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Dag van de Architectuur 2015 op 20 & 21 juni 

 
In het weekend van 20 & 21 juni vindt de Dag van de Architectuur plaats met als thema ‘Nieuw 
Nederland’. In het hele land worden activiteiten georganiseerd op het gebied van architectuur en 
stedenbouw. Overal in Nederland zijn er tentoonstellingen, rondleidingen en debatten, er worden 
gebouwen opengesteld en zijn er tal van andere activiteiten. Wilt u weten wat er dit jaar te 
beleven is, volg dan www.dvda.nl of neem contact op met Architectuur Lokaal.  
De Dag van de Architectuur is een landelijk evenement waarbij talloze activiteiten worden 
georganiseerd op het gebied van architectuur en stedenbouw. Tentoonstellingen, prijsvragen, 
wandel- en fietstochten worden georganiseerd om de aandacht te vestigen op het rijke aanbod 
van architectuur in Nederland dat andere dagen van het jaar zo vanzelfsprekend aanwezig is. De 
Dag van de Architectuur wordt georganiseerd door lokale architectuurcentra (waarvan er in 
Nederland zo’n 40 zijn), culturele instellingen, architecten en vrijwilligers. Ieder jaar wordt er een 
landelijk thema gelanceerd waar de lokale organisatoren op hun eigen manier invulling aan geven. 
Dit jaar is het thema ‘Nieuw Nederland’. 
 
Nieuw Nederland 
Het jaar 2015 was de opleverdatum voor de VINEX (Vierde Nota van de Ruimtelijke Ordening Extra). 
De plannen voor de Vinexwijken van 25 jaar geleden zijn grotendeels gerealiseerd. Wie maakt 
Nederland in de toekomst? Gemeenten krijgen steeds meer verantwoordelijkheid voor ruimtelijke 
ontwikkelingen. In steden en dorpen nemen bewoners het initiatief, bijvoorbeeld voor wijk- en 
energiecorporaties, buurtondernemingen, gebiedsfondsen, stadslandbouw, ecologisch zelfbeheer, 
duurzaamheid en nabuurschap. Ook zijn er grote nieuwe groen en - infrastructuur projecten 
gerealiseerd. En hebben we met de nieuwe stadsdelen, de nieuwe natuur en de nieuwe stations 
Nederland ook mooier gemaakt? Wat zijn op lokaal niveau de belangrijkste ruimtelijke opgaven en 
ontwikkelingen? Welke initiatieven kunnen een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van ideeën 
voor Nieuw Nederland? 
 
Programma’s  
De eerste programma’s zijn bekend. In Amsterdam staan de architectonische en stedenbouwkundige 
ontwikkelingen langs de IJ-oevers centraal. Haarlemmermeer staat in het teken van leegstand. In 
Rotterdam wordt cruiseschip SS-Rotterdam opengesteld. Arnhem en Assen organiseren zelfs een 



Maand van de Architectuur; in Arnhem met onder andere een Film Festival. Kortom, in de maand 
juni zal er veel interessants te zien, te horen en te beleven zijn. Houdt de website www.dvda.nl in de 
gaten. 
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Meer informatie 
In 1985 riep de Union internationale des architectes 1 juli uit tot de Dag van de Architectuur. 
Nederland was in Europa het eerste land dat de dag organiseerde. Sinds 1986 is de Dag van de 
Architectuur uitgegroeid tot een landelijk fenomeen met grote bezoekersaantallen. De Dag van de 
Architectuur vindt steeds plaats in het één na laatste weekend van juni. Het Jaar van de Ruimte heeft 
aan Architectuur Lokaal gevraagd om in 2015 de activiteiten van de architectuurcentra en andere 
culturele instellingen rond de traditionele Dag van de Architectuur een landelijk podium te geven. 

Architectuur Lokaal www.arch-lokaal.nl 
Maaike van Beusekom maaike.vanbeusekom@arch-lokaal.nl 
T 020 530 4000 
 

 
 
Social media 
Dag van de Architectuur 2015 volgen via www.dvda.nl / www.dagvandearchitectuur.nl 
@DvdArchitectuur /#dvda2015 en facebook 
www.dvda.nl 
@DvdArchitectuur  
 
Logo Dag van de Architectuur 
Het logo is ontworpen door De Jongens Ronner en is in verschillende varianten beschikbaar. 
De logo’s zijn te downloaden van www.dvda.nl  
 
 


