
Over het 
 programma

We zien een sterke groei van 
lokale initiatieven in de leefomge-
ving. Van gebruik van leegstaande 
gebouwen tot stadslandbouw op 
braakliggende terreintjes en 
kleinschalige gebiedsontwikkeling. 
Aanvankelijk vaak tijdelijke projec-
ten in de pauze van de ruimtelijke 
ontwikkeling. Maar burgers en 
professionals ontdekken hoe leuk 
het is om zelf je eigen leefomge-
ving vorm te geven. Bewoners 
nemen het publiek domein in 
bezit, publieke waarden zijn 
belangrijker dan zoveel mogelijk 
geld verdienen, nieuwe vormen 
van collectieve samenwerking 
ontstaan.

Maar na een aantal jaren 
enthousiast pionieren dienen zich 
vragen aan. Bijvoorbeeld hoe 
projecten gecontinueerd kunnen 
worden? Het denken in de tegen-
stelling bewoners-gebruikers 
versus overheid en marktpartijen 
is niet productief, maar hoe 
vinden we dan een meer vrucht-
bare samenwerking in de stede-
lijke ontwikkeling? 

Hoe ziet de volgende fase van 
de lokale initiatieven eruit? De 
colleges en presentaties op deze 
studiedag schetsen de maatschap-
pelijke context, tonen de praktijk 
van de nieuwe initiatieven en laten 
zien hoe er een nieuwe relatie met 
de overheid ontstaat die ruimte 
creëert voor innovatie aan beide 
kanten.



 Programma
09.15 Ontvangst met koffie

09.45 Opening en introductie
10.00 Joachim Meerkerk 

 (Pakhuis De Zwijger):  
Van burgerkracht naar 
burgermacht

10.30 Frans Soeterbroek: Stad
makers als happy infiltra
tors in de systeemwereld 

11.00 Koffie

11.30 Simon Franke / Bart 
 Lammers / Arnold Reijn-
dorp: De (her)ontdekking 
van de publieke zaak

12.00 Saskia Beer / Sabrina 
Lindemann / Emilie Vlieger: 
Nieuwe gebiedsontwikke
ling in Amstel III, 
 Binckhorst en Merwede

12.30 Marc Holvoet (Nieuw 
Bruut): Het nieuwe stad
maken op regionale schaal 

13.00 Lunch 

14.00 Joost Beunderman: 
 Financiering op maat
schappelijke opbrengst

14.30 Sjors de Vries (Ruimte-
volk): Ondernemers en  
de emancipatie van  
het nieuwe stadmaken

15.00 Marije van den Berg /  
Marit Overbeek: Stadslab 
Leiden en Utrechtse  
Ruimtemakers op zoek naar 
nieuwe spelregels

15.30 Thee 

16.00 Patrick van der Klooster 
(AIR Rotterdam): Stad
makers voor connectiviteit, 
de Rotterdamse aanpak

16.30 Interactieve ronde. Auteurs 
en deelnemers in gesprek 
over de ‘volgende stap’,  
de toekomst van de lokale 
initiatieven.

17.00 Borrel

Aanmelden    www.trancity.nl/
stadmaken-collegedag

Informatie    Trancity,  
Simon Franke, 023 5324144, 
info@trancity.nl.  
Twitter: #nwestadmaken.

Datum    Maandag 1 juni 2015
Locatie    Pakhuis De Zwijger,  

Piet Heinkade 181K,  
1019 HC Amsterdam. 

Kosten    €175 (exclusief btw), 
inclusief gratis boek, consump-
ties, lunch en een borrel na 
afloop. Er is een aantal plaat-
sen beschikbaar voor deel-
nemers waarvoor de kosten  
te hoog zijn. Wil je voor een  
van deze plaatsen, à €65 
(exclusief btw), in aanmerking 
komen, neem dan contact op 
met Trancity. 

Annuleren    Tot twee weken voor 
aanvang kunt je gratis annule-
ren, daarna betaal je de helft 
van het inschrijfgeld. Mocht  
je onverwacht verhinderd zijn, 
dan kunt je altijd een collega 
jouw plaats laten innemen. 
Meld dit tevoren even bij 
Trancity.

Gratis publicatie    De collegedag 
is geïnspireerd door de op  
1 juni te verschijnen nieuwe 
trancityxvaliz publicatie:  
Het nieuwe Stadmaken –  
Van gedreven pionieren naar 
gelijk speelveld, samengesteld 
door Simon Franke, Jeroen 
Niemans en Frans Soeterbroek. 
En met o.a. essays van alle 
sprekers op de collegedag.  
De deelnemers aan de college-
dag ontvangen ter plekke een 
gratis exemplaar van het boek. 


