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Leefomgeving 

Opgave 7  De Noord/Zuidlijn 

26 maximumscore 2 
Juiste oorzaken zijn: 
 Reizigers hoeven tussen Amsterdam-Noord en de rest van Amsterdam 

niet meer met de pont over het IJ / niet meer te wisselen van 
vervoermiddel. 

 Het aantal reiskilometers tussen Amsterdam-Noord en de rest van 
Amsterdam is verlaagd (ten opzichte van de oorspronkelijke 
metrolijnen / spoorlijnen / buslijnen). 

 De Noord/Zuidlijn heeft minder tussenliggende stations (dan de andere 
metrolijnen / spoorlijnen / buslijnen). 

per juiste oorzaak 1 

27 maximumscore 2 
• Juiste argumenten voor de stelling zijn: 1 

 De Noord/Zuidlijn trekt (door de verbeterde bereikbaarheid) 
voorzieningen aan waar bewoners van kunnen profiteren. 

 De Noord/Zuidlijn kan zorgen voor een afname van het aantal 
voertuigen / auto's (waardoor vervuiling vermindert). 

 De aanleg van de Noord/Zuidlijn heeft een positief effect op de 
woningwaarde van huizen in de buurt van de metrolijn. 

• Juiste argumenten tegen de stelling zijn: 1 
 Door de Noord/Zuidlijn is het centrum van Amsterdam beter 

bereikbaar voor meer mensen (waardoor de drukte toeneemt). 
 Tijdens de aanleg van de Noord/Zuidlijn zijn verzakkingen van de 

bodem opgetreden (wat de woningwaarde / gevoel van veiligheid 
niet ten goede komt). 

28 maximumscore 2 
• Uit het antwoord moet blijken dat door de toegenomen bereikbaarheid

de wijk aantrekkelijker wordt voor mensen met hogere inkomens / 
ondernemers (voor wie de binnenstad te duur is)  1 

• Uit het antwoord moet blijken dat de huren kunnen stijgen /
goedkopere woningen (op termijn) kunnen verdwijnen / goedkopere 
woningen worden opgekocht door investeerders 1 
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29 maximumscore 3 
• station Amsterdam-Zuid 1 
• Juiste redenen zijn: 2 

 Station Amsterdam-Zuid is de hub / het overstappunt voor mensen
die (vanuit Schiphol) het centrum van Amsterdam in- en uitgaan.  

 Het gebied rondom station Amsterdam-Zuid (de Amsterdamse
Zuidas) biedt veel werkgelegenheid / heeft een sterk economisch 
klimaat.  

Opmerking 
Aan een juiste reden 1 scorepunt toekennen. 
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