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HOEVEEL PERSONEN HEBBEN DE REIS GEMAAKT
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HOELANG DUURDE DE REIS?
3 dagen

WAT WAS HET DOEL VAN DE REIS?
Bezoek conferentie van Metrex (netwerk van Europese metropolitane regio’s)

WELKE LOCATIES ZIJN BEZOCHT?
Stad Sofia

WIE HEB JE ONTMOET?
Deelnemers aan het symposium

WAT HEEFT DE REIS DE GEMEENTE OPGELEVERD?
Kennis over stand van zaken in het metrexsamenwerkingsverband, kennis over de stand van zaken in het
TURAS project -dat gaat over duurzame en veerkrachtige steden- en een impressie van stedenbouw en
openbare ruimte in een oosteuropese stad.
Verslag TURAS & METREX conferentie Sofia 12 – 15 september 2016
Thema: urban resilience and sustainability
Metrex is het netwerk van Europese metropolitane regio’s. Het netwerk is opgericht in 1996 en bestaat
daarmee nu 20 jaar. Twee keer per jaar komen de leden van dit netwerk bij elkaar in één van de regio’s. Dit
keer in Sofia, onderdeel van de regio Sofia. Bijzonder aan deze bijeenkomst is dat ook de resultaten van een
Europees project - TURAS- genaamd- hier gepresenteerd worden. Een aantal regio’s uit het Metrexnetwerk
doet hier aan mee. TURAS staat voor Transitioning towards urban resilience and sustainability.
Het thema van veerkrachtige steden is voor Den Haag extra actueel omdat begin juni bekend werd gemaakt
dat Den Haag toetreedt tot het 100 Resilient Cities netwerk van de Rockefeller Foundation. De steden uit dit
netwerk ontvangen geld en expertise van de Rockefeller Foundation voor het aanstellen van een Chief
Resilience Officer (CRO). Deze CRO stuurt projecten aan die het weerstandsvermogen en de veerkracht
(resilience) van de stad verhogen.
Maandag 12 september
Op maandag zijn we in de middag aangekomen in Sofia en hebben we de stad verkend. Sofia is een stad, met in
het centrum een mix van monumentale (overheids)gebouwen, religieuze gebouwen, parken, mooie publieke
ruimte en historie (o.a. Romeinse tijd). Veel architectuurstijlen (Byzantijns, Ottomaans, Barok, modernistisch
etc.) Meer naar de rand van het centrum staan veel vaak slecht onderhouden appartementsgebouwen. Ook de
openbare ruimte is buiten het centrum verwaarloosd. Zie foto’s voor een indruk.
Dinsdag 13 september
De eerste dag van de conferentie wordt geopend door de burgemeester van Sofia. De hoofdarchitect van de
stad houdt een korte inleiding. Hij is net in dienst en geeft aan dat er in Sofia grote opgaven liggen op het
terrein van mobiliteit (wandelen, fietsen, metro) en bescherming van het aantrekkelijke groen rondom de stad.
Centraal op de eerste dag staat vervolgens het delen van de uitkomsten van de TURAS projecten en discussie
daarover. In de avond vindt er een gezamenlijk diner plaats in de stad.

Overzicht resultaten TURAS door de heer Budic
Het TURAS-project omvat 30 partners. En is er op gericht de kloof tussen wetenschap en beleid te overbruggen.
Onderwerp is veerkracht (resilience) en duurzaamheid (sustainability). Belangrijkste onderwerpen zijn:
-beperken van de ‘urban sprawl’
-klimaatadaptatie
-transformatie en regeneratie van oude industrie- en woongebieden
-nieuwe technieken voor verkeer en vervoer
Verschillende voorbeelden uit verschillende steden:
-Ljubljana: interactief webgis systeem waar burgers hun opmerkingen kunnen plaatsen
-Aalburg: hitteatlas
-Rotterdam: mobiele app over bescherming tegen overstroming
-Sofia: een video over het ruimtelijk beleid ten behoeve van het publieke bewustzijn hierover
-Stuttgart: 3D visualisatie groen
-Londen: delen van informatie over groene infrastructuur m.b.v. twitter en geoanalyse
-Nottingham: tijdlijn community
-Dublin: crowdsourcing voor ideeën voor stedelijke onderontwikkelde plekken
Op de website http://www.turas-cities.eu/ is veel achtergrondinformatie te vinden over de verschillende
projecten.
Patrick van den Abeele
Gaat in op het probleem dat in veel steden (Rome, Brussel) het aantal banen voor laag opgeleiden sterk
afneemt. De maakindustrie is vertrokken en heeft gaten achtergelaten in zowel de arbeidsmarkt als het
stedelijk weefsel. Zijn stelling is dat planologen en stedenbouwkundigen weinig aandacht hebben voor dit
probleem. Hij introduceert zogenaamde ‘bridging strategies’.
-naar product service systeem (pss): van verkopen van een product naar verkopen van het gebruik van iets
(bijv. verhuur van fietsen, van babyluiers, kleren voor babies en zwangere vrouwen, van theaterdecors)
Voordelen:
-focus op functionele sferen
-samenwerking
-bijdragen aan het gebied
-mobilisatie van immateriële bronnen
-creëren van lokale banen
-ook voor laag gekwalificeerd werk
-duurzame consumptie
-duurzame productie
Licht dit toe aan de hand van case in Brussel
De Bernaerts principles
Adrian Hill
Nieuwe rol van de stedelijke planner: transversale planning
-Van businessmodel waarin verdienen aan losse onderdelen centraal staat naar een economisch model waarin
samenhang in systemen op stedelijk schaal centraal staat.
-begin met veel stakeholders tegelijkertijd bij elkaar te zetten en maak snel een samenhangend verhaal
Stappen:
1. Definiëren en framen
2. Verdelen en kanaliseren
3. Verkennen en verbinden
4. Herdefiniëren en herkanaliseren
5. Opnieuw framen (rijk)
6. Documenteren en positioneren
7. Snelle feedback van stakeholders
Projectstappen:
1. Start met kansen en verkennen ideeën van zowel initiatiefnemers als instituties

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Onderzoek en zoeken naar Europees geld
Thematisch (landschap, openbare ruimte, stromen, privacy)
Verkenning (focusgroepen, werkgroepen, interviews met experts)
Workshops, debatten
Synthese naar nieuw systeem
Documentatie (verhalen, schetsen)
Implementatie (tender)

Jo Sinclair (Londen) over Planning for social resilience; Barking riverside a case study
Gepland zijn 160.000 woningen in de Thames gateway op een brownfield. Project heet Baring Riverside. Onder
de noemer ‘planning voor sociale veerkracht’. Gekozen is om eerst de infrastructuur aan te leggen: busroutes,
scholen, natuur. Verder slechts 0,5 parkeerplaats per woning. Hiermee verandering forceren.
De buurt krijgt een volledig door bewoners gerund bestuur. Stedelijke planners moeten alleen interveniëren als
er publieke belangen in het geding zijn.
Wat is nodig:
-enkele regels maar niet te veel
-ontwerp
-engagement
-open dialoog
In het debat dat volgt heeft de heer ? (prof. architectuur van Sofia) kritiek op de planners van Sofia. Er is geen
samenwerking met de markt, veel kantoorgebouwen staan leeg, groengebieden raken in conflict met dagelijks
verkeer, problemen worden niet genoemd).
Conclusie: zorg voor open en constructief gesprek met ontwikkelaars in een heel vroeg stadium!
Verder kritiek op TURAS: geen aandacht voor de CO2 problematiek en veel ad hoc en kleine schaal.
Voor Sofia zijn de investeringen in het openbaar vervoerssysteem in dit verband het meest belangrijk. Men
streeft naar polycentrische stad: dit is iets anders dan urban sprawl. Helsinki sluit hier bij aan: ook zij streven
naar polycentrische stad, de truc is waar de nieuwe spoorinfrastructuur moet komen. Aanleg hiervan lokt ook
private investeringen uit. Planning is manegen van de groei van de stad of de neergang van de stad. De
voorjaarsconferentie in Helsinki zal gaan over plannen voor sociale cohesie en het Baltische perspectief.
Woensdag 14 september
Op de tweede conferentiedag stond de stad Sofia centraal. In de ochtend schetsen verschillende sprekers de
vraagstukken en ambities van de stad en regio. In de middag zijn we op veldbezoek geweest.
In Sofia zelf speelt vooral het vraagstuk van de urban sprawl. Nadelen van urban sprawl zijn landverspilling,
toename autogebruik, verlies van menselijke schaal, monotonie, sociale segregatie, slechte toegankelijkheid
van sociale voorzieningen. Ondanks het communistische verleden heeft de overheid weinig grip op de
ontwikkelingen. Grond is in particuliere handen. Veel ontwikkelaars gaan aan de slag in het zuiden van Sofia:
het mooiere deel gelegen aan de voet van de Vitosha Mountain. Beter is ontwikkelingen aan de Noordkant.
Stad Sofia probeert te reguleren met zoneringsregels, lokale belastingen en ontwikkelingsbelasting.
Volgens de hoofdarchitect van Sofia is het van belang om in te zetten op duurzame groei. Er moet naast OV
worden ingezet op fietsen en wandelen anders loopt de stad vast. Daar wordt een visie op ontwikkeld. Lokaal
zijn in de stad al enkele projecten gerealiseerd. Ook zijn er plannen om het metronetwerk verder uit te breiden
in de stad.
De presentaties zijn binnenkort beschikbaar op http://www.eurometrex.org/ENT1/EN/
Donderdag 15 september
Om 7.10 in de ochtend weer terug richting Nederland.

ZIJN ER VERVOLGAFSPRAKEN? ZO JA, WELKE?
Metrex organiseert elk jaar een conferentie. Gemeente Den Haag is lid en neemt regulier deel aan deze
bijeenkomsten.

