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Organiseren in 2013 een vierdaagse leergang

deNIEUWE-
STEDENstudies 
Verstedelijking  
en suburbaniteit 
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Samenstelling: Arnold Reijndorp,  
Simon Franke en Michelle Provoost 

Ontspannen wonen in het groen, dichtbij voorzieningen. 
Dat waren de uitgangspunten voor de nieuwe steden die 
vanaf 1970 werden gebouwd, rond oude dorpskernen of 
vanuit het niets. Buitenstaanders hebben vaak weinig 
waardering voor deze steden. Ze zouden stedelijkheid 
missen, eenvormig en al weer verouderd zijn. 

Nu hebben deze steden veertig tot vijftig jaar na hun 
ontstaan zeker problemen, maar ze bieden ook prima 
woonmilieus, die misschien niet kunnen concurreren met 
de veel oudere steden in hun omgeving, maar waar toch 
velen naar tevredenheid wonen. Het is ook niet de vraag 
hoe ze die concurrentie wel kunnen winnen. Het gaat er 
om vanuit de eigen kwaliteiten, een attractieve suburbane 
stedelijkheid te ontwikkelen.

deNIEUWE-STEDENstudies zoekt de kenmerken 
van die suburbane stad. Welke kansen liggen er; hoe 
ontwikkelen we de groeikern verder? Hoe grijpt fysieke 
herstructurering in de ruimtelijk omgeving? Welke sociale 
maatregelen moeten zorgen voor een vitale stad? Welke 
centrumfuncties zijn er nodig?

Vorm van het programma
Elke dag wordt gehouden in een andere stad. In die betreffende 
stad zal een excursie, gekoppeld aan het thema van de dag, 
onderdeel zijn van het programma. 

Elke ochtend twee sprekers; college en vragen en antwoorden. 
Onder de sprekers zijn natuurlijk de auteurs van de beide 
boeken: Arnold Reijndorp, Like Bijlsma en Ivan Nio. Daarnaast 
zijn er elke dag deskundige gastsprekers. Na de lunch de 
excursie. Daarna een gesprek over het thema van de dag en 
de excursie. In het middagprogramma is steeds ruimte voor de 
deelnemers om het algemenere verhaal van de ochtend aan te 
laten sluiten op de praktijk van hun eigen stad.

Deelnemers krijgen twee opties bij hun inschrijving: alleen de 
ochtend, of de hele dag. Dat creëert een groep van betrokken 
deelnemers die bewust voor een programmaonderdeel heeft 
gekozen. 

Kosten
Voor het ochtendprogramma van vier dagen met twee 
lezingen/colleges betaalt u € 900,-. Voor het complete 
programma van vier hele dagen betaalt u € 1.500,-. Deze 
bedragen zijn exclusief BTW. 

Data en inschrijving
•	 De	vier	dagen	zijn	gepland	voor	maart,	april	en	mei	2013.	
•	 De	inschrijving	start	in	januari	2013,	als	het	precieze	

programma bekend wordt gemaakt. 

Wilt	u	in	januari	2013	het	programma	van	de	leergang	
ontvangen stuur dan een mailtje naar info@trancity.nl.



Inhoudelijke uitgangspunten voor het programma

Een vierdaags programma gebaseerd op de Trancity en 
PBL publicaties Atlas van de Nieuwe Steden en Nieuwe 
steden in de Randstad. Dat wil zeggen dat het programma 
teruggaat naar het ontstaan en de oorspronkelijke ambitie 
om zelfstandige nieuwe steden te worden en de vraag stelt 
hoe die ambitie vorm heeft gekregen. En natuurlijk gaat het 
programma vooral over de vraag hoe de toekomst van deze 
steden eruit ziet en hoe we sociale en ruimtelijke strategieën 
ontwikkelen voor een vorm van suburbane stedelijkheid die 
toekomstperspectief biedt. 

De groeikern is een onvoltooid project: Het groeikernenbeleid 
heeft geleid tot compacte suburbane steden van redelijk goede 
kwaliteit. Een aantal zaken is echter minder geslaagd als 
gevolg van de grootschalige en gestandaardiseerde uitvoering 
(zoals de eenzijdige woningvoorraad) en het feit dat het 
denken over de verstedelijkingseenheid is blijken steken in de 
vormgeving van uitbreidingswijken. De sprong naar de nieuwe 
stad is niet gemaakt. De woningopgave is in de ontwikkeling 
van de groeikernen altijd (te) dominant geweest.

De leergang onderzoekt dus wat de sterkten en zwakten 
van de Nieuwe Steden in sociaal en ruimtelijk opzicht zijn en 
stelt als opgave de versterking van hun kwaliteiten als stad 
en suburb (meer stad én meer suburb). Hoe kunnen zij zich 
verder ontwikkelen in het krachtenveld dat door de VINEX 
en herstructurering van de vroeg na-oorlogse wijken sterk 
veranderd is? 

Doel en Doelgroep 

Het is in de eerste plaats een programma met kennis-
overdracht, maar vertaling van die kennis naar toepasbaar 
handelen in de praktijk is nadrukkelijk een onderdeel. Een 
deel van de dag is dus voor lezingen/colleges, een deel voor 
interactie tussen deelnemers en met sprekers over toepassing 
in de praktijk.

Het programma richt zich in de eerste plaats op het lokaal 
bestuur van de groeikernen. 
•	 Maar	er	zijn	meer	steden	die	een	vergelijkbare	geschiedenis	

en hedendaagse problematiek kennen en waar ook gezocht 
wordt naar een stedelijke suburbaniteit. Ook uit die steden 
zijn deelnemers zeer welkom.

•	 En	ook	is	het	programma	zeer	geschikt	voor	de	deelname	
van professionals uit maatschappelijke organisaties 
(corporatie, mkb, welzijn, onderwijs, cultuur) en van  
stedenbouwkundig ontwerpers. 

Thema’s van het programma
De samenstellers hebben vier thema’s gekozen  
voor vier dagen. 

dag 1
Identiteit van de Nieuwe Steden
Waar staat de groeikern; wat was de inzet, wat heeft 
die opgeleverd nu en welke verschillende richtingen zien 
de verschillende steden voor hun toekomst? Van een 
gemeenschappelijke geschiedenis naar een verschillende 
toekomst. Suburbaniteit en verstedelijking staan allebei onder 
druk en bestuur en bewoners hanteren daarbij verschillende 
begrippen. Zijn zij blijvend te combineren? Hoe staan de 
verschillende steden in dat krachtenveld?

dag	2
Herstructurering van de bestaande stad
Na de transformatie van de vroeg-naoorlogse wijken richt de 
aandacht zich op de steden en wijken van de jaren ’70 en ’80. 
Welk soort van woningdifferentiatie is niet alleen wenselijk 
maar vooral ook mogelijk voor de woonerfwijken? Hoe 
vernieuwen we de openbare ruimte, hoe gaan we om met het 
vele groen en zijn de stadscentra gediend met uitbreiding en 
vernieuwing van de culturele en economische voorzieningen?

dag	3
Positie in de regio
De huidige positie van de Nieuwe Steden is in hoge 
mate afhankelijk van hun positie in de omgeving. 
Welke onderscheidende rol is er voor hen weggelegd. 
Concurrentiepositie op de woningmarkt is een ijkpunt, maar 
ook  de kwaliteit van het onderwijs en de sociaal-economische 
positie van de bevolking en hun positie op de arbeidsmarkt is 
van belang. In de toekomst van de Nieuwe Steden zullen naast 
de nog steeds doorklinkende gemeenschappelijke geschiedenis 
de verschillen steeds groter worden. Hoe toekomstbestendig 
zijn in dat licht de verschillende visies en plannen?

dag 4
Vernieuwing van binnenuit
Als geen andere steden zijn de groeikernen het gevolg van top 
down planning. Een vitale en weerbare stedelijke samenleving 
ontstaat echter alleen als het potentieel aan energie en 
ideeën in de stad wordt aangeboord. Hoe organiseren we 
dat, kleinschaliger en met minder sturing van de overheid. 
Hoe maken we het succes van de groeikern tot een publieke 
zaak, d.w.z. tot een belang dat de samenwerking van overheid 
en private partijen overstijgt en bewoners, ondernemers en 
gebruikers een wezenlijke rol geeft in de ruimtelijke en sociale 
ontwikkeling van de stad?
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