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®MODULE 1

Urban Economics
Stedelijke groei, citymarketing en agglomeratiekracht

Dynamiek

Iedere stad heeft een eigen economische 

dynamiek. Populaire steden zoals Londen, 

Parijs en Amsterdam groeien sterk, terwijl 

andere te maken hebben met krimp. 

Wat verklaart deze dynamiek en wat zijn 

de sterke steden van morgen? 

Afwegingen

Inzicht in de ontwikkeling van steden ver-

eist kennis over investeerders in en gebrui-

kers van de stad. Welke afwegingen maken 

zij? Wat zijn belangrijke vestigingsfactoren? 

En welke rol spelen perceptie en imago-

vorming daarbij? 

Innovatie

Steden bieden een voedingsbodem voor 

nieuwe ontwikkelingen. Talent en diver-

siteit zijn sleutelbegrippen in dit verband. 

Hoe kan innovatie in steden worden 

gestimuleerd? 

Regionale samenwerking

Regionale samenwerking versterkt de stad 

én de plaatsen daaromheen. Denk aan 

afstemming op het gebied van economie, 

mobiliteit en gebiedsontwikkeling. 

Met bezoeken aan de Zuidas en de High 

Tech Campus wordt duidelijk hoezeer 

deze gebieden in hun regio’s zijn ingebed.

Met bijdragen van onder meer:

Prof.dr. Frank van Oort 

Prof.dr. Henri de Groot 

Prof.dr. Gert-Jan Hospers 

Dr. Erik Braun 

Dr. Giuliano Mingardo 

Dr. Willem van Winden 

De module ‘Urban Economics’ heb ik ervaren 
als een indrukwekkende reis langs processen 

op internationaal, nationaal en regionaal 
niveau die direct van invloed zijn op het 

economisch functioneren van steden. 

Daniël Rietbergen
Planoloog, gemeente Leidschendam Voorburg

1   DE STAD GROEIT
Steden en hun levenscyclus

2   DE STAD TREKT AAN
Citymarketing en gebiedsbranding

 3   ECONOMISCHE DYNAMIEK
De casus Amsterdam

 4   ECONOMISCHE DIVERSITEIT 
EN INNOVATIE
Agglomeratie en kennisoverdracht

5   REGIONAAL ECONOMISCH BELEID
De casus Eindhoven

6   DE BEREIKBARE STAD
Stedelijke mobiliteit en de 
positie van retail

7   INTEGRATIECASUS FEIJENOORD
De ontwikkeling van een stadiongebied

Wat maakt steden succesvol? Gaat het om productiviteit en 
innovatievermogen? Of is een aantrekkelijke leefklimaat 
doorslaggevend? Wat zijn de behoeften van bewoners, 
bedrijven, bezoekers en investeerders en hoe speel je daar 
het best op in?
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KERNFASE
De context van stedelijke ontwikkeling 

VERDIEPINGSFASE
Stedelijke ontwikkelingsprojecten

SPECIALISATIE
Onderzoek in gebiedsontwikkeling
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