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Tijdens het Festival STAD kijken we naar de stad. Niet zoals die nu is, 
maar zoals die wordt. Of zoals we willen dat de stad gaat worden. 

Want daar werken we allemaal hard aan: hoe houden we onze stad 
leefbaar? Hoe maken we nog beter of anders gebruik van de bestaande 

ruimte? Hoe houden we haar fijn om in te wonen, veilig, klaar voor 
klimaatveranderingen en duurzaam? Het festival is gericht op het gesprek. 

Op leren, ontwikkelen en ontdekken.

begane grond

1e verdieping

WELKOMSTWOORD EN KEYNOTE LEZING
LOCATIE: BULLEWIJCK • TIJDSTIP: 13:30 UUR
De spontane stad is dood, leve de spontane stad! 
Urhahn | stedenbouw & strategie publiceerde in 2010 het boek De 
Spontane Stad, waarin een pleidooi wordt gehouden voor meer ruimte 
voor de gebruiker van de stad. In de crisis werd dat denken enthousiast 
ontvangen, maar hoe is dat nu, in een stad die voor zoveel complexe 
opgaven staat? Tess Broekmans gaat in op de uitdagingen voor de stad en 
zoekt naar praktische toepassingen van het spontane-stad-denken. 

SLOT, BORREL EN AFTERPARTY
LOCATIE: RESTAURANT BULLEWIJCK • TIJDSTIP 17:10 UUR
We sluiten het festival af met een plenair slotstuk met dichter Gershwin 
Bonevacia. Daarna volgt de borrel, en (voor wie zich heeft opgegeven) de 
afterparty, met wat te eten, drinken en wellicht een dansje! 

Z.O.Z. VOOR MEER PROGRAMMA-INFORMATIE >

DE STADSDICHTER
LOCATIE: LIVING • DUUR: DOORLOPEND, VAN 14:50 - 16:45 UUR
Tijdens het Festival STAD is dichter Gershwin Bonevacia (stadsdichter van 
Amsterdam) aanwezig. Ga met hem in gesprek, deel wat je verwondert en 
hoor zijn visie op de stad in dichtvorm aan het eind van het festival!

INNOVATIEHOEK: EEN KIJKJE IN DE TOEKOMST
LOCATIE: BULLEWIJCK • DUUR: DOORLOPEND VAN 14:30 - 16:25 UUR
DOOR: APPM, HEEMBOUW, GISCOVERY, KARRES & BRANDS
Benieuwd naar voorbeelden en inspiratie voor de stad van toekomst? 
Dan moet je het kijkje in de toekomst in de innovatiehoek zeker niet 
over slaan! Zo kijken we naar de toepassing van serious gaming om een 
omgevingsvisie voor 2040 te vormen – uiteraard in samenhang met 
onderwerpen als openbare ruimte, wonen, erfgoed, economie, energie en 
het sociaal domein. Je kunt het spel ook meespelen, van 15.30u tot 16.00u. 
Ook vind je in de innovatiehoek informatie over het ontwikkelen van 
gebieden met behulp van data of ervaar je de toepassingen van VR. Loop 
langs om met experts in gesprek te gaan en de mogelijkheden te ervaren!

KOFFIE, ONTSPANNEN, NETWERKEN
LOCATIE: BULLEWIJCK, KEUKEN, DESIGN • DUUR: DOORLOPEND
Een plek om koffie te drinken, elkaar te spreken of even iets voor jezelf te 
doen. Of langs te lopen in de innovatiecorner, natuurlijk!

DE BEWEEGSCAN, HOE GEZOND IS UW GEBIED?
LOCATIE: GROW • DUUR: DOORLOPEND, VAN 14:10 - 17:05 UUR
DOOR: URHAHN
In gebiedsontwikkeling is steeds meer aandacht voor het belang van 
gezondheid en beweegvriendelijkheid. Urhahn heeft hierover het boek  ‘de 
beweegvriendelijke stad’ gepubliceerd. Tijdens het Festival STAD zullen de 
stedenbouwkundigen van Urhahn je laten zien hoe zij met de ‘beweegscan’ 
een gebied analyseren op gezondheid, en wat voor interventies er mogelijk 
zijn om een gebied zo in te richten dat gebruikers van de stad meer 
gestimuleerd worden om te bewegen.  
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OP SAFARI IN AMSTEL III
TYPE PROGRAMMA: EXCURSIE
LOCATIE: VERZAMELEN IN BULLEWIJCK
TIJDSTIP 1E WANDELING: 14:10 - 15:05 UUR
TIJDSTIP 2E WANDELING: 15:50 - 16:45 UUR
DUUR: 45 MINUTEN BUITEN WANDELEN EN 10 MINUTEN 
BINNEN OM AF TE SLUITEN IN BULLEWIJCK
DOOR: GEMEENTE AMSTERDAM
Amstel III is nu nog een kantorengebied. Maar dit gebied verandert de 
komende jaren in een levendige stadswijk waar je plezierig kunt wonen, 
werken én ontspannen. Tot 2027 worden hier zo’n 5.000 woningen gebouwd. 
Hier horen ook toegankelijke openbare voorzieningen en goede en mooie 
openbare ruimte bij. Zo komen er winkels, veilige routes voor fietsers en 
voetgangers, meer groen en bankjes en ruimte voor sport en recreatie. 
Wandelend door Amstel III ga je ontdekken hoe deze stadswijk zich gaat 
ontwikkelen. Waar de grote vraagstukken en uitdagingen liggen en hoe deze 
worden aangepakt. Inspiratie krijgen en inspiratie geven staat centraal tijdens 
deze wandeling.

DE DO’S EN DON’TS VAN EEN 
SUCCESVOLLE GEBIEDSTRANSFORMATIE
TYPE PROGRAMMA: INSPIRATIE (LUISTEREN NAAR EEN GESPREK)
LOCATIE: OPEN AIR
TIJDSTIP: 14:10-15:05 UUR (55 MINUTEN)
DOOR: GEMEENTE EINDHOVEN OLV APPM
Strijp-S is een succesvolle gebiedstransformatie. In deze inspiratiesessie 
worden de lessen die hier geleerd zijn met je gedeeld. Ook de thema’s 
waar ze nu mee aan de slag zijn. Jouw vragen zijn mede van invloed op de 
onderwerpen die besproken worden. Tipje van de sluier: hoe krijg je reuring 
in het gebied? Hoe houd je deze reuring als nieuwe vastgoedeigenaren hun 
intrede doen? Hoe kan jouw mobiliteitsconcept mee bewegen in de tijd?

PARTICIPATIE IN SOCIALE WONINGBOUW
TYPE PROGRAMMA: HUISKAMERLEZING
LOCATIE: BOT
TIJDSTIP 1E LEZING: 14:10-14:45 UUR (35 MINUTEN)
TIJDSTIP 2E LEZING: 15:10-15:45 UUR (35 MINUTEN)
DOOR: URHAHN
In Strijp-S in Eindhoven is het sociale woningbouwcomplex Space-S gerealiseerd. 
Bij dit project is vanaf de eerste pennenstreek tot de laatste steen een zeer 
intensief participatieproces gevoerd met toekomstige huurders. Dit leidde niet 
tot vertraging, maar juist tot een enorme versnelling in de uitvoering. Tijdens het 
Festival STAD hoort u meer over de ins & outs achter dit prijswinnende plan.

MOBILITEITSTRANSITIE VOOR 
AANTREKKELIJKE EN GEZONDE STEDELIJKE REGIO’S
TYPE PROGRAMMA: HUISKAMERLEZING
LOCATIE: EXPLORE
TIJDSTIP: 14:10-14:45 UUR (35 MIN.) / 16:10-16:45 UUR (35 MIN.)
DOOR: APPM
De groei in Nederland vindt de komende 20 jaar vooral in de grootstedelijke 
regio’s plaats. De bereikbaarheid en leefbaarheid van deze stedelijke regio’s staan 
onder toenemende druk. In heel Nederland wordt ingezet op binnenstedelijk 
verdichten en op een mobiliteitstransitie om de steden bereikbaar en 
aantrekkelijk te houden. Wat houdt de mobiliteitstransitie in? Hoe wordt daarbij 
de koppeling met de verstedelijking gelegd? Wat is nodig om de groei op te 
vangen? Wat is daarbij de rol van de verschillende overheidslagen?

HOE FIETSEN DE STAD KAN VERANDEREN
TYPE PROGRAMMA: HUISKAMERLEZING
LOCATIE: CONNECT  
TIJDSTIP: 14:50-15:25 UUR (35 MIN) / 16:30-17:05 UUR (35 MIN)
DOOR: APPM
Gebruik van de fiets is gezond, goedkoop, duurzaam en voor ons Nederlanders 
vanzelfsprekend. De fiets biedt ook nog andere voordelen: hij neemt minder 
ruimte in dan auto’s. En dit biedt letterlijk meer ruimte voor mooie stukken 
stad. Maar hoe zorg je voor een stad waarin de fiets een goede plaats krijgt? 
Hoe stimuleer je het gebruik van de fiets en wat is daarvoor nodig? We kijken 
naar steden als Tel Aviv, Kopenhagen, Brussel en Rotterdam om te ontdekken 
wat wel en niet werkt in de stadsstructuur om de fiets te stimuleren. Met deze 
kennis doe je ideeën op wat werkt in jouw eigen gebiedstransformatie.

SPEEDDATEN MET FESTIVALGANGERS
TYPE PROGRAMMA: NETWERKEN
LOCATIE: MAKE
TIJDSTIP: 14:50 UUR / 15:10 UUR / 15:55 UUR
DUUR: 15 MINUTEN, 8 PERSONEN PER SESSIE
MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR DE FESTIVALGANGERS
Samen met anderen kom je altijd verder. Dus hoe mooi om in hoog tempo 
andere festivalgangers te ontmoeten en je netwerk uit te breiden? Na vandaag 
heb je sowieso nieuwe mensen in je netwerk die jou in je dagelijkse werk 
kunnen inspireren.

DE KANSKAART, AAN DE SLAG MET SOCIALE OPGAVEN
TYPE PROGRAMMA: INSPIRATIE (LUISTEREN EN DAN IN GESPREK)
LOCATIE: OPEN AIR
TIJDSTIP: 15:10-16:05 UUR (55 MINUTEN)
DOOR: APPM EN BUREAU SOCIAL RETURN VAN GEMEENTE AMSTERDAM
Bij stedelijke gebiedstransformatie is samenwerking tussen markt en overheid 
een gegeven. Maar hoe zit het met de samenwerking op sociale onderwerpen? 
Kunnen gebiedstransformaties een bijdrage leveren aan de sociale opgaven in 
de stad? Bijvoorbeeld door het creëren van banen voor mensen die kampen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt of door een bijdrage aan het tegengaan van 
eenzaamheid bij ouderen of de ontwikkeling van kinderen? Wanneer we een 
gebied veranderen zou het mooi zijn als we vanzelfsprekend óók kijken naar de 
maatschappelijke spin-off. Aan de hand van de Kanskaart laten we voorbeelden 
en ideeën zien hoe je dit kunt doen. De kaart helpt marktpartijen en gemeenten 
elkaar te vinden, om zo bij te dragen aan inclusieve gebiedstransformatie. En 
daar willen we graag samen een stap in zetten, want samen bereik je meer!

SAMENWERKING TUSSEN OVERHEDEN
TYPE PROGRAMMA: INSPIRATIE, INTERACTIEF LUISTERGESPREK
LOCATIE: BREAKOUT
TIJDSTIP: 15:30-16:05 UUR (35 MINUTEN)
DOOR: APPM, PROV.NOORD-BRABANT EN GEMEENTE DELFT 
Met de inzet op verdichten rond OV-knopen, landen regionale verstedelijkings-
opgaven steeds vaker midden in de stad. Dit zijn integrale gebiedsontwikkelingen, 
met een complexiteit en omvang die de capaciteit en middelen van gemeenten 
vaak overstijgen. Daarom is samenwerking tussen gemeente(n) en andere 
publieke partners, zoals Provincie, regio of zelfs het Rijk, noodzakelijk. Hoe krijgt 
deze samenwerking vorm, wat is er nodig voor publieke partners om elkaar te 
vinden, wat voor type afspraken maken partijen en over welke thema’s? In dit 
luistergesprek kunt u inspiratie opdoen uit de samenwerking tussen verschillende 
overheden in de casuïstiek: Eindhoven Knoop XL, Nieuw Delft (Spoorzone)/
Schieoevers/Station Delft Campus en de Adaptieve Ontwikkelstrategie en het 
Integraal Verstedelijkingsakkoord Zuidelijke Randstad.

DUURZAME MOBILITEIT EN HUBS 
ALS SLEUTEL VOOR GEBIEDSONTWIKKELING
TYPE PROGRAMMA: INSPIRATIE (LUISTEREN EN DAN AAN DE SLAG)
LOCATIE: OPEN AIR
TIJDSTIP: 16:10-17:05 UUR (55 MINUTEN)
DOOR: APPM, STADKWADRAAT, GOUDAPPEL 
Mobiliteit is een belangrijke schakel in gebiedsontwikkeling en het maken 
van fijne, leefbare en bereikbare steden. Het delen ervan heeft de potentie 
om bij te dragen aan een prettige leefomgeving: in (hoog)stedelijke gebieden 
is (parkeer)ruimte schaars. En er zijn logischerwijs minder vervoersmiddelen 
nodig. Dit is duurzamer, en efficiënter. Als je daarbij ook nog meerdere vormen 
van (deel)mobiliteit clustert op knooppunten in hubs, ontstaat er nog meer 
ruimte in de stad. Ruimte om te leven, maar ook om verdere invulling te geven 
aan huidige maatschappelijke opgaven als de energietransitie, duurzaamheid 
en klimaatadaptatie. Kortom, (deel)mobiliteit is een cruciaal onderdeel in 
toekomstige gebiedsontwikkeling. In deze sessie kijken we naar voorbeelden 
en op basis van deze inzichten bouwen we samen een HUB in een workshop op 
basis van je eigen gebied. Zo onderzoeken we concreet hoe deelmobiliteit en 
hubs een oplossing kunnen zijn voor de grote druk op de stad. 

CITY MAKER: AMBITIES STAPELEN, AFWEGEN 
EN PROGRAMMEREN
TYPE PROGRAMMA: INSPIRATIE (INTRO EN DAN DOEN)
LOCATIE: LAUNCH
TIJDSTIP: 16:10-15:05 UUR (35 MINUTEN)
DOOR: CITY MAKER PARTNERS 
De druk op de stad is hoog. Dit maakt dat we binnenstedelijk aan de slag 
moeten. Dit is niet eenvoudig, zeg maar gerust complex. Hoe zorgen we toch 
dat er nieuwe aantrekkelijke woon-werkmilieus in de stad worden gecreëerd? 
Welke programma en welke nieuwe concepten hebben we nodig. Neem 
daarnaast nog de ambities en opgaven in het kader van duurzaamheid, 
energietransitie en mobiliteit. Juist in de mix van al deze onderwerpen liggen 
kansen voor dubbelgebruik en ontwikkeling van nieuwe oplossingen voor 
collectieve opgaven. Met City Maker brengen we de diverse ingrediënten 
van stedenbouw, programma en de gebiedsexploitatie samen. In hoog 
tempo rekenen we samen verschillende scenario’s qua programma voor een 
gebiedsontwikkeling financieel door. Met City Maker is het eerst rekenen en 
dan tekenen. Kom zelf ervaren wat City Maker voor jouw gebiedsontwikkeling 
kan betekenen!

SAMEN AAN DE SLAG MET DE ENERGIETRANSITIE
TYPE PROGRAMMA: INSPIRATIE (LUISTEREN NAAR GESPREK)
LOCATIE: PITCH
TIJDSTIP: 16:30-17:05 UUR (35 MINUTEN)
DOOR: GEM. NIEUWEGEIN, ENECO EN NIROC VASTGOED
Om de doelstellingen van de energietransitie te halen, zullen snel de eerste 
wijken van het gas af moeten. Wat komt daar allemaal bij kijken?  Waar 
halen we duurzaam opgewekte energie vandaan? Welke technieken gaan 
we toepassen? Hoe komen we tot een sluitende businesscase? Hoe zorgen 
we voor het benodigde draagvlak? In Nieuwegein gaat de wijk Rijnhuizen 
als eerste van het gas af. Een logische keuze omdat de wijk momenteel 
transformeert van kantoren naar een mix van wonen en werken. Als er zoveel 
wordt gebouwd en verbouwd, dan kan het energie-systeem gelijk mee.  
Inmiddels hebben betrokken partijen een intentie-overeenkomst gesloten 
voor de aanleg van een lage-temperatuur-warmtenetwerk met een lokale 
bron. Tijdens het Festival STAD kruipen we in de huid van de gemeente, 
Eneco en projectontwikkelaars en kijken hoe we tot concrete stappen komen. 
Samen lef tonen en risico’s nemen; wat is daarvoor nodig?

SOCIALE EN ECOLOGISCHE WAARDEN
TYPE PROGRAMMA: INSPIRATIE
LOCATIE: BREAKOUT
TIJDSTIP: 16:30-17:05 UUR (35 MINUTEN)
DOOR: ARIE-WILLEM BIJL EN ROB ROGGEMA
U wordt in deze sessie meegenomen in een droom. De droom dat 
stadsontwikkeling niet meer gaat over stenen stapelen alleen, maar waarin 
ruimte is voor werkelijk integraal denken. Waarin de schotten tussen 
traditionele sectoren zijn verdwenen door een creatieve, ontwerpende en 
winstgevende benadering. In deze droomwereld werken mensen samen, 
onstaan stukken stad waarin het goed toeven is en iedereen een plek heeft. 
In deze sessie wordt u actief betrokken bij het doorbreken van barrieres, het 
slechten van tegenstellingen en het bereiken van synergie. Verwacht niet dat 
u kunt wegzeilen in een zaligmakende droom, maar droom mee over een 
nieuwe werkelijkheid.

NIEUWE FINANCIËLE SPELREGELS VOOR 
GEBIEDSONTWIKKELING
TYPE PROGRAMMA: INSPIRATIE (LUISTERGESPREK)
LOCATIE: LAUNCH
TIJDSTIP: 15:10-16:05 UUR (55 MINUTEN)
GEORGANISEERD DOOR: STADKWADRAAT
Over iets meer dan een jaar gaat de Omgevingswet in. Wat echter maar weinig 
mensen beseffen, is dat daar nieuwe financiële spelregels bij horen op basis van 
de Aanvullingswet Grondeigendom (AWG). Plannen die in het voorjaar van 2020 
worden gemaakt, maar pas een half jaar later planologisch de procedure in 
gaan, moeten nu al worden voorbereid op basis van de nieuwe regelgeving voor 
kostenverhaal uit de AWG. Dus wat verandert er op het gebied van rekenen, 
grondexploitatie en kostenverhaal? Stadkwadraat is betrokken bij experimenten 
in het kader van de Crisis- en Herstelwet. We delen graag de opgedane 
ervaring met de nieuwe rekenmethodieken. We bespreken de belangrijkste 
punten en voeren graag een praktisch gesprek over rekenen en tekenen in 
gebiedsontwikkeling en het maken van omgevingsplannen (nieuwe stijl).

AMBITIES AFWEGEN DOE JE ZO!
TYPE PROGRAMMA: INSPIRATIE (IN GROEPEN DE DIEPTE IN)
LOCATIE: PITCH
TIJDSTIP: 15:30-16:25 UUR (55 MINUTEN)
DOOR: GEMEENTEN, URHAHN, STADKWADRAAT, STRATEGO ADVIES EN APPM
Tijdens het Festival STAD bespreken we de stad van nu en de toekomst, én alle 
opgaven die daarbij komen kijken. En dat zijn er nogal wat: klimaat, energie, 
woonopgave, inclusiviteit, etc. Maar hoe maak je nu de juiste afweging in al die 
ambities? Wat doe je wel, en wat doe je niet, durf je te kiezen of te temporiseren? 
Op verschillende plekken zijn methoden ontwikkeld die helpen bij het maken 
van keuzes op gebiedsniveau. We presenteren ze kort ter inspiratie en gaan in 
klein gezelschap in gesprek over wat je aanspreekt in de methode voor je eigen 
praktijk, waar zou je op door willen ontwikkelen?

GENTRIFICATION ZONDER SCHERPE KANTJES
TYPE PROGRAMMA: HUISKAMERLEZING
1E LEZING: LOCATIE: EXPLORE, TIJDSTIP 15:10-15:45 UUR (35 MINUTEN)
2E LEZING: LOCATIE: BOT, TIJDSTIP 16:30-17:05 UUR (35 MINUTEN)
DOOR: STADKWADRAAT
Kunnen we marktontwikkelingen inzetten voor een meer inclusieve 
samenleving? Niet go-with-the-flow, maar bend-the-flow, in een richting 
waarin ook sociaal en maatschappelijk rendement mede bepalend zijn voor 
het resultaat van gebiedsontwikkeling. Het verbinden van een aantal goede 
voorbeelden laat zien dat er ook ruimte is voor een soft edge gentrification.

VERSNIPPERD EIGENDOM EN TOCH 
SAMEN AAN DE SLAG
TYPE PROGRAMMA: INSPIRATIE(WERKSESSIE)
LOCATIE: LAUNCH
TIJDSTIP: 14:10-15:05 UUR (55 MINUTEN)
DOOR: GEMEENTE HAARLEM EN DURA VERMEER 
Een aantrekkelijke stad maken vraagt om samenwerking tussen overheid, 
grondeigenaren (marktpartijen) en bewoners/gebruikers. Samenwerken start 
met een gezamenlijke visie voor het ‘nieuwe’ stukje stad of bedrijventerrein. 
Maar hoe doe je dat als het grondeigendom versnipperd is? En als partijen een 
eigen plan hebben, met hun eigen tempo? Hoe borg je onderling vertrouwen 
en openheid? Vanuit beide perspectieven (marktpartij en gemeente) gaan 
we op ontdekkingstocht. Ter plekke geven we dit proces vorm, aan de hand 
van inzichten uit de gebiedstransformatie Schalkwijk Midden. Na deze sessie 
weet je hoe markt en overheid vanuit versnipperd eigendom kijken naar 
gebiedstransformatie én je weet waar je op in moet zetten als je hiermee te 
maken hebt en je toch regie op de transformatie wilt voeren.

KLIMAATADAPTATIE IN DE PRAKTIJK
TYPE PROGRAMMA: INSPIRATIE
LOCATIE: BREAKOUT
TIJDSTIP: 14:10-15:05 UUR (55 MINUTEN)
DOOR: WATERNET EN APPM
De effecten van klimaatverandering zijn ook zichtbaar en voelbaar in de stad: 
meer heftige buien en langere perioden van hitte en droogte. In de stedelijke 
context, waar weinig ruimte is voor groen en water en waar de druk op de 
ruimte groot is, is het niet gemakkelijk om voldoende maatregelen te nemen. 
Desondanks en gelukkig worden momenteel veel pilots en voorbeeldprojecten 
opgezet om klimaatadaptatie een plek te geven in steden. Maar hoe gaan we 
de pilotfase voorbij richting mainstream? Hoe schalen we een klimaat robuuste 
inrichting op naar iets wat vanzelfsprekend is voor zowel de bestaande als voor 
de (her) te ontwikkelen stad? Hoe komen we tot afspraken of deals met meer 
betrokken partijen? En bij een toenemend aantal initiatieven, willen we deze 
ook reguleren of willen en durven we dit meer los te laten? 

HOE BORG JE HET WERKEN IN 
TRANSFORMATIEGEBIEDEN?
TYPE PROGRAMMA: INSPIRATIE (INTERACTIEVE WERKSESSIE)
LOCATIE: PITCH
TIJDSTIP: 14:10-15:05 UUR (55 MINUTEN)
DOOR: URHAHN IN SAMENWERKING MET ENKELE PROJECTLEIDERS VAN 
TRANSFORMATIEGEBIEDEN 
In het gevecht om de schaarse ruimte komen binnenstedelijke werkgebieden 
steeds meer in het vizier van de woningmarkt. Daarbij wordt vaak de ambitie 
gekoesterd dat de woningbouwopgave de (lokale) economie moet versterken. 
De praktijk is weerbarstiger. Bij gebiedstransformaties wint het wonen het 
meestal van het werken. In ons project #fixthecitymix zijn we op zoek naar 
antwoorden die leiden tot een succesvolle functiemix waarin wonen en 
werken elkaar wederzijds versterken. Tijdens deze sessie gaan we eerst in op 
de vraag wat de meerwaarde is van een gemengd gebied. Vervolgens zoomen 
we in op drie gebieden. Welk instrumentarium wordt daar toegepast om het 
werken te borgen, en hoe kunnen we samen bijdragen aan oplossingen voor 
dilemma’s die er spelen bij de uitvoering ervan?
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