
 
Programma 
 
10 DECEMBER 2009 VAN 12.00 TOT 17.00 
Symposium Vinix, Vinex, Vinext  
Ontmoeten en Verbinden: voorzieningen en openbare ruimte 
 
Eerst was er Vinix (geen Vinex), toen Vinex en binnenkort volgt de Vinext (gebiedsontwikkeling). 
Vinext is voor de gemeente Haarlemmermeer: de Westflank. Dit symposium blikt terug en kijkt 
vooruit, met name met betrekking tot voorzieningen en openbare ruimte. Welke lessen zijn te 
trekken uit de afgelopen 15 jaar? En hoe kunnen die in de nieuwe bouwopgave worden 
toegepast?  
 
Dagvoorzitter: Frénk van der Linden 
  
Programma:  

12.00 uur Rondleiding door de Vinexwijken Getsewoud, Floriande en 
Stellinghof. Bij diverse opvallende projecten staan we stil voor een 
korte toelichting. Gemeente Haarlemmermeer zorgt voor de lunch. 

13.30 uur Opening tentoonstelling 
Vele architecten laten zien wat hun visie was op de 
ontwerpopdracht die ze destijds hadden èn wat hun visie nu is. 
Ook presenteren we de mooiste foto's van bewoners uit de 
wijken. 

13.30 uur Infomarkt 
diverse ontwikkelaars presenteren zich aan de bezoekers van het 
symposium.  

14.00 uur  Opening door Jeroen Nobel, wethouder Vinex 
14.15 uur van Vinix naar Vinex  

Hoe zag het land er 15 jaar geleden uit? Wat waren de 
achterliggende gedachten achter Vinex? Wat is de kwaliteit van de 
gebouwde openbare ruimte en de voorzieningen in vinex-wijken? 
Wat kunnen we meenemen naar de toekomst, en wat moet 
anders? Gespreksleider: Frénk van der Linden  
 
panelleden: 
 Hans Alders, voormalig minister VROM 
 Jelte Boeijenga, samensteller Vinex Atlas 
 Annemieke Diekman, landschapsarchitect 
 Arthur van Dijk, wethouder economische zaken 
 Marlies Rohmer, directeur Marlies Rohmer Architecten 
 Moshé Zwarts, mede oprichter Zwarts & Jansma architecten 
 Roel Steenbeek, lid Raad van Bestuur Ymere 

 
15.00 uur Column Vincent Bijlo 
 
15.15-15.45 pauze 



 
15.45 uur van Vinex naar Vinext  

Bouwopgave, economisch tij en opdrachtgeverschap zijn veranderd 
in 15 jaar. Wat is de bouwopgave van de toekomst? Hoe kunnen 
we de leer- en inspiratiepunten uit het verleden toepassen in de 
toekomst? 
 
 
 
Panelleden: 
 Michel Bezuijen, wethouder ruimte en stedelijke ontwikkeling 
 Ton Venhoeven, directeur VenhoevenCS en rijksadviseur voor 

de infrastructuur 
 Hilde Blank, directeur BVR Adviseurs 
 Henk Mulder, directeur Stedelijke Ontwikkeling, gemeente 

Almere 
 Kok Mulleners, directeur Mulleners & Mulleners 
 Mariet Schoenmakers, directeur AM Concepts 
 Friso de Zeeuw, directeur nieuwe markten bij Bouwfonds 

Ontwikkeling 
 
 

16.30 uur Conclusies/lessen voor de toekomst door Frénk van der Linden 
 
17.00 uur Presentatie van magazine Vinix, Vinex, Vinext door wethouders 

Arthur van Dijk en Jeroen Nobel 
 
Aansluitend BORREL  

 
 


