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Opgave 1  Gentrification in Williamsburg (New York)
Bestudeer de bronnen 1 tot en met 3 uit het bronnenboekje die bij deze
opgave horen.
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De wijk Williamsburg ligt in New York. New York is net als Washington en
Los Angeles een mondiaal knooppunt.
Neem onderstaande tabel over op je antwoordblad.
Geef in de tabel door het plaatsen van kruisjes aan vanuit welke
dimensie(s) de drie steden een mondiaal knooppunt zijn. Het eerste
kruisje is al geplaatst. Je moet er vijf kruisjes bij plaatsen.
de drie steden
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cultureel
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Aan het sluiten van de fabrieken in wijken als Williamsburg lagen zowel
ontwikkelingen op mondiale als lokale schaal ten grondslag.
Geef een ontwikkeling op mondiale schaal en een ontwikkeling op lokale
schaal waardoor fabrieken in wijken als Williamsburg in de tweede helft
van de twintigste eeuw werden gesloten.
Gebruik de bronnen 2 en 3.
In Williamsburg vindt gentrification plaats. De ligging aan het water en de
goedkope vrijgekomen ruimte zijn twee kenmerken die Williamsburg
geschikt maken voor gentrification.
Geef nog twee andere kenmerken van Williamsburg waardoor juist daar
gentrification plaatsvindt.
Gentrification in Williamsburg begon al meer dan dertig jaar geleden met
de komst van kunstenaars die leegstaande pakhuizen en fabrieken in
gebruik namen als atelier en woonruimte. Uiteindelijk leidde dit de komst
van nog een andere groep bewoners in. Hierdoor veranderde zowel de
bewonerssamenstelling als het type voorzieningen in de wijk.
Leg uit dat door de komst van kunstenaars uiteindelijk zowel de
bewonerssamenstelling als het aanbod aan voorzieningen in Williamsburg
veranderde.
Je uitleg moet een oorzaak-gevolgrelatie bevatten.
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Opgave 1  Gentrification in Williamsburg (New York)
bron 1
Gentrification in Williamsburg
Williamsburg is een wijk in New York in het stadsdeel Brooklyn. Het
aanzien van deze wijk wordt voor een groot deel bepaald door zijn
industriële verleden, met grote pakhuizen en oude fabrieksgebouwen aan
het water. Het bekendste fabrieksgebouw is dat van de inmiddels gesloten
Sugar Domino Factory (bron 3).
Gentrification is in Williamsburg al zo’n dertig jaar aan de gang. Tussen
2003 en 2005 veranderde de overheid door rezoning de bestemming van
grote delen van Williamsburg. Dit maakte een verdergaande gentrification
mogelijk. Langs de East River werden luxe appartementen gebouwd. Een
van de grootste projecten is Williamsburgs Edge, twee glazen woontorens
met appartementen die in prijs variëren van 450.000 tot 3.000.000 dollar.
De publieke ruimte die tot dan toe nauwelijks toegankelijk was vanwege
zware industrie en fabrieksgebouwen werd heringericht met onder andere
fietspaden, parken en picknickplaatsen.
Anno 2014 is Williamsburg een attractieve en levendige wijk.
vrij naar: Aalst, van, I. en R. van Melik, The epicenter of cool, in
Geografie, januari 2012
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bron 2
Verandering in de zonering van Williamsburg tussen 2003 en 2005
situatie in juli 2003

situatie in mei 2005
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Williamsburg is door middel van de Williamsburg Bridge rechtstreeks
verbonden met Manhattan.
De nieuwe zonering maakt het mogelijk om in grote delen van
Williamsburg een andere bestemming te laten komen.
vrij naar: Aalst, van, I. en R. van Melik, The epicenter of cool, in
Geografie, januari 2012
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bron 3
De Domino Sugar Factory in de wijk Williamsburg met op de
achtergrond Manhattan

vrij naar: www.flickr.com/photos/deprimer
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Opgave 2  Handelspartners van Nederland
Bestudeer bron 1 uit het bronnenboekje die bij deze opgave hoort.
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Gebruik bron 1.
Er bestaat een verband tussen de afstand van de afgebeelde landen tot
Nederland en de waarde van de handel van die landen met Nederland.
Welk verband is dit?
Uit de bronnen blijkt dat Nederland relatief weinig handel drijft met
Afrikaanse landen. Andere West-Europese landen handelen meer met
Afrikaanse landen.
Welke twee West-Europese landen handelen het meest met Afrikaanse
landen?
Gebruik bron 1.
Drie handelspartners van Nederland zijn: Duitsland, Turkije en China. Met
één van deze drie landen heeft Nederland een negatieve handelsbalans.
Geef aan
 met welk van deze drie landen Nederland een negatieve
handelsbalans heeft;
 waarom Nederland met dit land een negatieve handelsbalans heeft
door in te gaan op de samenstelling van het exportpakket van dit land.
Gebruik bron 1.
Geef aan
 welke twee landen in Europa een duidelijk andere handelsbalans met
Nederland hebben dan de meeste andere landen in Europa;
 welke twee producten Nederland vooral uit deze landen importeert.
Gebruik de atlas.
stelling 1: De ruilvoet van Nederland met zowel India als Brazilië is sinds
1995 verslechterd.
stelling 2: De ruilvoet van Nederland met Zweden en Finland is sinds
1995 verbeterd.
stelling 3: De waarde van de invoer uit Nederland was in Frankrijk in 2005
meer dan tweemaal zo groot als de waarde van de uitvoer naar
Nederland.
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Neem de cijfers 1 tot en met 3 over op je antwoordblad.
Schrijf achter elke stelling of deze waar of niet waar is.

- www.havovwo.nl

-5-

- www.examen-cd.nl

Eindexamen vwo aardrijkskunde 2014-I
-

havovwo.nl

Opgave 2  Handelspartners van Nederland
bron 1
Anamorfosekaarten van de waarde van de Nederlandse export en
import per land in 2011
export 2011
Europa

import 2011
Europa

vrij naar: CBS
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