
Ruimtelijke ordening in West-Europa: huidige trends, beleid 
en onderzoek 

Een ESPON-conferentie en Design Thinking lab ter stimulering van participatief leiderschap 
en betere beleidsvorming.  

17 april 2019 // De Koninklijke Schouwburg, Korte Voorhout 3  

Den Haag, Nederland 

 

De conferentie en het Design Thinking lab zijn vrij toegankelijk voor alle deelnemers maar 
iedereen moet zich verplicht aanmelden. Er is plaats voor maximaal 100 deelnemers.  

Aanmeldingen: https://www.espon.eu/netherlands ¦ De uiterste datum voor aanmelding is 
woensdag 10 april 2019.  

De voertaal van de conferentie is Engels en deelname aan het evenement is gratis. De 
organisatoren zorgen voor koffie/thee en een lunch en na de conferentie is er een 
netwerkborrel. 

 

Samenvatting 

Ruimtelijke planning wordt vandaag beïnvloed door een reeks trends zoals grotere 

beschikbaarheid van gegevens en nieuwe vormen van gegevensverwerking, en de opkomst 

van nieuwe stemmen in het debat gaande van nieuwe leidersfiguren in de samenleving tot 

grote technologiebedrijven die onderdak bieden aan platforms voor deeleconomie. 

Tegelijkertijd proberen overheden zichzelf opnieuw uit te vinden door gebruik te maken van 

nieuwe 'zachte' beleidsinstrumenten en bestuursmodellen gebaseerd op netwerken. Deze 

trends kunnen beschouwd worden als uitdagingen en kansen voor de grote 

verscheidenheid aan uitdagingen die ruimtelijke ordening wil aanpakken, zoals de transitie 

naar een groene economie, behoud van welvaart, leefbaarheid en onderlinge samenhang in 

de stad, en het bevorderen van duurzame stedelijke ontwikkeling. 

De ESPON-conferentie over "Ruimtelijke ordening in West-Europa: huidige trends, beleid en 

onderzoek" behandelt deze kernvragen door middel van:  

 Kijken naar de inhoud, het ontwerp en de implementatie van de nieuwe strategie 

ruimtelijke ordening in Nederland; 

 Analyseren van relevante resultaten uit ESPON onderzoeksprojecten over territoriale 

patronen van veerkrachtige ecosystemen, zoals groene infrastructuurnetwerken en 

duurzaam landgebruik; 

 De balans opmaken van discussies tijdens eerdere versies van de roadshow in 

Frankrijk, Ierland, België en Luxemburg in 2018;  

 Zoeken van inspiratie door middel van het delen van ervaringen uit verschillende 

Europese landen.  

 

Het Design Thinking lab in de namiddag wordt gefaciliteerd door Sensetribe: de 

deelnemers zullen bijdragen aan een gezamenlijke brainstormsessie over een paar 

van de belangrijkste veranderingen binnen de huidige ruimtelijke planningscultuur in 

West-Europa. De resultaten zullen gepresenteerd worden in aanwezigheid van de 

https://www.espon.eu/netherlands


directeur Ruimtelijke Ontwikkeling van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties.  

 

Deze ESPON-conferentie is een onderdeel van een reeks grensoverschrijdende 

uitwisselingsevenementen die in 2019 in West-Europa georganiseerd worden. Het is de 

laatste uitgave van een roadshow die eerder op nationaal niveau in Frankrijk, Ierland, 

Luxemburg en België plaatsvond.  

Doelgroepen 

De conferentie is gericht op planners en praktijkmensen, implementerende instanties, 

regionale en lokale beleidsmakers, academici en universitaire onderzoekers die 

geïnteresseerd zijn in het beter begrijpen van de trends, het beleid en het onderzoek dat de 

huidige ruimtelijke ordeningspraktijken in West-Europa vormgeeft. De conferentie nodigt 

specifiek alle deelnemers uit van de roadshow ruimtelijke ordening die in 2018 

georganiseerd werd in Frankrijk, Ierland, Luxemburg en België. 

Verder richt de conferentie zich op beleidsmakers en praktijkmensen in Nederland die 

betrokken zijn bij de ontwikkeling van de nationale strategie ruimtelijke ordening en van de 

wetgeving rond milieu en planning, evenals praktijkmensen die betrokken zijn bij de planning 

op provinciaal, regionaal en gemeentelijk niveau. Ook Nederlandse academici die actief zijn 

op het gebied van planning zijn van harte welkom. 

 

 


