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§2 Chicago: stad in verandering
1

a/b Zie W7.
c sinds 1950
d Rond die tijd nam de mobiliteit sterk toe: steeds meer mensen konden een auto betalen en buiten de
stad gaan wonen.
e de tweede ring suburbs

W7 Bevolkingsgroei Chicago (centrale stad) en suburbs.

2

a/b Zie W8.
c In de suburbs zijn de Anglo-Amerikanen veruit in de meerderheid, terwijl hun aantal in de centrale
stad ongeveer gelijk is aan dat van de Afro-Amerikanen en de hispanics.
d Afro-Amerikanen en hispanics hebben gemiddeld een lager inkomen dan Anglo-Amerikanen.

W8 Aandeel bevolkingsgroepen in Chicago.

3

a positief / zeer positief
b downtown Chicago: negatief, omdat de binnenstad snel achteruitging: veel leegstand, vervallen
gebouwen en het was er gevaarlijk
suburbs: (zeer) positief, omdat er naast luxe koopwoningen veel voorzieningen waren. De suburbs
hadden een veilige leefomgeving.
c Onbepaald aantal verbeteringen gevraagd:
1) betere woningen en openbare ruimte
2) veilige leefomgeving voor bewoners
3) meer kans op werk, opleiding, zorg en welzijn

4

a Zie W9.
b gezinnen 69% – niet gezinnen 31%: suburb
gezinnen 23% – niet gezinnen 77%: Loop
NB: In de eerste oplage van het werkboek zijn de getallen omgewisseld. In de tweede oplage is het
juiste antwoord:
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gezinnen 31% – niet gezinnen 69%: Loop
gezinnen 77% – niet gezinnen 23%: suburb
c Voor jonge, hoogopgeleide mensen is de levendige stad met veel (uitgaans)voorzieningen
aantrekkelijk. Zij zijn vaak alleen of samenwonend en hebben meestal nog geen kinderen.
W9 Leeftijdsgroepen in twee wijken.

5

a Vernieuwing van de openbare ruimte: Cloud Gate en Crown Fountain. Er is ruimte vrijgemaakt voor
recreatie, de attracties trekken veel bezoekers. En die zorgen voor meer winkels, cafés, restaurants.
Dus: meer levendigheid in het centrum.
b link 1 A/B Millennium Park
link 2 Riverwalk
link 3 Lakefront
link 4 Navy Pier

6

a twee voordelen gevraagd:
1) er ontstaan meer gemengde wijken
2) de kwaliteit van de woningen verbetert
twee nadelen gevraagd:
1) de oorspronkelijke bewoners kunnen de hoge prijzen niet meer betalen en moeten vertrekken
2) het leidt tot spanningen in de buurt
b opgeknapte, moderne huizen, gebouwen en winkelpuien
voorzieningen: terrasje, modern wijncafé (bin)
‘hippe’ mensen op straat, racefietsen
c aan de stijging van de gemiddelde huizenprijs in etnische wijken
d Aziaten

7

a 1 sloop en nieuwbouw
2 renovatie
b Ja / Nee, omdat verwaarloosde huizen worden opgeknapt en er nieuwe huizen worden gebouwd op
plekken waar huizen zijn afgebroken.
c Op plaatsen waar voorheen veel kleine huizen stonden, komen nu grotere huizen. De woningdichtheid
wordt lager.
d De leegstand neemt af, meer huizen worden bewoond. Fabrieken worden woningen.

8

a
b
c
d

Zie W10.
In wijken met veel Afro-Amerikanen gaat de bevolking snel achteruit.
In dat deel van de stad groeit de bevolking.
In downtown en de direct eromheen liggende wijken stijgt de sociaaleconomische status, in de rest
van de stad blijft die gelijk of neemt af (etnische wijken).
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W10 Bevolkingsontwikkeling in Chicago, 1990 - 2010.

9

a aan de ongelijke verdeling van de verschillende bevolkingsgroepen
b Brighton Park, omdat 85% van de inwoners hispanic is.
c aan wijken waar het aantal Anglo-Amerikanen groeit en het aantal Afro-Amerikanen afneemt
(bijvoorbeeld Near South Side en West Town).

Anders actief
10

Eigen uitwerking leerling, waarin twee wijken met elkaar worden vergeleken aan de hand van gegevens in
diagrammen.
Voorbeeld van een goed antwoord: tegenstelling Loop – Brighton Park.
In de Loop zijn de leeftijdsgroepen tussen 18 en 39 relatief groot. Bevolkingsgroepen: 62% blank (niet
hispanics: Anglo-Amerikanen) en opvallend veel Aziaten (17%). Verder: weinig gezinnen (31%); relatief
veel immigranten (21,5%; V.S. als geheel: 16%); hoog inkomen: $ 85.700 (Chicago: $ 47.300; V.S. $
53.000); heel weinig werkloosheid (3,7%) en hoog opgeleid (83%).
Brighton Park is een heel andere wijk: 83% hispanics (etnische wijk), relatief veel meer kinderen, bijna
80% gezinnen, 45% immigranten (V.S. als geheel: 16%), een lager inkomen dan gemiddeld: $ 37.400
(Chicago: $ 47.300; V.S. $ 53.000), een hogere werkloosheid (bijna 10%) en een veel lagere opleiding
(slechts 14% hoog opgeleid).

Herhaling
11

Eigen uitwerking leerling. Tip: Gebruik de kaarten 1, 2 en 3 (bevolkingsgroei, inkomen, bevolkingsgroepen)
en de informatie uit §2 in je lesboek. Voorbeeld van een goed antwoord:
Gebied 1: downtown, snelle bevolkingsgroei, hoog inkomen, veel Anglo-Amerikanen (en Aziaten),
stedelijke vernieuwing
Gebied 2: wijken dicht bij downtown, gentrificatie (daling/stijging bevolking), instroom blanke bevolking,
verdringing andere bevolkingsgroepen, gemiddeld hoog inkomen
Gebied 3: etnische wijken, snelle bevolkingsgroei hispanics, -daling Afro-Amerikanen, vooral lage
inkomens, weinig gentrificatie (veel verval)
Gebied 4: eerste ring suburbs, weinig bevolkingsgroei (kaart 1), gemiddeld inkomen (kaart 2), relatief
meer gemengde wijken (kaart 3)
Gebied 5: tweede ring suburbs, snelle bevolkingsgroei (kaart 1), hogere inkomens (kaart 2), minder
gemengde wijken, meer ‘blank’ (kaart 4)
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W11 Schetskaart bevolking en inkomen Chicago.

12

zie www.degeo-online.nl
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