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Studiereis MCD 2009 

København - Malmö 

12 t/m 14 november 

MCD Kennisnetwerk 

 



Belangrijke informatie 

 
 

 

Vluchtinformatie 
Heenvlucht 12 november KL 1127 11:00-12:25 

Terugvlucht 14 november KL 1132 17:25-18:55 

 

Hotel 
Comfort Hotel Excelsior***  
Adres: Colbjornsensgade 6-8, 1652 Copenhagen V  

 

Valuta 

De munteenheid in Denemarken is de Deens kroon. Denemarken is een 

van de landen die niet deelneemt aan de euro. Creditcards worden geac-

cepteerd bij vele hotels, restaurants en winkels. Bij de geldautomaten 

kan men in het hele land, dag en nacht, geld opnemen met bank- en gi-

ropassen met het EC- en/of Cirrus-vignet. 

Wisselkoers 

1 Euro = 7.45 Danish Kroner 

1 Deense Kroon = 0,1343 Euro  
 

Denemarken 

Aantal inwoners: 5,5 miljoen 

Oppervlakte: 43.094 km² 

Hoofdstad: Kopenhagen 

Religie: Protestants 

Taal: Deens 

Denemarken kent, evenals Nederland een netspanning van 220 Volt. 

Ook de stopcontacten zijn er over het algemeen hetzelfde. 

 

 

 

 

  Malmø—Western Harbour Bo01 

 

 

 

 

    
Het westelijk havengebied is de gloednieuwe, bruisende stadswijk van Malmö 

met magnifieke bedrijfs- en woningarchitectuur, groene ruimtes en schitter-

ende uitzichten over de Sont. 

 

Het westelijk havengebied was van oudsher een industriegebied waar de ac-

tiviteiten van Kockums, een scheepswerf, gesitueerd waren. De locatie waar 

voorheen schepen gebouwd en te water werden gelaten, is nu het thuis van de 

opkomende Universiteit van Malmö en toonaangevende Zweedse IT-

ondernemingen. 

Het gebouw ‘Turning Torso’ draait en slingert zich op onwaarschijnlijke wijze 

omhoog en steekt 200 meter boven dit nieuwe, aan zee gelegen stadsgezicht 

van appartementen, kantoorgebouwen, stranden en kustlijn uit. Langs de kust 

vind je hier talloze restaurants, bars, cafés en nachtclubs, waardoor het er 

vooral in de zomermaanden zeer levendig is. 

Vanaf het westelijk havengebied  is er een schitterend zicht op de 8 kilometer 

lange Sontbrug, de gracieuze overspanning tussen Zweden en Denemarken dat 

je op een heldere dag kunt zien liggen. Voor het beste zicht gaat u  naar het 

uitkijkpunt Luftkastellet. 

  



 

 

 

      Malmø—Ecocity Augustenburg 

    

 

 

 

      Malmø—Ecocity Augustenburg 

    
Augustenborg is een zeer interessant huisvestingsgebied in Malmö, Zweden, 

waar een uniek proces heeft plaatsgevonden om de wijk en zijn omgeving aan 

te passen voor een duurzame toekomst. De botanische daktuinen in het gebied 

zijn open voor publiek. Het is het enige groene daken demonstratie- en onder-

zoeksgebied in zijn soort ter wereld.  Hier zijn de voordelen en de constructie 

aspecten van de groene daken te zien. 

 

Naast conventionele zijn er ook nieuwe en zeer innovatieve manieren van 

zonne-energie aanwezig.  Zeer interessant is ook het open stormwater systeem 

- een nieuwe aanpak voor duurzame stedelijke waterbeheer - een experiment 

op grote schaal.  

Verder zijn er zeer innovatieve  benaderingen van energiebesparing en de lo-

kale productie van hernieuwbare energie bronnen.  Recyclage en afval manage-

ment en groene architectuur zijn andere functies aanwezig in het gebied. De 

sociale aspecten en het luisteren naar de wensen van de huurders hebben een 

belangrijke rol gespeeld in dit project. 

Telefoonnummers 

Politie  112 

Ambulance  112  

Brandweer  112 

Artsen  112 

Algemeen landennetnummer Denemarken 0045 

Algemeen landennetnummer Nederland  0031 

 
Contactnummer: 

Roy van Pamelen  0031643112911 

Valeska van Straalen 0031652521850  
Lisette Nijs   0031653666916 

 

 

Programma 
 

Donderdag  12 November  

 

Ochtend:  

• 08:30 Verzamelen luchthaven Schiphol  

• 11:00 Vertrek vlucht KLM 1127, Amsterdam-Kopenhagen 

• 12:25 Aankomst Kopenhagen,  (kleine snack in het vliegtuig) 

 

Middag: 

• 13:00 vertrek met bus naar Ørestad 

• 13:30 Presentatie over het Ørestad project regio 

• 14:30 Tour door  Ørestad  met de bus 

• 16:00 Einde tour , reis naar het hotel 

 

Avond: 

• 19:30 Gezamenlijk diner restaurant Cap Horn 

 Nyhavn 21, tel +45 33128504 

 

 

 

 



Vrijdag 13 november 

Ochtend: 

• 08:30 Vertrek richting Malmö 

• 09:30 Aankomst Ecocity Augustenburg, ontvangst en start tour  

Augustenburg 

• 11:00 einde tour aansluitend lunch  

 

Middag: 

• 12:00 Vertrek naar Western Harbour Bo01 

• 12:30 presentatie en tour Western Harbour Bo01 

• 15:30 Einde Western Harbour Bo01, vetrek richting Kopenhagen 

• 16:15 aankomst Hotel 

 

 Avond vrij te besteden  / restaurant suggesties onderaan bladzijde 

 

Zaterdag 14 november 

• 10:00 Wandeltocht door oud Kopenhagen +/- 2 uur, gevolgd door 

een kanaaltour van +/-  1 uur. (verzamelen in de lobby) 

• Terugvlucht KLM 1132 

 

 

 

 

 

 

 

Restauranttips: 

• BrewPub Kobenhavn 

Vestergade 29 

tel: +45 33320060 

• Froken Nielsen 

Gammel Kongevej 27 

tel: +45 33252574 

• Cafe Quote A/S 

Kongens Nytorv 16 

tel: +45 33325151 

 

    

 

 

  Ørestad-Kopenhagen 

 

Ørestad is een deel van de Deense hoofdstad Kopenhagen en is gelegen 

op het eiland Amager, ten zuidoosten van het centrum van de stad. 

Ørestad is geheel nieuw gebouwd en bestaat uit 4 delen, te weten 

Ørestad-Zuid, Ørestad-City, Amager Faelled en Ørestad-Noord. 

Ørestad City is gesitueerd aan de ring snelweg (E20) en een kruising van 

metro (lijn M1 welke gefinancierd wordt uit de verkoop van grond in 

Ørestad) en spoorlijn en vormt het nieuwe centrum van de bandstad 

Ørestad.  

 

De publiekstrekker in het stadsdeel is het gigantische winkelcentrum 

Field’s, maar ook de Ferring toren dat een landmark vormt in het stads-

deel. Het stadsdeel heeft haar ontstaan te danken aan de komst van de 

Sontbrug en de verdere ontwikkeling van het stadsdeel werd ges-

timuleerd door de komst van de universiteitscampus Amager. Met de 

universiteitscampus wordt getracht een “netwerkstad” te ontwikkelen 

waarin de verschillende functies en activiteiten elkaar stimuleren. 

In de woonwijk Amager is de stadsvernieuwing in volle gang met een 

aantal bijzondere projecten. Zo wordt er een nieuwe cultureel buurtcen-

trum, een sporthal en een 2 km lang straatpark gerealiseerd.   

  


