
De stad leeft!
 

Stichting de Levende Stad biedt:

- een nieuw perspectief 
voor een duurzame toekomst 
van mens en leefomgeving;

- samenhang 
in uiteenlopende maatregelen 
op het gebied van duurzaamheid; 

- de ruimtelijke basis 
voor een circulaire economie.



WAT DOET DE STICHTING DE LEVENDE STAD?
De levende stad creëren mensen met elkaar. Particulieren en professionals, be-
drijven en stichtingen, verenigingen en instituten zoals overheden en onder-
zoeksinstellingen, ze dragen allemaal bij aan een duurzamer leefomgeving. Zij 
ontmoeten elkaar op de website www.delevendestad.nl.  Deze online community 
is het centrale ontmoetingspunt van het netwerk. Op het besloten deel van de 
website kunnen deelnemers kennis uitwisselen, discussies voeren en publicaties 
onder de aandacht brengen. Het openbare deel van de website biedt ruimte aan 
de deelnemers om activiteiten aan te kondigen en producten te promoten.

Stichting de Levende Stad publiceert en organiseert onder meer lezingen, work-
shops, netwerkbijeenkomsten en excursies.

WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN DE NETWERKSTICHTING?
Deelnemen aan het netwerk van de Levende Stad heeft veel voordelen:

•  U krijgt als welkomstgeschenk het boek ‘Levende stad, stad om in te leven-
cyclische processen voor duurzame stedenbouw in de praktijk’ in .pdf;

• Gratis vermelding met een bedrijfslogo en profiel op de website;
•  Mogelijkheid om evenementen die passen bij de Levende Stad op de agenda 

van de website te zetten;
• Toegang met persoonlijke inlogcode tot het besloten deel van de website;
• Korting op workshops en andere kennisactiviteiten van de Levende Stad;
• Gratis bijwonen van netwerkontmoetingen van de Levende Stad;
• Gratis lidmaatschap van het kennisplatform Duurzaam Gebouwd, ter waarde 

van € 495,- per jaar (geldt alleen voor bedrijfsdeelname);
• 50% Korting op activiteiten van het platform Economie & Ruimte;
• Voor opdrachtgevers: toegang tot een deskundig netwerk van specialisten 

op  het gebied van duurzaamheid in het ruimtelijk vakgebied;
• Voor opdrachtnemers: mogelijkheid om uw expertise bekend te maken bij 

andere bedrijven en mogelijke opdrachtgevers;
•  Voor kennis- en onderwijsinstituten: direct contact met de praktijk via een 

platform voor vakgerichte uitwisseling en het delen van kennis;
• Voor overheden: een inspirerende plek om inhoud te geven aan de ambitie 

om duurzaam te ontwikkelen en maatschappelijk verantwoord in te kopen;
• Met de nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de activiteiten van de 

Levende Stad.

WAT IS EEN LEVENDE STAD?
Een levende stad is een stad of dorp, waar mensen op een duurzame manier sa-
menleven en zich optimaal kunnen ontplooien. De leefomgeving groeit mee met 
de veranderende behoeften van de inwoners en gebruikers en daagt hen uit om 
zich verder te ontwikkelen.    

De theorie over de levende stad is beschreven in het boek ‘Levende stad, stad 
om in te leven – cyclische processen voor duurzame stedenbouw in de praktijk’. 
De heldere filosofische basis brengt samenhang in de vele afzonderlijke maatre-
gelen die we kennen voor een duurzamere leefomgeving. Met de levende stad 
kan iedere ruimtelijke visie of plan toekomstgericht en dus duurzaam worden. Dit 
boek vormt de basis voor de activiteiten van de stichting.

WAT IS DE STICHTING DE LEVENDE STAD?
De Levende Stad is een netwerkstichting voor het ontwikkelen en uitwisselen 
van kennis over duurzame stedelijke ontwikkeling. Hierin staat het toepassen van 
die kennis bij visies en plannen centraal. De stichting wil een actieve rol vervullen 
in het bevorderen van duurzaamheid in het ruimtelijk vakgebied. De Levende Stad 
is een ideologische stichting die in 2011 is opgericht door Elma van Beek.

WAAROM IS DAT NODIG?
In de ruimtelijke ordening, de stedenbouw en de bouw is een trendbreuk zicht-
baar. De periode van kwantitatieve bouwopgaven, zoals de wederopbouw, de 
suburbanisatie en de Vinex-wijken blijkt eindig. Terugloop in de vraag is een van de 
oorzaken van de huidige crisis. Maar ook na deze economische crisis zal die vraag 
niet meer terugkeren. De hele sector moet zich daarom heroriënteren.

De urgentie om duurzamer te plannen en bouwen komt dus niet alleen voort uit 
grondstoffenschaarste en de noodzaak om de uitstoot van CO2 te reduceren. 
Toenemende leegstand van kantoor- en bedrijfsruimten, een vastzittende wo-
ningmarkt en verkeersinfarcten zijn symptomen van een vakgebied dat aan een 
nieuwe fase toe is.

Bouwen om waarde te creëren voor mensen en te voorzien in hun behoefte.  
Inspelen op veranderingen in de toekomst waarin de leefomgeving kan mee-
groeien met de ontwikkeling van mensen. Werken aan een gezonde stad, die 
flexibel genoeg is om mee te evolueren bij veranderingen in klimaat of leefstijl. 
Dat is de nieuwe opgave.  Dat is werken aan een levende stad.



HOE KAN IK MEEDOEN?
Iedereen kan deelnemen aan het netwerk. Voor een bedrag van  
€ 95,- per jaar bent u vriend van de Levende Stad, met alle voordelen van het 
netwerk. Studenten krijgen 50% korting op dit bedrag. De bijdrage voor een 
eenmansbedrijf is € 145,- per jaar, voor een bedrijf in het MKB bedraagt dit 
€ 245,- per jaar. Grote bedrijven, instellingen en overheden profiteren al van 
het netwerk voor € 445,- per jaar. 

Dit bedrag betaalt u per kalenderjaar. Uw netwerkdeelname loopt automatisch 
door. Na uw betaling ontvangt u als welkomstgeschenk het boek ‘Levende 
stad, stad om in te leven – cyclische processen voor duurzame stedenbouw 
in de praktijk’. U kunt uw deelname aan het netwerk beëindigen met inacht-
neming van een maand opzegtermijn. Opzeggen is mogelijk na een minimale 
deelname van zes maanden. 

De stichting de Levende Stad ontvangt geen subsidie en is geheel afhan-
kelijk van uw bijdrage. Hiermee steunt u de activiteiten van de stichting en 
het daaraan verbonden netwerk. Wilt u de stichting op een andere manier 
helpen? Laat het ons weten. Wij overleggen de mogelijkheden graag met u.

ir W.A. (Elma) van Beek - Vlaanderen Oldenzeel
06 - 48 33 80 55

Postadres: 
Hof der Kolommen 2
3823 ED Amersfoort

info@delevendestad.nl
www.delevendestad.nl


