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In 2011 heeft Pharos kennisuitwisseling drie Franse overheidsdelegaties (ambtelijk en
bestuurlijk) begeleid tijdens hun bezoek aan Nederland.

Marseille heeft in februari een bezoek gebracht aan Amsterdam en Rotterdam: herinrichting van
voormalige haventerreinen stond daarbij centraal. In zowel de hoofdstad als de Maasstad zijn
locaties bezocht die nog in ontwikkeling zijn en in beide steden speelde de haven een
prominente rol.

In mei 2011 was een delegatie uit Duinkerken op bezoek in Rotterdam. Duinkerken
transformeert op grote schaal voormalige haventerreinen nabij het centrum van de stad tot
nieuwe locaties voor wonen, werken en culturele voorzieningen. Het ging hen er dan ook vooral
om nieuwe ideeën op te doen voor ´waterfronts´.

November 2013 heeft een delegatie uit Toulouse Rotterdam en Amsterdam bezocht. Toulouse
behoort tot de snelst groeiende steden in Frankrijk en zoekt naar wegen om de stad verder te
verdichten. Weliswaar is het ´aire urbaine´, het gebied van de agglomeratie, uitgestrekt, toch wil
men nu duizenden nieuwe woningen bouwen in de stad. Daarmee worden tevens talloze
mobiliteitsproblemen voorkomen. De delegatie was diep onder de indruk van de
architectonische kwaliteit in R´dam en A´dam. Maar misschien dat de prominente rol van de
fiets in onze steden nog wel de meeste indruk op hen maakte. Op dat punt gaan zij voortvarend
aan de slag...

In september 2011 was het stadje Achères aan de beurt voor een bezoek aan Rotterdam.
Achères ligt ten westen van Paris, waar de Oise uitmondt in de Seine. Op deze strategische

1/2

Franse belangstelling voor Nederland
Written by Leo Maas
Tuesday, 13 December 2011 00:00 - Last Updated Wednesday, 11 December 2013 14:49

T-kruising van vaarwegen gaat Ports de Paris een ´inland container terminal´ aanleggen, van
waaruit het toekomstige Grand Paris bevoorraad wordt. Centraal tijdens het bezoek stond de
vraag hoe de aanleg van een binnenhaven zo harmonieus mogelijk kan samengaan met de
groei van het stadje. Indien stedelijke en havenfuncties zich niet laten combineren, hoe kunnen
deze elkaar dan zo goed mogelijk naderen en ´bevruchten´ ? De delegatie heeft het `Alpherium`
in Alphen aan de Rijn bezocht; daarnaast werd de delegatie ontvangen door de stedenbouwers
en (landschaps)architecten van West 8 en Claus en Kaan. Ook dit bezoek werd een groot
succes mede dankzij de belangrijke bijdrage van het Havenbedrijf Rotterdam !

2/2

