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Leefomgeving 

Opgave 7  Bevolkingsontwikkeling in de grote steden 

25 maximumscore 3 
Uit het antwoord moet blijken dat 
• het ruimtelijk beleid (ten aanzien van de Randstad) tot (ongeveer) 1990

was gericht op spreiding (groeikernenbeleid) en daarna op concentratie 
(verdichting / compacte stad) 1 

Uit de redenering moet blijken dat 
• veel van de plaatsen in de top 10 in de periode 1968 - 1983 (zoals

Zoetermeer / Spijkenisse / Purmerend) waren aangewezen als 
groeikern (en dus toen een sterke bevolkingsgroei hadden) 1 

• terwijl in de periode 2008 - 2018 juist de grote steden als
woonomgeving weer aantrekkelijk werden (als Utrecht / Amsterdam / 
Den Haag) 1 

26 maximumscore 2 
Een juiste redenering is: 
• De centra van steden met een grote creatieve sector hebben een grote

aantrekkingskracht op hoger opgeleiden / mensen uit hogere  
(sociaal-)economische klassen (die zich met name in de stadscentra 
vestigen) 1

• zodat de economische verschillen tussen de centra van creatieve
steden en de armere (buiten)wijken groter kunnen worden   1 

27 maximumscore 2 
Een juiste redenering is:  
• In de grensgemeentes kunnen ook de beschikbare banen in Duitsland

en België meegewogen worden / geven de beschikbare banen alleen 
op nationale schaal een vertekend beeld van de werkgelegenheid  1 

• zodat juist de grensgemeentes in Limburg, waar over de grens veel
grote steden binnen acceptabele reistijd liggen / veel werkgelegenheid 
binnen acceptabele reistijd is, aantrekkelijker zullen zijn 1 
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28 maximumscore 2 
Juiste argumenten voor het verder laten groeien van steden in de 
Randstad zijn: 
 Om te kunnen (blijven) concurreren met andere grootstedelijke 

gebieden in Europa moet de Randstad blijven groeien. 
 De meeste banen in Nederland zullen in de Randstad blijven (dus moet 

daar de bevolking kunnen groeien). 

Opmerking 
Per juist argument 1 scorepunt toekennen. 

of 

Juiste argumenten voor het laten groeien van steden buiten de Randstad 
zijn: 
 Woningen in de Randstad zijn voor ‘gewone’ burgers onbetaalbaar 

geworden. / In steden buiten de Randstad zijn nog huizen te bouwen 
die ook voor ‘gewone’ burgers betaalbaar zijn. 

 Door verbeterde thuiswerkmogelijkheden wordt het steeds minder 
belangrijk om in de fysieke nabijheid van het werk (in de Randstad) te 
wonen. 

 In de Randstad is weinig ruimte meer over om steden verder uit te 
breiden / nog verder te verdichten. / In steden buiten de Randstad is 
nog ruimte over om steden te laten groeien. 

Opmerking 
Per juist argument 1 scorepunt toekennen. 
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