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De stad
Opdracht 1
Tussenkopje
Betaalbare woningen
Leegstaande fabriekshallen

Tussen welke alinea’s?
8 en 9
13 en 14

Opdracht 2
Lead (in gedeelten)
Alleenstaanden trekken massaal naar de stad.
Daar is werk en gezelligheid.
Maar waar moeten al die mensen wonen?

Wordt uitgewerkt in de alinea’s
3 en 4
5 t/m 7
8 t/m 15

Opdracht 3
Dit zijn voorbeeldformuleringen. Jij zegt misschien hetzelfde met andere woorden.
Alinea
1

Woord of uitdrukking
visionaire ontwerpers

2

geen wenkend perspectief
demografie
vergrijzing

4

de randen van Nederland

6

containerwoningen
het publieke domein
prettig-menselijke schaal
paaiplaats

7
8

een van de grand old men
woongroep
commune

10

ideologisch
emancipatie
overloopgemeente

11
12

drie keer modaal
contact met het maaiveld

13
14

grondkosten
kortetermijnsucces
planoloog

15

flexibilisering
babyboomers
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Omschrijving
mensen die dachten te weten hoe de toekomst eruit
zou zien en daar alvast ontwerpen voor maakten
geen toekomst waar je naar uitkijkt
studie van de samenstelling van de bevolking
de verhouding tussen oudere en jongere mensen die
verandert ten nadele van de jongeren
de delen van Nederland die langs de noord-, oost- en
zuidgrens liggen
uniforme, in een fabriek samengestelde woningen
delen van een dorp of een stad die voor iedereen
toegankelijk zijn
afmetingen waarbij iedereen zich prettig voelt
letterlijk: plaats waar vissen paren; hier: plaats waar
mensen hun partner vinden
een van de oudere beroemdheden
een vorm van samenwonen waarbij de bewoners een
aantal voorzieningen delen
een vorm van samenwonen waarbij alle ruimtes zo veel
mogelijk worden gedeeld
op basis van een levensovertuiging
streven naar gelijke rechten
een gemeente waar mensen naartoe trekken, die in de
naburige stad geen woning kunnen vinden
drie keer het gemiddelde inkomen
te hoog boven de grond en dus te hoog boven de
openbare ruimte
de prijs van bouwgrond
een succes voor even, maar niet van lange duur
iemand die de bestemmingsmogelijkheden van een
gebied vaststelt
niet aan vaste regels gebonden
mensen die geboren zijn tussen 1945 en 1960
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Opdracht 4
Alinea
6

Deskundige
Ton Schaap

7

Rudy Uytenhaak

Onderwerp
eenzaamheid
de stad
de stad

8
9

Ton Schaap
Paul de Ruiter

eenzaamheid
woningen

10

Rudy Uytenhaak

11

Rudy Uytenhaak

trek naar de
stad
de stad

12

Rudy Uytenhaak

13
14
15

Rudy Uytenhaak
Zef Hemel
Frank van Dam

hoogbouw
ruimte
grondkosten
woontrend
woningbouw

Standpunt
In de stad kun je de eenzaamheid bestrijden.
Daar zijn allerlei mogelijkheden voor ontmoetingen.
In de stad zijn veel verschillende mogelijkheden op
een klein oppervlak.
De eenzaamheid ligt op de loer.
Er is een grote behoefte aan betaalbare woningen
voor alleenstaanden.
De trek naar de stad wordt aangewakkerd door de
emancipatie.
Het bestuur moet zich afvragen wat voor stad we
willen.
Hoogbouw gaat ten koste van de openbare ruimte.
Er kan nog veel ruimte beter worden gebruikt.
De grondkosten moeten niet te hoog zijn.
Er zal steeds meer flexibilisering zijn.
Buiten de Randstad moet je voorzichtig zijn met
bouwen (daar dreigt een overschot).

Opdracht 5
Soort argument
ontleend aan eigen ervaringen
gebaseerd op onderzoek
gebaseerd op verwachtingen
ontleend aan mogelijke gevolgen
gebaseerd op vergelijking

Voorbeeld uit de tekst
de mogelijkheden die Schaap noemt
de gegevens van het CBS
de flexibilisering die Hemel noemt
het mogelijke overschot dat Van Dam noemt
de opgelopen druk op de stad die Uytenhaak
noemt, en die nog niet zo erg is als in Londen

Alinea
6
2
14
15
11

Opdracht 6
Alinea
2
3
4
5

7
8
10
11
13
14
15

Feit
de vergrijzing
scheidingen komen relatief vaker voor
aan de randen van Nederland zal de bevolking gaan krimpen
in de Randstad zal het inschikken worden
er zullen meer containerwoningen komen
de landbouw en de industrie hebben minder arbeidskrachten
nodig
steden zijn een stuk aantrekkelijker geworden
moderne mensen leven digitaal
mensen gaan op zoek naar nieuwe samenlevingsvormen
vrouwen berusten niet meer in een bestaan als moeder in een
overloopgemeente
dan toch maar naar Hoofddorp of Purmerend
je krijgt er geen gevarieerde stad mee
de gangmakers zijn de globalisering en de informatietechnologie
nu houden de babyboomers nog veel huizen bezet
uiteindelijk gaan ze dood
als je daar dus flink gaat bouwen
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Oorzaak
X
X

Gevolg

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Opdracht 7
1
2

3

bij alinea 2
• de trek naar de stad
• de grotere aantrekkingskracht van de steden
• het digitale leven van moderne mensen
• de opkomst van woongroepen
de bevolkingsgroei

Opdracht 8
Vergelijk jouw uitwerking met die van een medeleerling. Bespreek samen waar je nog
iets zou moeten schrappen of eventueel toevoegen.

Opdracht 9
Vorm een groepje van maximaal vier personen en leg elkaar jullie motieven uit.
Misschien moet je daarna in de formulering nog iets aanpassen.

Opdracht 10
-
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