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Leefomgeving 
 
 

Opgave 7  Zwakke schakel: Flaauwe Werk en Kwade Hoek 
 
Bestudeer de bronnen 1 en 2 uit het bronnenboekje die bij deze opgave horen. 
 
Gebruik bron 1 en atlaskaart 42 (52e druk: 38). 
Vóór de afsluiting van het Haringvliet was Kwade Hoek een plek waar veel 
schepen in de problemen kwamen als gevolg van verraderlijke stromingen. Nu is 
dat niet langer het geval. 

2p 25 Beredeneer waardoor er in het verleden zulke verraderlijke stromingen 
ontstonden. 
 
In 1971 werd het Haringvliet afgesloten met een dam.  

2p 26 Leg uit hoe de afsluiting van het Haringvliet heeft bijgedragen aan de groei van 
Kwade Hoek.  
Je uitleg moet een oorzaak-gevolg relatie bevatten.  
 
Gebruik bron 2. 

2p 27 Geef twee redenen waarom bij Flaauwe Werk niet is gekozen voor een 
kustbeleid van dynamisch handhaven. 
 
Gebruik bron 2. 

1p 28 Geef naast de aanleg van een harde kust nog een maatregel die men bij 
Flaauwe Werk heeft genomen om kustafslag tegen te gaan. 
 
Bij Kwade Hoek werd in 2008 de primaire waterkering doorgestoken, zodat het 
zeewater het gebied af en toe kan binnendringen. 

2p 29 Beredeneer hoe dit de natuurwaarden in het gebied beïnvloedt. 
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Leefomgeving 
 
 

Opgave 7 − Zwakke schakel: Flaauwe Werk en Kwade Hoek 
 
bron 1 
 
Zwakke schakel: Flaauwe Werk en Kwade Hoek op Goeree 
Flaauwe Werk en Kwade Hoek werden in 2003 door het ministerie van Verkeer 
en Waterstaat aangewezen als “zwakke schakel” van de Nederlandse kust. 
Hoewel de twee kustvakken dicht bij elkaar liggen, zijn er toch grote verschillen.  
 
Kwade Hoek dankt zijn naam aan de verraderlijke stromingen en zandbanken 
voor de kust, waardoor vroeger veel schepen daar in de problemen raakten. 
Door de afsluiting van het Haringvliet in 1971 zijn de sedimentatie- en 
erosieprocessen veranderd.  
 
Flaauwe Werk is een dijk van 2,75 kilometer lang die aan weerszijden is bedekt 
met zand. Tussen 2005 en 2007 is de dijk verbreed en verhoogd, en vervolgens 
weer bedekt met zand. 
 
 vrij naar: www.natuurmonumenten.nl en www.kustvisie.nl 
 
bron 2a 
 
Een deel van de noordkust van Goeree  

 
 vrij naar: Grote Provincie Atlas Zuid-Holland, 1:25.000 

- 2 -



Eindexamen vwo aardrijkskunde  2012 - II
havovwo.nl

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

bron 2b 
 
Een deel van de noordkust van Goeree   

 

 
 

 vrij naar: Grote Provincie Atlas Zuid-Holland, 1:25.000 
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Opgave 8  Gentrification in Amsterdam 
 
Bestudeer de bronnen 1 en 2 uit het bronnenboekje die bij deze opgave horen 
en atlaskaartblad 26 (52e druk: 24). 
 
Volgens de gemeentelijke nota over gentrification in het stadsdeel Oud-West 
hebben de negentiende-eeuwse wijken in Amsterdam sinds ongeveer 1990 
allemaal in meer of mindere mate met gentrification te maken. Delen van het 
stadsdeel Oud-West waren, net als andere negentiende-eeuwse wijken van 
Amsterdam, verpauperd en toe aan vernieuwing. De herwaardering van de 
negentiende-eeuwse woningvoorraad die heeft plaatsgevonden, heeft Oud-West 
behoed voor grootschalige sloop en nieuwbouw. 
 

2p 30 Geef twee kenmerken van de negentiende-eeuwse wijken waardoor er in deze 
wijken gentrification kan optreden. 
 
Gebruik bron 2. 
In deze bron zijn de overheersende kenmerken van de oorspronkelijke bewoners 
vervangen door de letter A en de kenmerken van de nieuwe bewoners door de 
letter B. 

2p 31 Geef twee sociaaleconomische kenmerken van de oorspronkelijke bewoners die 
in de bron bij de letter A horen. 
 
Gebruik bron 2. 

2p 32 Geef twee voorbeelden van groepen wijkbewoners die in de bron bij de letter B 
horen. 
 
In steden in de Verenigde Staten is in de chique fase van gentrification vaak 
sprake van een volledige verdringing van de oorspronkelijke bewoners. In 
Nederlandse steden komt dit veel minder voor.  

2p 33 Beredeneer waarom dit in Nederlandse steden veel minder voorkomt. 
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Opgave 8 − Gentrification in Amsterdam 
 
bron 1 
 
Deel van de Helmersstraat in het stadsdeel Oud-West    

 
 
Deel van de Kinkerstraat in het stadsdeel Oud-West    

 
 
 vrij naar: Jongejan, G., 2011
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Volgens de sociologe Ineke Teijmant is het proces van gentrification te verdelen 
in drie fasen. Deze fasen zijn weergegeven in bron 2. 
 
bron 2 
 
Drie fasen van gentrification 
 

 vóór de 
gentrification 

artistieke fase gemengde fase chique fase 

staat van 
bebouwing 

veel 
achterstallig 
onderhoud / 
vervallen 
buurten 

zelfwerkzaam-
heid en 
improvisatie in 
vervallen 
buurten 

gedeeltelijk 
gerenoveerd en 
vernieuwd, kleurrijke 
gevels 

over-
restauratie, 
historiserende 
nieuwbouw, 
penthouses 

voorzieningen weinig  

actiecomités en 
galeries tussen 
marginale of 
traditionele 
horeca en 
detailhandel 

nieuwe horeca, 
kleine podia, 
galeries, nieuwe 
winkels, koffiezaken, 
afhaalzaken 

dure 
delicatessen-
zaken, 
modehuizen, 
advocaten 

kenmerken 
bewoners  A B 

culturele en 
economische 
middenklasse, 
bijvoorbeeld yuppen 

culturele en 
economische 
elite 

 
vrij naar: gemeente Amsterdam, stadsdeel Oud-West, Gentrification in  
Oud-West, november 2009 
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