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27 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat de voorzieningen luxer worden. 

28 maximumscore 2 
Een juiste redenering is: 
• Door de komst van de nieuwe stedelingen gaan de prijzen voor

woningen (in met name de negentiende-eeuwse wijken) omhoog 1 
• zodat de oorspronkelijke, armere inwoners verhuizen naar wijken met

goedkopere woonruimten (waardoor concentraties van arme en rijke 
bewoners ontstaan) 1 

29 maximumscore 2 
• de Noordvleugel 1 
• atlaskaart 60C/66C/67C 1 

Leefomgeving 

Opgave 7 − Tweedeling in Amsterdam 

26 maximumscore 2 
• Juiste demografische kenmerken zijn: 1 

− Het zijn vooral twintigers en dertigers. 
− Ze hebben geen of jonge kinderen. 

• 1 Juiste sociaaleconomische kenmerken zijn:
− Ze zijn werkzaam in de creatieve sector / zakelijke dienstverlening.
− Ze zijn hoogopgeleid.
− Ze hebben relatief hoge inkomens.
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Opgave 8 − Zandsuppletie voor de Hondsbossche Zeewering 

30 maximumscore 1 
Uit het antwoord moet blijken dat er landinwaarts van de 
Hondsbossche Zeewering (oude) dijken liggen. 

31 maximumscore 3 
Uit het antwoord moet blijken dat 
• uit de bronnen blijkt dat de Hondsbossche Zeewering uitsteekt in zee 1 
• dit komt doordat er stukken van de duinenrij ten noorden en ten zuiden

van de Hondsbossche Zeewering zijn afgeslagen, terwijl de
Hondsbossche Zeewering op dezelfde plek is blijven liggen 1 

• door de bolwerkvorming het gevaar bestaat dat het zeewater aan de
uiteinden van de zeewering ‘achter’ de dijk langs kan komen 1 

32 maximumscore 2 
Uit de uitleg moet blijken dat 
• er door de zandsuppletie minder zout water naar “De Putten” kan

stromen (oorzaak) 1 
• waardoor het brakwatermilieu zal verdwijnen / het water in “De Putten”

zoeter wordt (gevolg) 1 

33 maximumscore 3 
Uit de beschrijving moet blijken dat 
• een deel van het zand voor de Hondsbossche Zeewering wordt

afgeslagen/geërodeerd 1 
• en door de stromingen wordt verplaatst naar de kust / het strand ten

noorden van de Hondsbossche Zeewering 1 
• waar de wind het zand meeneemt en op de duinen waait 1 
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