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Opgave 7  Buiksloterham: wijk van de toekomst 

27 maximumscore 1 
creatieve stad - 3 
smart city - 1 
sustainable city - 2 

Opmerking  
Alleen als alle drie de antwoorden juist zijn, 1 scorepunt toekennen. 

28 maximumscore 2 
Juiste redenen zijn: 
 In Buiksloterham liggen veel braakliggende terreinen.  
 Buiksloterham ligt vlak bij Amsterdam CS / vlak bij de binnenstad van 

Amsterdam.  
 Buiksloterham ligt aan het water.  

per juiste reden 1 

29 maximumscore 2 
Juiste vraagstukken met bijbehorende oplossingen in Buiksloterham zijn: 
• Klimaatvraagstuk: in Buiksloterham worden drijvende woningen

gebouwd / wordt water vastgehouden of tijdelijk opgeslagen in groene 
daken / wadi's / waterpleinen 1 

• Energie(transitie)vraagstuk: in Buiksloterham worden huizen gebouwd
die in hun eigen energiebehoefte voorzien 1 

Leefomgeving 

1
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30 maximumscore 3 
• Juiste argumenten voor Cityplot zijn: 2 

 De combinatie van (een groot aantal) sociale huurwoningen en
koopappartementen draagt bij aan een diverse / gemengde
bewonerssamenstelling.

 De combinatie van wonen en werken draagt bij aan een gevoel van
veiligheid.

Opmerking 
Aan een juist argument 1 scorepunt toekennen. 

• Juiste tegenargumenten voor Cityplot zijn: 1 
 De diverse / gemengde bewonerssamenstelling kan leiden tot

weinig sociale cohesie / conflicten.
 De hoge bebouwingsdichtheid / drukke opzet van de buurt kan

leiden tot onoverzichtelijkheid.

of 

• Juiste argumenten voor Schoonschip zijn: 2 
 De bijzondere woningen dragen bij aan / De opzet van de buurt

draagt bij aan een aantrekkelijke woonomgeving / mooie uitstraling
van de wijk.

 Het type woningen draagt bij aan een diverse / gemengde
bewonerssamenstelling in de wijk.

Opmerking 
Aan een juist argument 1 scorepunt toekennen. 

• Een juist tegenargument voor Schoonschip is: 1 
 Schoonschip is een (te) kleinschalig project.
 Schoonschip is gericht op een zeer beperkte doelgroep.
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