weinig voorzieningen

Aanpak

Omschrijving

A sanering    •

• 1 opknappen

B opvullen
lege plekken •

• 2 nieuwbouw rand van de stad

C renovatie   •

• 3 afbreken en opnieuw opbouwen

D Vinex-wijk
bouwen   •

• 4 nieuwbouw in de stad

a Na 2005 groeien de grote steden weer. Welke twee oorzaken
kun je daarvoor noemen? Noteer de juiste antwoorden.
A minder vergrijzing door de komst van veel jongeren
B re-urbanisatie
C snelle stijging van de huizenprijzen na 2015
D toename van het aantal woningen binnen de
stadsgrenzen
E vestigingsoverschot van internationale migranten

Bron A: 
Bron B: 

5

Vergelijk op bron 32 de twee foto’s. Hier vindt gentrification
plaats. Noem twee belangrijke verschillen met renovatie. Eén
verschil heeft te maken met de bewoners, het andere met de
woonomgeving.

2

Door de suburbanisatie na 1970 verarmen de grote steden.
a Hoe komt dat? Twee antwoorden zijn juist!
A De inkomsten van de stad dalen.
B De stad wordt onveiliger.
C Er is minder werk in de steden.
D Mensen met lagere inkomens trekken naar de stad.
E Vooral mensen met hogere inkomens verlaten de stad.

Achter alle maatregelen uit vraag 1b zit het idee van de
‘compacte stad’.
b Leg uit wat dat inhoudt en waarom je dat doet.

6

In deze opdracht vergelijk je twee buurten in Eindhoven. De
bewoners wonen een straatbreedte van elkaar, maar ontmoeten
elkaar zelden. Bekijk figuur 17. De Gaspeldoornbuurt is veel
rijker dan de Resedabuurt.
a Welke twee aanwijzingen zie je daarvoor op de kaart van
figuur 17?

3

a Niet-westerse allochtonen wonen vaak in
achterstandswijken. Hoe komt dat?

b Het idee is: ‘Verbetering van de woonomgeving in een
probleemwijk bevordert de integratie’. Leg uit hoe dat kan.

b Verschillen tussen wijken kun je aangeven door te letten op
drie kenmerken. Noteer in de tabel bij elke soort kenmerk
een aanwijzing voor de grote verschillen in welvaart tussen
de twee buurten. ‘Verschil in inkomen’ is fout.

© Noordhoff Uitgevers bv
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Kenmerk

Resedabuurt

Gaspeldoornbuurt

bewoners

7 Leerdoelen

Door oude wijken te saneren wordt de stad weer
aantrekkelijker.
a Beredeneer waarom bij sanering de woningdichtheid wél
daalt en bij renovatie niet.

woningen

woonomgeving

c Welk begrip past bij de situatie van de twee wijken?

d Plannen om de Resedabuurt te saneren gaan niet door. De
bewoners zijn opgelucht. Ze zijn tégen sanering maar vóór
renovatie. Leg uit waarom.

Twee buurten in Eindhoven vergeleken
Gaspeldoornbuurt

FIGUUR 17

Resedabuurt

De grote steden, en dan vooral de Randstad, hebben een
vestigingsoverschot terwijl de randgebieden van Nederland te
maken hebben met een vertrekoverschot.
b Welke reden voor het vestigingsoverschot van de Randstad
zie je op kaartblad GB 61/GB 59? Noem eerst de kaart.

Bekijk figuur 18 en gebruik GB 58/GB 56-57.
c Welk cijfer past bij welke uitspraak? Noteer de juiste
combinaties.
A Bron 32.
B De drukte door toeristen wordt wel erg groot.
C De voorloper van Vinex.
D Huur wordt vaak koop.
E Probleemwijken van nu.

bruto inkomen
niet-westerse
allochtonen
eenpersoonshuishoudens
eenoudergezinnen
huishoudens
met kinderen

d Leg je keuze bij uitspraak D uit.


De opbouw van een Nederlandse stad

1

Hier heb je geen straten,
maar lanen. De huizen
kosten hier vier ton tot
anderhalf miljoen. Hier
rijden de mensen in een
Saab cabrio of een Lancia,
soms staan er meerdere
auto’s op de oprit.
Buitenlanders zie je hier
niet of nauwelijks.

© Noordhoff Uitgevers bv

Daar wonen de mensen
in sociale huurhuizen
en flats met allemaal
dezelfde crèmekleurige
voordeur. Een op de drie
huishoudens is van
buitenlandse afkomst.
De mensen rijden er in
een Opel Corsa of een
Suzuki Alto, als ze al
een auto hebben.

2
3
4
5
6
7

FIGUUR 18

1 Historisch stadscentrum
2 Arbeiderswijken
3 Sociale woningbouw
4 Portiekflats
5 Hoogbouw in het groen
6 Woonerven
7 Vinex-wijken

› Meer oefenen? Ga naar bladzijde 58.
› Extra uitdaging? Ga naar bladzijde 59.
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Herhaling Nederland
HERHALING 2.5 NEDERLAND: LAND ZONDER EEN ECHT
GROTE STAD

e Welke kaart op GB 59/GB 61 ondersteunt jouw antwoord?

HERHALING 2.6 STAD IN DE STEIGERS
a Bekijk bron 29. Beschrijf in drie logische stappen hoe een
stad zich ontwikkelt tot een agglomeratie. Noem ook de
redenen van deze ontwikkeling. Gebruik in je antwoord het
begrip verstedelijking.

a Bekijk bron 33A. De twee pijlen tussen stad en platteland
houden verband met elkaar. Leg dat uit. In je antwoord
noem je de oorzaak van het verband en het gevolg.

b Wat is het verband tussen bron 32B en 33B?

b Noteer achter de volgende uitspraken welk begrip uit de
paragraaf daarbij past.

c Waarom gaan segregatie en integratie niet goed samen?

• Gericht op één stad. 
• Grootste stedelijke gebied van Nederland. 
• Ontstaan door suburbanisatie. 
• Ontstaat door uitbreiding van de stad. 
• Gevolg van vervlechting. 

d Beoordeel of figuur 19 bijdraagt aan integratie en aan
het terugdringen van segregatie. Natuurlijk geef je ook
argumenten voor je oordeel.

c Welke kaart op kaartblad GB 61/GB 59 laat het beste zien
dat het Groene Hart wordt bedreigd?

d Hoe probeert de overheid de versnippering van bijvoorbeeld
het Groene Hart tegen te gaan?

Straatfeest in Amsterdam

FIGUUR 19
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Verdieping Nederland
VERDIEPING 2.5 NEDERLAND: LAND ZONDER EEN ECHT
GROTE STAD

a Bekijk bron 31 en gebruik GB 56C/GB 54A. In de atlas
zie je dat steden een primair, secundair of tertiair
centrum worden genoemd. Welke algemene regel kun je
afleiden uit het niveau van een stad en de omvang van het
verzorgingsgebied dat erbij past? Gebruik een hoe-hoe-zin.

e Ondersteunt figuur 20 jouw antwoord bij vraag d of niet?
Waarom?

VERDIEPING 2.6 STAD IN DE STEIGERS
Bekijk figuur 20 en bron 33.
a Bij welke fase – A, B of C – past bron 33A en bij welke past
bron 33B? Geef achter elke keuze een toelichting.
Bron 33A: 

b Pas de regel nu toe door Den Haag te vergelijken met de
stad Groningen. Wat blijkt? De regel klopt niet! Leg uit
waarom hier de algemene regel niet opgaat.


Bron 33B: 


b Noem twee verschillende verklaringen voor de ontwikkeling
in fase B van figuur 20. Eén verklaring ligt in de stad zelf!

c Bekijk figuur 20. Noteer achter de letters A, B en C met
welk begrip je de ontwikkeling kunt verklaren.

d Zoek een serie kaarten in de atlas waarop je de ontwikkeling
van de verstedelijking in Nederland kunt volgen. Wanneer
verloopt de verstedelijking van Nederland het snelst?

Groei van de grote steden

FIGUUR 20

c Welke uitspraak over figuur 21 is waar?
A Arme Amsterdammers verlaten het centrum.
B Gebied A is het armste deel van Groot-Amsterdam.
C Aandeel armere mensen in Amsterdam stijgt.
D Hoe dichter bij het centrum, hoe rijker de bevolking is.

Verschuiving in de samenstelling van de
bevolking naar inkomen in Groot-Amsterdam

FIGUUR 21

Inwonersaantal (x 1000) van zes grote steden
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1980
Utrecht

1990
Den Haag

2000
Groningen

2010
Rotterdam

2017
Eindhoven

Aandeel huishoudens met lage tot middeninkomens onder
verhuizers, vergelijking 2004 en 2013, verschil in procentpunten
afname >1

toename 0–2

afname 0 –1

toename 2–4

toename > 4
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MIJN OMGEVING

Nieuwe tijden, andere functies
Ook in jouw woonplaats verandert de functie van gebouwen
voortdurend. Vroeger was er op het pleintje misschien een
slagerij, een bakker, een kleine kruidenierszaak. Op de
hoek was een café en er woonden nog veel mensen aan
het plein. En nu? Het plein is totaal veranderd. Het is een
uitgaanscentrum met allemaal cafés en restaurants.
Jullie team gaat onderzoeken hoe de functie van gebouwen
in jullie onderzoeksstraat of -plein is veranderd. Je gebruikt
uiteraard weer de stappen van onderzoek.
STAP 1: HOOFD- EN DEELVRAGEN EN STAPPENPLAN
Hoofdvraag
Hoe en waarom is de functie van de gebouwen hier de
afgelopen 25 jaar veranderd?
Deelvragen
1 Wat is de huidige functie van de gebouwen?
2 Wat was de functie van de gebouwen 25 jaar geleden?
3 Waarom is de functie veranderd?
Stappenplan
Noteer de vragen van het stappenplan in de juiste volgorde.
A Welk onderzoeksgebied kiezen we?
B Hoe presenteren we het onderzoek?
C Hoe gaan we de gegevens verzamelen?
D Hoe gaan we de gegevens bewerken?
E Wie doet wat?
F Wat zijn de conclusies uit het onderzoek?

STAP 3: INFORMATIE VERZAMELEN [INTERNET]
1 Eerst ga je het onderzoeksgebied (straat, plein) precies
in kaart brengen. Voor een plattegrond kun je Google
Maps gebruiken of een plattegrond op de gemeentesite.
Natuurlijk kun je ook zelf een kaart tekenen met de panden
erop, of een kopie maken van een stadsplattegrond. Het
gaat erom dat de verschillende panden er min of meer
apart op te zien zijn.
2 Nu ga je de kaart invullen. Dat doe je ‘in het veld’. Geef
op de kaart precies aan waar alle panden staan en geef
aan wat de huidige functie is. Zo’n kaart noem je een
functiekaart. Maak een legenda met bijvoorbeeld daarin
horeca, winkels, kantoren, woningen enzovoort. Zie de bron
in je leerstof.
Wanneer gaan we dit doen?
3 Probeer te achterhalen of de functie van het pand de
afgelopen 25 jaar is veranderd. Zo ja, hoe?
Informatiebronnen kunnen zijn:
• de huidige gebruiker van het pand;
• iemand die al lang in de straat woont;
•	een boek over jouw woonplaats met een historisch
overzicht/kaart;
• het gemeentelijk archief;
• internet.
Als je iemand interviewt, moet je van tevoren precies
opschrijven wat je wilt vragen. Door bij de verschillende
panden dezelfde vragen te stellen, kun je later beter
vergelijken.
STAP 4: INFORMATIE VERWERKEN

STAP 2: ONDERZOEKSPLAN MAKEN EN TAKEN VERDELEN
Vooraf. Handig is dat een van de teamleden als ‘schrijver’
optreedt. Gebruik een groot blad, noteer de onderstaande
vragen en laat een flinke schrijfruimte over.
Bijvoorbeeld:
Vraag

Hoe gaan we dat
doen?

Wie doet wat?

1....

........

.........

Het gaat hier om vragen van meer praktische aard.
1 Welke straat of welk plein gaan we onderzoeken? Het kan
handig zijn een onderzoeksgebied te kiezen waar één van
jullie woont. Het moet natuurlijk wel een straat of plein
zijn met verschillende functies (wonen, winkels, kantoren
banken, horeca, reisbureau enzovoort). Misschien moet je
ook even overleggen met je docent.
2 Hoe gaan we het onderzoek aanpakken? Eerst internet
afstruinen, de gemeente bezoeken of het onderzoeksgebied
bezoeken om te kijken of dat geschikt is? Allemaal samen?
3 Hoe gaat ons verslag/presentatie er in grote lijnen uitzien?
Overleg ook even met je docent. Wie doet daarbij wat?
4 Hoe gaan we informatie verzamelen? Zie hiernaast.

Maak nu twee functiekaartjes van jouw onderzoeksgebied.
Op het ene kaartje staat de functie van elk pand 25 jaar
geleden en op het andere de huidige functie. Tip: met een
tekenprogramma kun je mooie kaartjes maken (zie voorbeeld
in je leerstof).
STAP 5: CONCLUSIES TREKKEN
Vergelijk de situatie van 25 jaar geleden met nu en leg uit
wat de verschillen en overeenkomsten zijn. Leg uit wat de
oorzaken van de verandering zijn. Het mooiste zou zijn als je
daar een algemene ontwikkeling in ontdekt. Bijvoorbeeld: er
zijn veel meer toeristische voorzieningen gekomen omdat er
tegenwoordig veel meer toeristen komen, of er zijn nu veel
meer cafés omdat ... .
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Apartheid van boven
Tot 1994 kende Zuid-Afrika een systeem van Apartheid. Op
tal van terreinen (bijvoorbeeld wonen, trouwen, openbaar
vervoer, onderwijs, op het strand) was er een scheiding
tussen blank en zwart. De blanke minderheid werd in dat
systeem bevoordeeld boven de zwarte meerderheid. In 1994
kwam er een einde aan de Apartheid en er kwamen vrije
verkiezingen. Nelson Mandela, de beroemde Zuid-Afrikaanse
vrijheidsstrijder, werd de eerste niet-blanke president van het
land. Nu, 25 jaar later, zijn toch nog lang niet alle sporen van
de Apartheid verdwenen. Vergelijk maar eens een blanke en
een zwarte woonwijk. Ze liggen naast elkaar, maar het is een
wereld van verschil.

Kenmerken

Bloubosrand

Key Sands

Huizen
– vorm
– materiaal
Geplande
wijk?
Wegen
Kenmerken
welvaart
Voorzieningen
Veiligheid

Opdracht
In deze opdracht speur je met Google Earth (GE) naar
Apartheid van boven. De achtergrondfoto bij Mijn Wereld in je
leerstof is jouw onderzoeksgebied.
a Start GE en tik als zoekterm ‘Bloubosrand Johannesburg’
in. Verander het beeld tot je hetzelfde beeld hebt als de
achtergrondfoto van Mijn Wereld.
b Noteer in kolom 2 en 3 de verschillen die je ziet tussen
de twee wijken Bloubosrand (rijk) en Key Sands (arm).
Tip: zoom ook even in en gebruik Street View op de
scheidingsweg tussen de twee wijken.

Samen leven, apart wonen in Zuid-Afrika
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Bewoners*
* Zie de bronnen bij Mijn Wereld
c Beoordeel of Key Sands een legale of illegale wijk is. Geef
een argument voor je keuze op basis van GE. Tip: kijk,
terwijl je het mannetje van Street View naar de kaart sleurt,
welke straten oplichten. Wat valt op?

FIGUUR 22
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SAMENVATTING EN BEGRIPPEN
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Steden
1 Samenvattingsopdracht Wereld
Lees de samenvatting over Wereld.
a In de puzzel zitten tien steden en kenmerken van steden
verborgen. Zoek de woorden met behulp van de volgende
zinnen. Gebruik ook je atlas.
1 De banken behoren tot de ... sector.
2 In een koloniale dubbelstad vormt de ... de traditionele
inlandse wijk.
3 Deze megastad ligt aan de Oost-Chinese Zee.
4 GB 176/GB 182: dit is de primate city van Angola.
5 GB 74/GB 72: Als je Spanje, Zweden en Noorwegen
vergelijkt is er in ... het meest sprake van een stedelijk
netwerk.
6 Nieuw onderdeel van de westerse stad.
7 Van hieruit wordt Algerije bestuurd.
8 Het zakencentrum van een stad noem je het ... .
9 Parijs is er een voorbeeld van, maar ook New York.
10 GB 49/GB 36: Ga je van kaart A naar C / A naar B dan
ben je bezig met … .

1

2 Samenvattingsopdracht Nederland

Lees de samenvatting over Nederland.
a Vul in het schema hieronder de ontbrekende schakels
in. Kies uit: vervlechting – stadsgewest – suburbanisatie –
verstedelijking.

stad

agglomeratie

2

3

3
4
5

4

b De overheid wil de stad verbeteren. Verbind wat met elkaar
te maken heeft.
Maatregel
compact bouwen
in stad •

Doel
• nieuwbouw voor lagere inkomens

krachtwijken •

• woningen opknappen

renovatie •

• segregatie tegengaan

saneren •

2

stedelijk
gebied

1

• woon-werkverkeer
verminderen

straten en pleinen
aanpakken •

• woonomgeving verbeteren

Vinex-wijken
bouwen •

• versnippering open ruimte
tegengaan

6
7

8
9
10

b Welk begrip verschijnt er van boven naar beneden ergens in
de puzzel?
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HOOFDSTUK 2 STEDEN

c Vul het schema in. Kies uit: grens verzorgingsgebied –
kernstad – laag voorzieningenniveau – primair centrum –
secundair centrum – verzorgingsgebied.

A

B

Eindhoven

Nederweert
Budel

Weert

C

D
Kelpen

Roermond

Altweerterheide
E

3 Samenvattingsopdracht Wereld en Nederland

F

1

2

3

a Maak deze opdracht samen met je buur. In elke kolom
staan vier begrippen. Eén hoort er niet bij.
Streep in elke kolom het woord door dat er niet bij hoort.

verzorgings
gebied

stad

saneren

woningdichtheid

verstedelijking

segregatie

b Noteer per kolom waarom het begrip er niet bij hoort.

voorzieningenniveau

stedelijk gebied

renoveren

primair centrum

agglomeratie

Vinex-wijk

Kolom 1: 




Kolom 2: 

Kolom 3: 

Kolom 4: 

Kolom 5: 

c De andere drie begrippen in elke kolom hangen op een of
andere manier met elkaar samen. Met welk begrip kun je
die samenhang het beste samenvatten? Noteer het onder
de kolom. Kies uit: compacte stad – kernstad – niet-westerse
stad – randstad – stadsvernieuwing – stedelijke opbouw –
supersteden.
Let op! Twee begrippen gebruik je niet.
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4

5

koloniale dubbelstad

stedelijk netwerk

krottenwijken

primate city

CBD

wereldstad

suburbs

megastad
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