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Opgave 8  De concurrentiepositie van de Randstad 

Bestudeer bron 1 uit het bronnenboekje die bij deze opgave hoort. 

Gebruik bron 1. 
Twee van de grootstedelijke regio’s uit de top 10 hebben een ruimtelijke 
structuur die vergelijkbaar is met die van de Randstad. 

2p 31 Welke twee grootstedelijke regio’s zijn dit? 

Gebruik kaartblad 53 en atlaskaart 68E1. 
Binnen de Randstad worden twee deelgebieden onderscheiden.  

2p 32 Noteer de namen van deze twee deelgebieden op je antwoordblad. 
Schrijf achter elk deelgebied of het bruto regionaal product per inwoner 
daar hoger of lager is dan dat van het gemiddelde van de Europese Unie.  

Gebruik bron 1 en kaartblad 68. 
Wanneer niet de Randstad als geheel, maar alleen Amsterdam in de 
ranglijst zou worden opgenomen, dan zal Amsterdam ongeveer dezelfde 
positie innemen als de Randstad als geheel.  

2p 33 Geef twee gegevens van kaartblad 68 waarmee je kunt aantonen dat 
Amsterdam alleen ook een hoge positie zal innemen op de ranglijst. 

Gebruik bron 1. 
Voor de ranglijst in bron 1 zijn vooral criteria gebruikt vanuit de 
economische dimensie. Wanneer ook criteria uit een andere dimensie 
worden meegewogen zal Amsterdam een veel lagere positie innemen dan 
de Randstad als geheel. Ook Milaan en Frankfurt zullen dan een lagere 
positie innemen. 

2p 34 Welke twee grootstedelijke regio’s uit bron 1 zullen dan nog meer een 
lagere positie innemen? 

- 1 -



www.examen-cd.nl www.havovwo.nl

aardrijkskunde  vwo  2015-II 

Opgave 8  De concurrentiepositie van de Randstad 

bron 1 

De concurrentiepositie van de Randstad 

Met de afnemende betekenis van nationale 
grenzen en de uitbreiding van de Europese Unie 
neemt de concurrentie tussen stedelijke regio’s 
toe. De internationale concurrentiepositie van de 
Randstad heeft dan ook voortdurend aandacht 
nodig, aangezien bijna de helft van het 
Nederlands Bruto Nationaal Product in de 
Randstad wordt verdiend. 
De concurrentiepositie van de Randstad ten 
opzichte van andere stedelijke regio’s in de 
Europese Unie wordt afgemeten aan verschillende 
variabelen, zoals de groei van het bruto regionaal 
product, de aantrekkelijkheid van het 
vestigingsmilieu en de bereikbaarheid. De top 10 
van grootstedelijke regio’s in Europa is op basis 
van deze variabelen tot stand gekomen. 

De top 10 van groot-
stedelijke regio’s in 
Europa 
1 Londen 
2 Parijs 
3 Rijn-Ruhrgebied 
4 Milaan 
5 De Randstad  
6 Madrid 
7 Frankfurt 
8 De Vlaamse Ruit  
 (Brussel, Gent, 
 Antwerpen, Leuven) 
9 Barcelona 
10 Rome 

vrij naar: De Top 20 van Europese grootstedelijke regio’s 1995-2011; 
Randstad Holland in internationaal perspectief. TNO, 2012 
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