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Een Melting Pot urban field trip door Marseille 
van donderdag tot zondagavond (4 dagen - 3 nachten)  

Waar we oa. passeren: Notre Dame de la Garde * Mucem en Saint Jean * La Joliette * Vieux Port * Le Panier * Belsunce * Noailles * Cour Julien * 
Vallon des Auffes * La Friche Belle de Mai * Quartiers Nord, Puces, Hôtel du Nord * Velodrôme * Le Corbusier * 26ecentenaire * stranden

Programma 
Welkom in Marseille! (donderdag) 
*overview 

Van bovenuit. (vrijdag) 
* geschiedenis en ziel van de stad 
* migraties en gemeenschappen 
* stadsontwikkeling Euromed 

Van onderuit. (zaterdag) 
* creatieve plekken oa Friche, Cours Julien 
* aankomstplekken Belsunce, Noailles, 
* nature based oa Puces 
* voetbal of andere cultuur 

Samenleven. (zondag) 
* Marseille Espérance 
* Samen in publieke ruimte

info - joke@dwarsdenkers.be  
+32 474.97.62.72.  
https://movingmarseille.wordpress.com

In nog geen 20 jaar is Marseille geëvolueerd van een van de meest verguisde 
steden in Europa tot één van de meest bruisende.  

Hoe is dat kunnen gebeuren? De Tgv, Europese hoofdstad van Cultuur en nu 
ook van Sport sspelen een grote rol. Maar het is ook een rijke diverse 
smeltkroes, doorgedreven stadsontwikkeling, kiemen van duurzame projecten 
door burgers, de prachtige omgeving en de immer aanwezige zon.  

Wij nodigen je uit om Marseille te ontdekken, te proeven en te voelen.  
En ervan te leren. Samen met Joke en Dirk en verschillende stadsmakers! 

Dirk Chauvaux 
Joke Quintens 

En minstens zes 
stadsmakers bv Jan 

Goossens, Ludovic-
Mohamed Zahed, 

Josselyne Benzrihem,.. ea 
We putten uit een groep 

van 40 stadsmakers!

Samengevat

mailto:joke@dwrasdenkers.be?subject=
https://movingmarseille.wordpress.com


In nog geen 20 jaar is Marseille geëvolueerd van een van de meest verguisde steden in Europa tot één 

van de meest bruisende. Heeft het te maken met de 300 dagen zon per jaar? Is het de geschiedenis van 

2500 jaar immigratie die haar tot meest diverse stad in Europa maakte, waar tientallen verschillende 

culturen erin slagen relatief vreedzaam samen te leven? Is het de haven, die haar altijd al een open blik op 

de wereld gaf? Of is het die typische Provençaalse dorpsgeest in een kosmopolitische smeltkroes? Of is 

het toch de energie die ontstaat uit al die diversiteit 

Proef Marseille, waar pastis je lichaam en geest opfrist en bouillabaisse symbool staat voor de finesses 

van diversiteit. Voel Marseille, waar de mistral als een stevige frisse wind de spirit van deze stad opkuist. 

Zie Marseille, waar de scherpe zon je anders naar de felle kleuren van deze stad doet kijken. 

Wij nemen je mee, dwars door Marseille, de melting pot van Europa, waarin je de kracht, de schoonheid 

en de kansen van superdiversiteit ontdekt. 

Wij nodigen je uit om Marseille te ontdekken, te proeven en te 

voelen. En ervan te leren. 

* Ontdek hoe in Marseille superdiversiteit een versneller van 

succesvolle verandering kan zijn. 

* Ervaar hoe de veerkracht van de Marseillais er in slaagt 

crisissen te overwinnen. 

* Maak kennis met de Marseillais en hoe ze hun diverse culturen 

beleven en inzetten. 

* Leer hoe cultuur in Marseille een motor is voor vernieuwing en 

heropleving. 

* Beleef mee de bruisende, kleurrijke energie waarmee deze 

volkse stad een aparte, nieuwe toekomst opbouwt. 

Proef, voel en ontdek Marseille. 



Dag 1 * Welkom! 16 tot 22 u 

* Ophalen aan Saint Charles en inchecken in hotel of B&B. 

* Wandeling naar Parc Emile Duclaux, beter bekend als Pharo met geweldig zicht op 
de Vieux Port, Fort Saint Jean en het Mucem voor speciale ontvangst én apéro! 

* Marseille door de ogen van een inwoner van Marseille, een stadsmaker, die iets 
wezenlijks betekent in de stad.  

* Diner in een restaurant. Provençaals in de Vieux Port.  

Melting Pot * Urban Field Trip



Dag 2 * Overview Marseille  9 tot 22 u 

Vandaag wandelen we ongeveer 10 km.  
Best dus makkelijk schoeisel aandoen.  

VOORMIDDAG 

* Quai des Belges - om 9 u afspraak onder de spiegel.  

* 360 ° Marseille 
Naar Notre Dame De La Garde met de lijnbus. 
Het verhaal van Marseille aan de hand van een live 360° view. 
Over de stad, de wijken, haar geschiedenis, haar diversiteit, En haar uitdagingen 
en plannen. Over de rest van het programma. 

* Stadswandeling van Notre Dame naar La Joliette waarbij we bij onze afdaling 
een aantal wijken doorkruisen, de Ferry nemen over de Vieux Port, stilstaan aan 
het stadhuis bij beleid en bestuur, onze ogen de kost geven bij het Fort Saint Jean 
en het het Mucem, maar eerst doorwandelen naar Les Docks in La Joliette, het 
hart van Euroméditerrannee, dé stadsontwikkeling van Marseille.  

* We wandelen door Les Docks, een hotspot met 220 bedrijfjes en 80 winkels en 
horecazaken en ontmoeten een stadsmaker die ons de grootschalige 
stadsontwikkeling in het havengebied toelicht. 

LUNCH (12.30 tot 14 u - iedereen doet wat hij/zij wil) 
Heel wat lunchmogelijkheden tussen de young urban professionals in Les Docks 
(bvb in de “Marché”, iets uit het vuistje op La Place de La Joliette, in brasserie de 
la Joliette of met geweldig zicht op het terras van Les Terrasses 
shoppingcentrum.) 

14 u - afspraak aan de fontein op de Place de la Joliette 



NAMIDDAG 

* Wandeling van Les Docks via de kathedraal Major naar het Mucem 
(Musée des Civilisations de l’Europe et de la Mediterrannée). 
Toelichting over migratie, over de rol van de haven, over het multiculturele 
profiel van Marseille. Over Culturele hoofdstad 2013 en de rol van het 
Mucem. Een stadsmaker aan het woord.  

* Bezoek aan en toelichting over Le Jardin des Migrations in het Fort 
Saint Jean, verbonden aan het Mucem. Een stadsmaker aan het woord. 

* Bezoek aan de oude volkswijk Le Panier met haar migratiegeschiedenis. 
Kans om Le Panier zelf te ontdekken en naar hotel te gaan om uit te 
blazen. 

* Uitblazen tussen 16.30 en 19 u 

AVOND 

DINER (19.30 tot 22 u) 
Voor wie wil: Bouride of Bouillabaise! 



Le Panier

La Joliette

Mucem

Vieux Port

Notre Dame

DAG 1 + 2

Cour 
Julien

Pharo



Dag 3 *“Wij doen het zelf wel.” (9.30 tot 23 u) 

Van onderuit. Over nieuwe vormen van de samenleving vorm geven. Als 
entrepeneurs, als burgers, als groepen gelijkgestemden, als wijken.  

VOORMIDDAG 

* Quai des Belges - om 9.30 u afspraak onder de spiegel.  

* In de noordelijke wijken naar Centre Commercial Les Puces met de metro 
en de bus. Les Puces zou je een dagelijkse vlooienmarkt kunnen noemen, 
maar eigenlijk is het een voorbeeld van overlevingseconomie met 1000 
‘jobs’, 300 stands, 300 zaken. De armoede van Marseille, maar ook het 
gevecht hiertegen, worden hier erg zichtbaar. 

* Terug richting centrum naar La Friche La Belle De Mai en de ontwikkeling 
van de wijk. Ontdekking van de site in en rond de oude tabaksfabriek. 
120.000 m2 urban culture, evenementen, internationale kunstenaars, 
organisaties, media pôle,.. Een stadsmaker van La Friche aan het woord. 

LUNCH in La Friche 



NAMIDDAG 

* Wandeling via Saint Charles door La Rue des Petites Maries, de start 
van een echte “Melting Pot” wandeling naar Belsunce en Noailles. In 
deze wijken in het hart van de stad komen al eeuwen zowat alle 
“nieuwkomers” in Marseille aan. Hier hebben we het over de diversiteit 
van de stad. Een overview langs Algerijnen, Comoren, Senegalezen, 
Armeniërs, Italianen, Corsicanen, Joden en vele andere. Ontmoeting met 
een stadsmaker. 

* Te voet verder naar Cours Julien, “Quartier des Créateurs, het 
alternatieve hart van de stad. Ook heel divers met tal van bottom up 
initiatieven, véél murals en graffiti en fijne multiculinaire beleving.  

* Uitblazen voor het avondprogramma tussen 17 en 19 u 

AVOND 

MATCH L’Olympique Marseille (opgelet! kan verschuiven naar 
zondagavond, wat betekent dat je dan een nacht langer moet blijven!) 
Stade Vélodrôme (of culturele activiteit of vrije avond voor wie niet van 
voetbal houdt). Sfeer opsnuiven, fingerfood en match kijken 



La Friche la Belle de Mai

Les Puces

Vélodrôme
DAG 3

Belsunce / Noailles

Cours Julien



Dag 4 * Samen leven (9 tot 15 u) 

Over leren samenleven in een Melting Pot. religieus, op vlak van wonen, in 
de publieke ruimte.  

* Afspraak aan de terminus van de tram van La Castellane om 9.30 u. 

* Parc 26ième centenaire en Marseille Espérance 
L’Arbre de L’Espérance / Mètre Cube de l’Infini / Parc asiatique, africain, 
oriental et provençal. Ontmoeting met een stadsmaker. 

* Met de lijnbus naar Cité Radieuse, over Le Corbusier, een voorbeeld van 
“samenleven” vanaf de jaren zestig in Marseille.  

* De stranden oa Prado als samenlevingsplek 
Verhaal van ligging en natuur die invloed hebben op het samenleven. 
Of hoe natuurlijke omgeving en samenleven hand in hand gaan.  

LUNCH aan het strand 

* Vallon Les Auffes als kleine samenleving 
Monument aux Armées d’Afrique langs de Corniche 

* Terugreis rond 17 u naar station  
of extra avond en nacht 



Parc 26e Centenaire

La Corniche

Le Corbusier

Les plages

DAG 4

Vallon des Auffes



+32 474 97 62 72 
joke@dwarsdenkers.be 
www.dwarsdenkers.be 

mailto:joke@dwarsdenkers.be
http://www.dwarsdenkers.be

