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Het Droom & Geneesplan 
De stad van de toekomst. Een voorspelling van de ontwikkeling van het urbanisme over niet 1 
of 5 jaar, maar over 20, 30, waarom geen 50 jaar? Gedachten over technologie & innovatie, 
nieuwe levensstijlen, culturen, bedreigingen en oplossingen. Hoe verder weg in de toekomst, 
hoe meer zaken waar we anno 2016 het bestaan nog niet van kunnen bedenken. Echter, als er 
iets door de eeuwen vrijwel gelijk is gebleven aan de stedelijke ontwikkeling, is het juist de 
drang om de toekomstige uitwerkingen ervan te proberen doorgronden.  
 
Hoewel het belangrijkste oorspronkelijke uitgangspunt van 
steden van militaire aard was, is het principe van de 
strategische ligging essentieel voor iedere stad om succesvol te 
worden, en met de stedelijke ontwikkeling mee te kunnen. 
Vandaag de dag zijn het echter andere (maatschappelijke) 
vraagstukken die centraal staan: vergrijzing, krimp en 
overbevolking. Hierbij is krimp vaak een gevolg van de 
vergrijzing, maar staat daarbij in contrast met de overbevolking. 
Het concept focust niet op het tegengaan van krimp van 
kleinere steden, maar het op de juiste manier faciliteren van 
deze krimp met daarbij het behouden van de attractiviteit van de 
steden. 
 

Een sprekende en zeer actuele casus is het faillissement van de V&D. Hoewel op het moment 
van schrijven nog veel onduidelijk is, lijkt het zeer waarschijnlijk dat voor circa 30 van de 62 
huidige V&D locaties geen doorstart als warenhuis zal plaatsvinden. Het zijn juist deze 
leeggekomen grote “winkelbakken” die zich in de getergde B-steden bevinden waardoor als het 
ware de neerwaartse tendens wordt versterkt. Team Sweegers & De Bruijn ontwikkelt voor deze 
groep voormalige V&D’s een integraal concept waarin het bevorderen van de attractiviteit en 
leefbaarheid van de B-steden centraal staat.  
 
Speerpunten van dit concept betreffen het toevoegen van kleinschalige ‘dependances’ van 
relevante voorzieningen. Hierbij wordt nadrukkelijk gekeken naar de sociaal-maatschappelijke 
rol waarop ingespeeld kan worden. Het combineren van de belangen van de stakeholders en de 
haalbaarheid van verschillende dependance-functies zal resulteren in een verschillende 
‘menukaart’, passend afgestemd voor iedere vestiging. 
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