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LET OP: Je kunt dit examen maken met de 51e druk of met de 52e druk van de atlas.
Schrijf op de eerste regel van je antwoordblad welke druk je gebruikt, de 51e of de 52e.
Elke opgave bestaat uit enkele vragen. Bij elke vraag kun je, indien gewenst, de atlas gebruiken.
De kaartnummers in de vragen verwijzen naar de 51e druk, of, als ze tussen haakjes staan, naar de
52e druk van de atlas.

Migratie en mobiliteit
Opgave 1
Het percentage asielzoekers per economisch-geografisch gebied, 1999

bron 1

Legenda:
asielzoekers als percentage van
de gehele bevolking per economischgeografisch gebied, 1999
minder dan 0,16
0,16 - 0,32
0,32 - 0,64
0,64 - 1,28
1,28 of meer
Nederland: gemiddeld 0,32%
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Hoewel de drie noordelijke provincies over het algemeen hoog scoren in bron 1, zie je toch
aanzienlijke verschillen per economisch-geografisch gebied.
Geef een verklaring voor deze aanzienlijke verschillen.
Van welke provincies in bron 1 scoren alle economisch-geografische gebieden hoger dan
het Nederlands gemiddelde wat betreft het percentage asielzoekers?
Stel, je maakt naar het voorbeeld van bron 1 een spreidingskaart van asielzoekers in
Nederland per gemeente.
Worden de ruimtelijke verschillen dan groter dan in bron 1, kleiner of blijven ze ongeveer
even groot? Leg je keuze uit.
De strengere toelatingsregels voor asielzoekers die Nederland de afgelopen jaren heeft
ingevoerd, hebben wel op korte termijn tot een verminderd aantal asielaanvragen geleid,
maar of deze vermindering blijvend zal zijn, is onzeker.
Geef een verklaring voor deze onzekerheid.
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Opgave 2

Chinese boeren mogen zich ongestraft in de stad vestigen

bron 2

Van onze correspondent
Jan van der Putten
PEKING
Voor miljoenen Chinese boeren is dit jaar op de
nationale feestdag van 1 oktober een nieuw
leven begonnen. Voortaan mogen ze ongestraft
naar de stad trekken. Daarmee is een bres
geslagen in een strikt controlestelsel uit de tijd
van Mao Ze Dong, de eerste leider van
communistisch China (1949-1976). Maandag
werd het systeem van de hukou, een
verblijfsvergunning die de mensen bindt aan
hun woonplaats, aanzienlijk versoepeld. Boeren
die wegtrekken, verliezen voortaan niet meer
hun rechten, mits ze gaan wonen in een niet te
grote stad en daar een baan en een woning
hebben. De helft van de veertigduizend kleine

en middelgrote steden komt voor vestiging in
aanmerking.
Met deze versoepeling, die zeker zal leiden tot
de algehele afschaffing van het systeem, wordt
de wet aangepast aan de werkelijkheid. Al ruim
honderd miljoen boeren hebben armoede en
werkloosheid verruild voor een meestal illegaal
bestaan in de stad, waar ze zwaar worden
gediscrimineerd.
De trek naar de steden komt vooral door de
groeiende welvaartskloof tussen de 900 miljoen
boeren en hun gezinsleden, die per jaar
gemiddeld 250 gulden verdienen, en de 400
miljoen stedelingen, met een jaarinkomen van
tweeduizend gulden.
De zuigkracht van de stad zal nog groter
worden als China binnenkort lid wordt van de
Wereldhandelsorganisatie.*

*Inmiddels is China lid van de Wereldhandelsorganisatie.

bron: de Volkskrant, 2-10-2001
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De titel van bron 2 is niet helemaal in overeenstemming met de tekst van de bron.
Maak een andere titel voor bron 2 die beter in overeenstemming is met de tekst. De titel
mag niet meer dan tien woorden bevatten.
In bron 2 wordt gesteld dat het zogenaamde hukou-systeem in de tijd van Mao Ze Dong is
ingevoerd.
Noem twee argumenten, die de regering van China in die tijd gebruikt zou kunnen hebben,
om een dergelijk systeem in te voeren.
Volgens bron 2 zal de bevolkingsgroei in de steden van China nog groter worden als dit
land lid wordt van de Wereldhandelsorganisatie. Door dit lidmaatschap wordt zowel de
‘push’ vanuit het platteland als de ‘pull’ van de steden versterkt.
Leg uit waarom dit lidmaatschap van de Wereldhandelsorganisatie de ‘push’ vanuit het
platteland zal versterken.
Leg uit waarom dit lidmaatschap van de Wereldhandelsorganisatie de ‘pull’ van de steden
zal versterken.
Stelling: Ook als China niet zou zijn toegetreden tot de Wereldhandelsorganisatie zou er de
komende decennia toch een grote ruraal-urbane migratie in China zijn.
In de statistiek van de atlas zijn cijfers te vinden die deze stelling ondersteunen.
Noem de titels van twee kolommen, die hiervoor het meest geschikt zijn.
Je mag in je antwoord geen titels van kolommen geven, die onder de hoofdrubriek
bevolking/ontwikkeling staan.

www.havovwo.nl

-2-

Eindexamen aardrijkskunde vwo 2003-II
havovwo.nl

Opgave 3
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De mobiliteit in Nederland is de laatste decennia sterk toegenomen.
Noem drie niet-economische oorzaken van de toegenomen mobiliteit in Nederland.
De rijksoverheid probeert via ruimtelijk beleid de mobiliteit te beperken.
Een van de instrumenten van dit ruimtelijk beleid is het aanwijzen van Vinex-locaties. Maar
niet overal kunnen zo maar Vinex-locaties worden gepland.
Geef aan de hand van kaartblad 49 (52e druk: 55) een argument waarom het niet wenselijk
is in het gebied ten zuiden van Den Haag Vinex-locaties te plannen.
Beargumenteer met behulp van een thematische kaart waarom er ten oosten van Utrecht
geen Vinex-locaties zijn. Vermeld ook het kaartnummer in je antwoord.
Mobiliteit naar vervoermiddel van de Nederlandse bevolking en de bevolking van de
totale EU in 1999 (in miljarden personenkilometers)

Aantal inwoners (x 1.000)
Vervoermiddel
Personenauto
Bus, tram, metro
Trein

Nederland
15.760

EU-landen
379.797

141,3
7,5
14,3

3.600
470
250

bron: CBS 2001 en W. Pleiner, in: Geographie Heute, april 2001
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In bron 3 is de mobiliteit van de Nederlandse bevolking vergeleken met die van de totale
EU-bevolking.
Er is een groot relatief verschil tussen Nederland en de EU als het gaat om het gebruik van
bus, tram en metro enerzijds en de trein anderzijds.
Geef een verklaring voor dit verschil, waarbij je uitgaat van de trein als vervoermiddel in
Nederland.
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