
2E STUDIEREIS 
KOPENHAGEN

De stad waar innovatieve 
gebiedsvernieuwing en 

energietransitie samenkomen
Denemarken staat al jarenlang in de top van de wereldwijde 
Geluksindex. Bovendien wedijvert Kopenhagen in vele leefbaar-
heids lijsten met ‘ons’ Amsterdam. Alles lijkt te kloppen in 
Kopenhagen. Er heerst een haast onverwoestbare overtuiging 
dat het morgen nóg beter en duurzamer kan, er is ruimte 
voor innovatie en tegelijkertijd kent de stad een zeer diverse 
leefomgeving. Is het echt niet te mooi om waar te zijn? 

Wij zijn nieuwsgierig welke rol de gebiedsvernieuwing en de 
energietransitie spelen in de ontwikkeling van Kopenhagen. We 
gaan op zoek naar hoe ontwikkelingen verlopen zijn, welke partijen 
welke rol gespeeld hebben en hoe innovatie er in Denemarken ziet. 
Ben jij net zo benieuwd?

Ga dan met ons mee! Na een succesvolle 1e studiereis naar 
Berlijn gaan we nu met een groep van 12 mensen ontdekken 
welke processen het maken dat in Kopenhagen deze bijzondere 
resultaten geboekt worden.

“Ik kwam terug met een rugzak 
vol inspiratie en energie!”

Marlies Bruinstroop, gemeente Leidschendam - Voorburg

Voor wie?
• Iedereen die zich in Nederland bezighoudt met 

gebiedsvernieuwing en energietransitie en zich graag 
laat inspireren door ervaringen in het buitenland.

• Iedereen die dit met anderen uit het werkveld wil 
onderzoeken.

• Iedereen die nieuwsgierig is wat Kopenhagen te bieden heeft.

Wanneer?
Woensdag 13 september t/m zaterdag 16 september 2017.

De studiereis wordt georganiseerd door Over Morgen.

Deelnamevergoeding (kostprijs): circa €1.400,- (ex. BTW) 
inclusief vlucht, verblijf, maaltijden en excursies.

Wist je dat je deze studiekosten, als je ze privé betaalt, 
kunt aftrekken van de inkomstenbelasting?

Voorlopig programma:
Woensdag 13 september – vertrek vlucht omstreeks 
17.00 uur Amsterdam Schiphol Airport
• Kennismakingsavond 

Donderdag 14 september – Kopenhagen: 
gebieden in ontwikkeling
• Kennismaking met Kopenhagen in historisch 

perspectief en stoomcursus RO in Denemarken.
• Bezoek aan Ørestad, Islands Brygge en Superkilen-

park. De ontwikkeling van een ‘netwerkstad’ 
waarin verschillende functies en activiteiten elkaar 
stimuleren. Van bewoners initiatief tot invulling van 
de eigen leefomgeving. 

• Bezoek aan Refshaleøen en Papirøen. 
• Diner en avondbesteding naar keuze.

Vrijdag 15 september - Kopenhagen: 
stad van duurzame innovatie
• Bezoek aan State of Green. De plek waar publieke 

en private partijen elkaar vinden in de ambitie 
om in 2050 als eerste land ter wereld volledig 
onafhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen. 

• Bezoek aan Nordhavn. Waar de duurzame ambities 
van Kopenhagen tot zichtbaar resultaat komen.

• Diner ‘Nordic Cuisine’ en uitgaan in Kødbyen 
(Meatpacking district) getransformeerd 
vleesverwerkingsterrein van Kopenhagen.

Zaterdag 16 september - Christiania: 
contrasterend Kopenhagen
• Rondleiding door Christiania
•  Vertrek vlucht omstreeks 15.00 uur 

København Kastrup Airport

Voor meer informatie of andere vragen 
kun je terecht via e-mail bij 
daphna.maas@overmorgen.nl of via telefoon 
op 033 - 30 36 802.
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