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Bestudeer bron 1 die bij deze opgave hoort. 

De metropolen New York en Washington maken deel uit van een groot 
stedelijk gebied dat ook wel ‘Boswash’ wordt genoemd.  

1p 5 Met welk begrip wordt een stedelijk gebied met meerdere metropolen 
aangeduid? 

New York is vanuit drie dimensies te beschouwen als een wereldstad.  
3p 6 Geef vanuit elk van deze drie dimensies een voorziening in New York met 

een mondiaal bereik. 

Veel Amerikaanse steden hebben een Central Business District (CBD) en 
één of meer edge cities (zie bron 1). 
Hieronder staan zeven kenmerken die horen bij een CBD, een edge city 
of bij allebei.  
a er wordt meer gewerkt dan gewoond 
b ruim opgezet 
c vooral gericht op autogebruik 
d in de directe nabijheid van etnische wijken 
e veel bedrijven die hoogwaardige diensten leveren 
f in de omliggende wijken vindt gentrification plaats 
g hoogste grondprijzen van de stad 

3p 7 Noteer de letters a tot en met g op je antwoordblad. 
Schrijf achter elke letter of het kenmerk hoort bij een CBD, een edge city 
of bij allebei.  

In Amerikaanse metropolen is sprake van een sterkere ruimtelijke 
segregatie dan in Nederlandse steden. Dit blijkt onder andere uit twee 
typen wijken die in Amerikaanse steden veel voorkomen, maar in 
Nederlandse steden vrijwel niet zijn ontstaan. Eén daarvan is de gated 
communtiy. 

2p 8 Geef aan 
 met welk begrip het andere type wijk wordt aangeduid; 
 waardoor de ruimtelijke segregatie in Nederlandse steden minder 

sterk is dan in Amerikaanse.  
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bron 1 

Over het ontstaan van de ‘Edge City’ 

Het begrip ‘Edge City’ werd in 1991 geïntroduceerd door journalist 
Joel Garreau in zijn boek “Edge city: Life on the new frontier”. Als inwoner 
van Washington zag hij zijn stad veranderen: aan de stadsranden 
verschenen in korte tijd nieuwe stedelijke centra. Hij beschouwt de 
opkomst van deze ‘edge cities’ als een nieuwe vorm van urbanisatie zoals 
die zich in de 21e eeuw meer zal voordoen in de Verenigde Staten. 
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