
PROGRAMMA

13.00 uur    Inloop

13.30 uur Patrick van der Klooster (voorzitter) 
    Opening. Urgente vragen.

13.45 uur  Henk Engel / Endry van Velzen / 
    Olof van de Wal 
 1   Van stadsvernieuwing via  
stedelijke vernieuwing naar decentralisatie en een 
nieuwe lossere verbinding van fysieke en sociale 
opgave. Waar staan we na veertig jaar wijkaanpak?
 2   Hoe dragen architectuur en 
stedenbouw bij aan een sterke wijk en een 
sterke stad? De grote sociaal-economische 
veranderingen van de laatste jaren vragen nieuwe 
rollen en vaardigheden van de ontwerper.
 3   Het ontwerp als aanjager en uitkomst 
van het publieke debat. Hoe  
verhouden partijen en belangen zich nu tot 
elkaar. Hoe versterken we de rol van het ruimtelijk 
ontwerp?

15.00 uur    Pauze

15.20 uur  Stadscafé
    In kleine groepen praten de   
    deelnemers verder. 
 1   Hoe analyseren zij vanuit hun eigen 
praktijk de huidige situatie in de wijkaanpak en de 
rol van architectuur en stedenbouw daarbij?
 2   Zijn er nieuwe posities voor 
ontwerpers, opdrachtgevers en overheid? 
 3   Hoe bereiken we dat ontwerpkracht 
een factor van betekenis wordt in het werken aan 
de stad; van ruimtelijke ingrepen tot interventies in 
het publieke debat.

16.30 uur Uitkomsten stadscafé en mogelijke
    strategieën voor ontwerpkracht.

17.00 uur  Borrel

DE VERNIEUWING VAN  
STADS VERNIEUWING 
EN STEDELIJKE 
VERNIEUWING

Trancity i.s.m. AIR Rotterdam,  
De Nijl Architecten, Platform31 
en TU Delft 

Wat is het toekomst
perspectief voor 
stadsvernieuwingswijken 
en stedelijke vernieuwings
gebieden nu de groot  schalige 
stedelijke  ontwikkeling is 
stilgevallen? Hoe combineren 
we in de bestaande stad 
kleinschalige inter venties 
met een visie op het grotere 
geheel en de langere  termijn? 
De fysieke opgave staat 
niet meer op de  agenda en 
dat bevrijdt de  architect en 
steden bouwer van al te grote 
sociale  ambities.  Maar wat is 
dan de rol van architect en 
 stedenbouwkundige  
en het ruimtelijk  ontwerp?
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Ontwerpkracht 
in de Stad



INFORMATIE EN INSCHRIJVEN

Aanmelden: www.trancity.nl/symposium
Informatie: Trancity, Simon Franke,  
023 5324144, info@trancity.nl. 
Twitter: #VernieuwingStadsvernieuwing
Datum: Dinsdag 11 februari 2014
Locatie: Heilige Hart-kerk, Teniersplantsoen, 
Den Haag - Schilderswijk. De Heilige Hart-kerk is 
ongeveer 15 minuten lopen van NS-station Den 
Haag HS en ook met de tram te bereiken. Na je 
inschrijving ontvang je het precieze adres  met 
een routebeschrijving.
In de Heilige Hart-kerk programmeert het 
Multicultureel Ontmoetingscentrum (MOC) 
activiteiten van voedselbank tot taallessen. 
Het MOC wil groeien naar een zelfstandige 
vrijwilligersorganisatie, die ‘krachtige, zelfredzame 
mensen stimuleert om zich verbonden en 
verantwoordelijk te voelen voor elkaar en de 
buurt’. 

Kosten: € 50,00 (exclusief Btw), inclusief koffie, 
thee en een borrel na afloop. 
Annuleren: Tot twee weken voor aanvang kun je 
gratis annuleren, daarna betaal je de helft van het 
inschrijfgeld. Mocht je onverwacht verhinderd 
zijn, dan kun je altijd een collega jouw plaats laten 
innemen. Meld dit tevoren even bij Trancity.

DOELGROEP

Het symposium richt zich op ontwerpers, 
architecten en stedenbouwkundigen; 
opdrachtgevers, corporaties en ontwikkelaars; 
(lokale) overheid, wijkmanagers en 
beleidsmedewerkers.

PUBLICATIE EN PLEIDOOI

Henk Engel (architect en universitair 
hoofddocent TU Delft), Endry van Velzen 
(architect-stedenbouwkundige en partner De 
Nijl Architecten) en Olof van de Wal (historicus 
en lid van het managementteam Platform31) 
schreven gezamenlijk de publicatie Vernieuwing 
van de stadsvernieuwing. In het boek beschrijven 
zij de geschiedenis van de stadsvernieuwing, 
de toekomst van de stedelijke vernieuwing 
en de opgave voor het ruimtelijk ontwerp in 
de verandering van de bestaande stad. Vier 
ontwerpstudies in Leiden, Amsterdam, Den 
Haag en Rotterdam laten zien op welke wijze 
economie, infrastructuur en publieke ruimte de 
sleutels kunnen zijn voor nieuwe strategieën bij 
buurtverbetering. Meer informatie over het boek 
is hier te vinden of op www.trancity.nl 
De auteurs van De vernieuwing van de 
stadsvernieuwing formuleren als conclusie van 
hun boek een ‘pleidooi voor ontwerpkracht’. Dit 
pleidooi vormt de basis voor het symposium.  
Het pleidooi is hier te downloaden of te vinden op 
www.trancity.nl
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http://www.trancity.nl/plannen/vernieuwing-van-de-stadsvernieuwing.html
http://www.trancity.nl/images/Pleidooi_voor_ontwerpkracht_26_nov.pdf

