
STUDIEREIS BERLIJN 
Stad van organische 
gebiedsvernieuwing, 

tijdelijkheid en 
burgerinitiatieven

“De Berlijner heeft groot-
scheeps zelfbewustzijn en 

dorpse behoudzucht” 
Antoine Verbij

Vrijwel iedereen die je over Berlijn hoort praten is enthou-
siast. Een inspirerende en levende stad met een verleden, 
een heden en een toekomst. Ook in de gebiedsvernieu-
wing hebben opvallende ontwikkelingen plaatsgevonden. 
Niet voor niets zijn planologen, stedenbouwkundigen en 
ruimtelijk ordenaars zo geïnteresseerd in die stad. Wij 
zijn nieuwsgierig welke rol gebiedsvernieuwing speelt in 
de ontwikkeling van Berlijn. Ben jij net zo benieuwd? Ga 
dan met ons mee! Met een groep van ongeveer 15 men-
sen gaan wij ontdekken welke samenwerkingsvormen het 
maken dat in Berlijn deze bijzondere resultaten geboekt 
worden.

Voor wie?
• Iedereen die zich in Nederland bezighoudt met gebieds-

vernieuwing en zich graag laat inspireren door ervarin-
gen in het buitenland.

• Iedereen die dit met anderen uit het werkveld wil on-
derzoeken.

• Iedereen die nieuwsgierig is wat Berlijn te bieden heeft.

Wanneer?
Woensdag 30 september t/m zaterdag 3 oktober 2015.

De studiereis wordt georganiseerd door Over Morgen.

Deelnamevergoeding (kostprijs): circa €1.250,- (ex. BTW)

 inclusief treinreis, verblijf, maaltijden en vervoer van/naar Berlijn.

Voorlopig programma:
Woensdag 30 september - vertrek 17.00 per trein uit 
Amsterdam Centraal. 

We reizen met de internationale trein die rechtstreeks 
van Amsterdam naar Berlijn rijdt. Opstappen kan in Am-
sterdam, Amersfoort, Apeldoorn, Deventer en Hengelo. 

Donderdag 1 oktober - Berlijn in historische context
• Kennismaking met Berlijn in historisch perspectief 

en stoomcursus RO in Duitsland op de Nederlandse 
ambassade.

• Bezoek aan Brandenburger Tor, Reichstag, de Ber-
lijnse Muur, Potsdamer Platz en Checkpoint Charlie.

• Bezoek aan herbestemde brouwerijen: 
 www.boetzowberlin.de,  www.pfefferberg.de en/of 

http://kulturbrauerei.de.
• Diner en avondbesteding naar keuze.

Vrijdag 2 oktober - Berlijn: stad van nieuwe samen-
werkingsvormen
• Bezoek aan de Holzmarkt. Een verrassende en ge-

slaagde vorm van een gebiedscoöperatie. 
• Bezoek aan Park am Gleisdreieck en Dennewitz 

(Baugemeinschaft).
• Diner in Astra Kulturhaus: jonge horeca onderne-

mers in getransformeerd rangeerterrein van Berlin 
Ostbahnhof.

Zaterdag 3 oktober - Berlijn: groot-
schaligheid en participatie
• Rondleiding op oude luchthaven 

Tempelhoff.
• Vertrek vanuit Berlijn Hauptbahn-

hof om 14.30. Aankomst in Am-
sterdam CS om 21.00. 

Voor meer informatie of andere vragen kun je 
terecht via e-mail bij monique.devassy@over
morgen.nl of via telefoon op 0318 - 624 299.
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