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‘Ondergedompeld worden in Amerikaanse gebieds- 
ontwikkeling verrijkt je begrip van de veranderingen

 in onze eigen Nederlandse praktijk.’
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SPECIALISATIE
Onderzoek in gebiedsontwikkeling

KERNFASE
De context van stedelijke ontwikkeling 

VERDIEPINGSFASE
Stedelijke ontwikkelingsprojecten

MODULE 6

International Urban Development
Privaat initiatief voor de publieke stad?

MCD goes USA: Hoe werkt stedelijke ontwikkeling in buiten-
landse steden? Wat kunnen we leren van gebiedsontwikkeling 
in Boston en New York? Hoe zijn principes en instrumenten 
ook in Nederland toepasbaar te maken? Deze module gaat 
over samen werken aan een internationale stad.

Leren van buitenlandse steden

De verhouding tussen publiek en privaat 

is in de Nederlandse stedelijke ontwikke-

lings praktijk aan het veranderen. Om deze 

veranderingen beter te leren begrijpen 

gaat de internationale module van de 

MCD naar Boston en New York. In deze 

steden gebeurt het: van organisch en 

kleinschalig tot groots en meeslepend. 

Glocal development

Gebiedsontwikkeling in metropolen vraagt 

om glocal development: globaliserende 

kapitaalstromen kunnen verbinden met 

lokale belangen. Ga met ontwikkelaars in 

gesprek en vergelijk de Amerikaanse 

praktijk met de Nederlandse. Hoe maakt 

men gebruik van investeringskracht als 

overheidsmiddelen beperkt zijn? Hoe 

wordt gewerkt aan places waar ook de 

lokale gemeenschap zich thuis voelt? 

Unieke samenwerking

Master City Developer werkt in deze 

module samen met Harvard en Columbia 

University. Met deze prestigieuze 

uni versiteiten is een mix van academische 

colleges en projectbezoeken samen-

gesteld. Bestudeer Boston Waterfront, 

ontdek privaat ontwikkeld public space 

in Bryant Park en leer over community-

led development op de High Line. 

1   INTERNATIONAL CITY MAKING
Leren van buitenlandse steden

2   FOLLOW THE MONEY
Sturing zonder publiek geld

 3   DEVELOPING GLOCAL PLACES
De private sector aan het roer

 4   INVOLVING COMMUNITIES
Het creëren van publiek domein

5   STUDYING URBAN AREAS
Interviews met lokale professionals

6   CONTESTED SPACE
Van wie is de stad?

7   INTERNATIONAL REFLECTIONS
Naar een refl exieve praktijk

Bezoek aan onder meer:

Boston Waterfront

Kendall Square MIT

The High Line

Bryant Park

Hudson Yards


