
Studiereis               
Smart City

New Songdo & Seoul
Van 11 tot en met 18 april 2015 organiseert Beyond Now een studiereis naar Zuid Korea. Op 
ons programma staan de smart city New Songdo en de nabijgelegen wereldstad Seoul.

Hoofdthema van de studiereis is Smart City. In de snel veranderende wereld is het van 
belang dat we slim gebruik maken van de ons tot beschikking staande technologieën. 
Daarbij is de verbinding tussen wonen, werken, zorg, bedrijvigheid, mobiliteit, energie-infra-
structuur en leefbaarheid een enorme kans die we niet kunnen laten passeren. En ook niet 
moeten willen laten passeren, gezien de opgaven die voor ons liggen in sociale en econo-
mische zin. Omdat we kunnen leren van ervaringen elders is het interessant om een kijkje te  
nemen in een gerealiseerde smart city: New Songdo. Gaat u met ons mee?

New Songdo is de eerste echte digitale stad ter wereld. In tien jaar gegroeid van nul naar 
65.000 inwoners. En allemaal met een smartcard. In New Songdo staat of valt alles namelijk 
met het slimme technologiebedrijf Cisco Systems. Alles is met alles verbonden. De hardware 
in deze meest bekabelde stad ter wereld biedt ongekende mogelijkheden in de diensten-
economie. Denk aan efficiënte zelfregulerende verkeersstromen, preventieve virtuele zorg 
of smart shopping. En daarmee is deze smart city ook platform voor interessante nieuwe 
allianties tussen bedrijven, consumenten en netwerken. Wat kunnen we er in Nederland 
van leren? Wat wíllen we er in Nederland van leren? Welke doelgroepen spreekt dit eigenlijk 
aan?

Als smart city is New Songdo ook een zeer duurzame stad, in ieder geval waar het gaat om 
groen en energiegebruik. De technologie maakt het enerzijds mogelijk om zeer efficiënt 
om te gaan met energiegebruik, en anderzijds biedt de insteek veel kansen om steeds de 
nieuwste systemen te kunnen toepassen. Waar bijvoorbeeld op het vlak van zonnecellen er 
jaarlijks nieuwe doorbraken zijn in goedkopere en beter renderende systemen is hier vanuit 
de organisatie van New Songdo eenvoudig op in te spelen.

In New Songdo bezoeken we een keur aan projecten: woningbouw, multi-use, commer-
cieel en maatschappelijk vastgoed en openbare  ruimte. En vooral ook voorbeelden van de 
nieuwe aanpak. Ook gaan we op bezoek bij een Koreaans huishouden.

In Seoul gaan we in op de snelle stedelijke ontwikkelingen die de stad doormaakt sinds het 
WK voetbal in 2002. Dat doen we door bezoeken te brengen aan de meest recente heront-
wikkelingsgebieden in de stad, ons in te leven in hoe Koreanen wonen in de stad en hoe ze 
omgaan met vergrijzing. Tussendoor en als referentie bezoeken we het Koreaanse wereld- 
erfgoed Changdeokgung Palace en de hippe wijk Gangnam (bekend van zanger PSY).

Beyond Now heeft ruim tien jaar ervaring in het organiseren van 
studiereizen op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Het af- 
gelopen jaar organiseerden we onder meer studiereizen naar 
Denemarken, Stockholm, Helsinki, Detroit, Florida, Phoenix, 
Vancouver, Leipzig, Magdeburg en München.  
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Programma op hoofdlijnen
zaterdag:  Vlucht Amsterdam – Seoul, aankomst op zondag
zondag : Aankomst New Songdo en wandeling Central Park / Tri Bowl  
maandag:  City of Incheon, AnL Studio en Gale
dinsdag:  Cisco, Canal Walk en Northeast Asia Trade Tower
woensdag:  International Tower, Homes at the Jack Nicklaus Golf Club
donderdag:  Seoul, GT Tower en Korea Smart Grid Institute
vrijdag:  Robotland, Samsung Model Home gallery en Changdeokgung Palace  
    Late vlucht naar Amsterdam

Praktische informatie
Deelnemers
Deelnemers aan de studiereis komen uit de hoek van stedelijke ontwikkeling, management 
en techniek, welzijn, zorg, projectontwikkeling, woningcorporatie, overheid en advies. 
Belangrijk in onze reizen is ook de onderlinge uitwisseling van onze ervaringen ter plekke. 
We bediscussiëren onze bevindingen met elkaar en gaan na wat we willen meenemen naar 
Nederland en wat niet.

De reis staat onder leiding van Beyond Now-partners ir. Alex Sievers MCD en Annelies 
van der Nagel MSc. Zij geven u graag meer informatie over de reis, het programma en de 
deelnemers.

Prijs
De prijs voor deze reis bedraagt € 4.150 excl. 21% btw (op basis van 1-persoonskamers) of 
€ 3.800 excl. 21% btw (op basis van 2-persoonksamers) bij inschrijving voor 30 november 
2014. Daarna dient u mogelijk rekening te houden met een toeslag in verband met oplo-
pende vluchtprijzen naarmate de datum van vertrek nadert. Bij de prijs zijn inbegrepen alle 
vluchten (economy class), lokaal transport, verblijf in middenklasse hotels, alle maaltijden, 
programmagerelateerde kosten, reisbegeleiding en informatiemateriaal. Wijzigingen in het 
programma door omstandigheden buiten ons om zijn voorbehouden. De prijs is exclusief 
reis- en annuleringsverzekering. Een langer verblijf in de regio is mogelijk tegen meerkosten.

Inschrijven
U kunt zich inschrijven voor deze reis door het bijgevoegde inschrijfformulier per post of per 
e-mail te retourneren naar:
Beyond Now bv, Alex Sievers, Herdersstaf 13, 3763 XS Soest
tel: 06 50 685 175, alex@beyondnow.nl

Wij hopen dat ons programma u interesseert. Graag begroeten wij u in april 2015 als 
deelnemer. Nog meer inspiratie is te vinden op www.beyondnow.nl, waar we ook enkele 
beelden laten zien van de eerdere reizen die we hebben georganiseerd.



Inschrijfformulier
Beyond Now studiereis Smart City van 11 tot en met 18 april 2015 naar Zuid Korea

O  Ja, ik neem deel aan de studiereis 

Naam organisatie: 
………………………………………………………………………………………………
Naam deelnemer:
………………………………………………………………………………………………
Functie: 
………………………………………………………………………………………………
E-mailadres: 
………………………………………………………………………………………………
Postadres: 
………………………………………………………………………………………………
Postcode en plaats: 
………………………………………………………………………………………………
Telefoonnummer: 
………………………………………………………………………………………………
Voorkeur 1 of 2-persoonskamer: 
………………………………………………………………………………………………
Eventuele verlenging na 18 april 2015 in de regio: 
………………………………………………………………………………………………
Paspoortnummer:
………………………………………………………………………………………………

Indien het factuuradres afwijkt van het postadres, wilt u hier dan het factuuradres en 
eventueel aanvullende gegevens vermelden?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Postadres: Beyond Now bv, Alex Sievers, Herdersstaf 13, 3763 XS Soest
Mailadres: alex@beyondnow.nl

De deelnamekosten bedragen € 4.150- per persoon (1-persoonskamer) of € 3.800- per 
persoon (2-persoonskamer), exclusief btw, bij inschrijving voor 30 november 2014. Na 
aanmelding ontvangt u een schriftelijke bevestiging en vervolgens de factuur. Nadere 
informatie over het programma, de deelnemers en dergelijke ontvangt u in de loop 
van febuari 2015. Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met 06 50 685175. Bij 
onvoldoende deelname houdt Beyond Now zich het recht voor de studiereis niet of op 
een andere datum door te laten gaan. U dient zelf voor een reis- en annuleringsverze-
kering zorg te dragen. 

Handtekening en datum


