New urban landscapes – challenge and opportunity
This group of city regions has been working together for several years on the theme of New Urban
Landscapes. An earlier Interreg llc project identified that the growing forces of economic globalisation,
coupled with the increasing pace of social change in Europe, would have far-reaching implications for
spatial planning. The impacts on traditional urban and peri-urban landscapes were clear. We proposed
that new spatial planning solutions are needed for a new era.
Our regions are all responding to the consequences of both economic restructuring and changing
social patterns. These are reflected in far-reaching changes to once familiar urban environments.
There are obvious impacts where areas of brown field land are left by disappearing heavy industry,
often not required by new service industries. But in addition, the whole balance of the urban
environment has been going through radical change in the last 20 years.
Traditional city areas have spread into peri-urban sprawl. Suburbia has developed for housing, new
businesses and light industry. Out of town shopping malls, new focal points around airports, major
transport corridors, the growth of dormitory villages and satellite towns have all changed our ideas of
land use planning. Agriculture and forestry can no longer sustain their former economies in
surrounding areas. The countryside has become part of the city. But at the same time, parts of cities
have become new kinds of open space. These new urban landscapes no longer correspond to our
previous understanding of the traditional form of the European city. They are often not yet the main
focus of interest for spatial planners. But they are a reality, and offer opportunities for developing new
living environments for Europe’s changing populations.
From the Final Report of the SAUL Partnership, 2006

Nieuwe stedelijke landschappen – uitdagingen en kansen
Deze groep van stedelijke gebieden heeft enkele jaren samengewerkt aan het thema New Urban
Landscapes (Nieuwe Stedelijke Landschappen). Een eerder Interreg llc project maakte duidelijk dat
de groeiende krachten van economische globalisering, gekoppeld aan het stijgende tempo van sociale
veranderingen in Europa, verreikende gevolgen zouden hebben voor de ruimtelijke ordening. De
impact op traditionele stedelijke landschappen en de periferie was duidelijk. Wij stelden dat nieuwe
oplossingen voor ruimtelijke ordening voor een nieuw tijdperk nodig zijn.
In al onze gebieden zijn de consequenties van zowel economische herstructurering als veranderende
sociale patronen duidelijk zichtbaar. Deze worden weerspiegeld in verreikende veranderingen in de
eens zo vertrouwde stedelijke omgevingen. Er zijn duidelijke gevolgen voor de voormalige industriële
gebieden die er nu verlaten bijliggen en niet gewild zijn bij de nieuwe dienstensector. Maar bovendien
heeft de hele stedelijke omgeving in de laatste 20 jaar een radicale verandering ondergaan.
De traditionele stadsgebieden hebben zich uitgebreid naar de periferie. De voorsteden hebben zich
ontwikkeld voor huisvesting, nieuwe ondernemingen en lichte industrie. Winkelcentra buiten de stad,
nieuwe ontmoetingspunten rond luchthavens, belangrijke transportcorridors, de groei van slaap- en
satellietsteden hebben allemaal ons idee over ruimtelijke ordening veranderd. Land- en bosbouw
kunnen niet langer hun vroegere economieën in de omliggende gebieden ondersteunen. Het
platteland is opgeslokt door de stad, maar tegelijkertijd zijn delen van steden een nieuw soort open
ruimte geworden. Deze nieuwe stedelijke landschappen beantwoorden niet langer aan ons vroegere
beeld van de traditionele Europese stad. Zij zijn vaak nog niet het belangrijkste punt van aandacht
voor ruimtelijke planners. Maar zij zijn een realiteit en bieden de gelegenheid voor het ontwikkelen van
een nieuwe leefomgeving voor de veranderende bevolking van Europa.
Uit het eindrapport van het samenwerkingsverband SAUL, 2006

