3 STUDIEREIS
BILBAO
E

Van smerigste industriestad
van Europa tot leefbare en
gezonde metropool
Na de ernstige economische crisis die Bilbao doormaakte in
de jaren ‘90 besloot men dat het tijd werd voor een nieuwe,
modernere koers en dat Bilbao leefbaarder moest worden. Het
bekendste icoon van deze stadsvernieuwing is natuurlijk het
beroemde Museo Guggenheim Bilbao. Maar er is meer gaande.
Aandacht voor duurzaamheid, gezondheid en stedelijke kwaliteit
zijn nog steeds essentieel voor de verdere transformatie van
Bilbao. Buiten het centrum probeert men door het aanleggen van
meer voetgangerspaden, parken, en aandacht voor de rivier de
Nervión het industriële karakter van Bilbao om te zetten in dat van
een moderne en leefbare stad.
Wij willen meer te weten komen over welke elementen een rol
hebben gespeeld in de eerste stappen naar de transformatie van
Bilbao. Maar vooral wat momenteel de dragers zijn om niet alleen
vanuit een economische blik, maar ook een leefbaarheidsblik naar
Bilbao te kijken.
Mee op reis gaat ook onze collega én hoogleraar gebiedsontwikkeling aan de TU Delft Co Verdaas. Co zal samen met ons
reflecteren op wat we zien en meemaken in Bilbao in relatie tot de
huidige uitdagingen in de Nederlandse gebiedsontwikkeling.
Voor wie?
• Iedereen die zich in Nederland bezighoudt met gebiedsontwikkeling en het maken van een duurzame en gezonde
leefomgeving en zich graag laat inspireren door ervaringen
in het buitenland.
• Iedereen die dit met anderen uit het werkveld actief wil
onderzoeken en bespreken.
• Iedereen die nieuwsgierig is wat Bilbao te bieden heeft.

Voorlopig programma:
Woensdag 26 september vertrek vlucht omstreeks
20.30 uur Amsterdam Schiphol Airport
• Kennismakingsavond
Donderdag 27 september – Bilbao: gebieden in
ontwikkeling
• Kennismaking met Bilbao in historisch perspectief
en gebiedsontwikkeling in Baskenland.
• Bezoek aan de drijvende kracht achter de leefbare
transformatie van Bilbao
• Wandeling langs de boulevard
• Gezamenlijk Diner ‘Pinxtos’
Vrijdag 28 september - Bilbao: stad van verandering
• Guided City tour onder leiding van Guided
Architects
• Bedrijfsbezoek: Hoe kwamen de duurzame ambities
van Bilbao tot zichtbaar resultaat?
• Diner ‘Baskenland’ en avondprogramma
Zaterdag 29 september - Bilbao: icoon als motor
• Bezoek en rondleiding Museo Guggenheim Bilbao
• Vertrek vlucht omstreeks 17.30 uur Bilbao Airport

Wanneer?
Woensdag 26 september t/m zaterdag 29 september 2018.

OVER
MORGEN
De studiereis wordt georganiseerd door Over Morgen.
Deelnamevergoeding (kostprijs): circa €1.400,- (ex. BTW)
inclusief vlucht, verblijf, maaltijden en excursies.

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.

