
Weekje Izmir Voor 
Panteia

Panteia helpt de Turkse stad Izmir bij het opstellen van een SUMP (Sustainable Urban 

Mobility Plan). Hiervoor gaan adviseurs van Panteia regelmatig heen en weer naar Izmir.

Hier lees je het verslag van onze collega Geert, die eind september 2022 voor ons naar Izmir 

is geweest.



Maandag

Zondagavond laat landt het vliegtuig in Izmir. 
De volgende ochtend is het lekker wakker worden met het mooi uitzicht en de 
lekkere temperatuur: in Turkije is het eind september nog 30 graden, dus we kunnen 
lheerlijk buiten zitten.
Na het ontbijt gaan we direct naar ons projectkantoor in Izmir. Dit zit op 
loopafstand van ons hotel en ook hier hebben we uitzicht op zee.
Het is een dag vol meetings, waarin we worden bijgepraat door de projectleider. De 
grootste uitdaging van de week zijn de activiteiten gedurende European 
Mobility Week, waaronder ook het ‘opening event’ van ons eigen project op 
donderdag.

Dinsdag-Woensdag

Op dinsdag en woensdag werken we vanuit ons kantoor in Izmir. 
We werken hard aan een rapport voor donderdag, zodat ons opening event een 
succes wordt.
Na deze lange werkdagen is het fijn om even te ontspannen en dat doe ik door op 
dinsdagavond een stuk te gaan hardlopen. Op woensdag maak ik een lange 
wandeling langs de kust en dat levert schitterende plaatjes op (zoals hieronder).



Donderdag

Op donderdag is het ons moment om te shinen. 
In een grote zaal met zo’n 350 aanwezigen vertellen wij over ons project en wat we willen 
bereiken. 

Onze presentatie wordt vooraf gegaan door een praatje van de burgermeester van Izmir en de 
EU-ambassadeur van Turkije.

Het zijn niet de minste namen die in de zaal aanwezig zijn en de EU-Ambassadeur neemt na 
afloop van onze presentatie ruim de tijd om met ons kennis te maken en meer te weten te 
komen over ons project. 



Vrijdag

Op vrijdag wonen we een workshop van de World Bank bij over "urban mobility in port 
cities". de workshop is in een oude fabriek en ook op deze dag wordt ons project besproken. 
In de pauzes maken we gebruik van onze tijd voor wat werkoverleggen en in de middag maken 
we het rapport verder af.

Zaterdag

Op zaterdagochtend hebben we genoeg vrije tijd en maak ik daar gebruik van om de bazaar 
van Izmir te ontdekken en ga ik langs bij het agora van Izmir; daar vind je afgravingen uit de 
Griekse oudheid. 

In de middag vliegen wij weer naar Nederland en zit onze werkweek Izmir erop.


