Gentrification 2.0
Kernwoorden
Gentrificatie, wijkverbetering, Arnhem, Cihangir, Wenen
Projectleider (NL) Prof. dr. A. Lagendijk, Radboud Universiteit Nijmegen
Consortium
Radboud Universiteit Nijmegen - Faculteit der
Managementwetenschappen, Geografie, Planologie en Milieu, University of
Vienna – Workgroup for Applied Geography, Spatial Research and Spatial
Planning, Middle East Technical University – Department of City and
Regional Planning, Raumdaten GmbH Zurich
Looptijd
2013-2017
Website
http://www.beyondgentrification.com/
http://jpi-urbaneurope.eu/project/gentrification-2-0/
Samenvatting van de uitkomsten
Gentrificatie, in brede zin gedefinieerd als de instroom van huishoudens uit de midden- of
hogere klassen in armere wijken in de binnenstad, is een zeer omstreden fenomeen sinds het
voor het eerst werd geformuleerd in de jaren zestig. Ook buiten New York of Londen heeft
deze ontwikkeling geen enkele stad in de mondiale stedelijke hiërarchie onberoerd gelaten.
Hoewel gentrificatie daarom lijkt op een eenvoudige uitkomst van een algemene tendens van
een nieuw postindustrieel en mondiaal kapitalisme, blijkt het een nogal complexe zaak met
lokale kenmerken te zijn. Vanwege deze complexiteit, zo verwaarloosd in de huidige theorie en
praktijk, gebruiken de onderzoekers een nieuwe benadering van het onderwerp. Als gevolg
hiervan wilden de onderzoekers de specifieke mogelijkheden en capaciteiten ontdekken die
inherent zijn aan de onderzochte buurten.
Met veldwerk zijn de algemene, schijnbaar duidelijke verscheidene indicatoren en metingen
van de institutionele ecologie van de buurt onderzocht. Vervolgens hebben de onderzoekers
vastgesteld wat voor soort interpretaties en motivaties deze institutionele wetenschap en
technologie sturen. Om hun blik te verruimen, hebben de onderzoekers deze vergeleken met
andere interpretaties, afkomstig van actoren wiens opvattingen niet gemakkelijk kunnen
worden vertaald in academische en beleidsdocumenten (bijvoorbeeld lokale ondernemers,
gemarginaliseerde inwoners). In de laatste stap hebben ze de praktijken onderzocht die deze
interpretaties en verhalen hebben gegenereerd (bijvoorbeeld speelplaatsen, cafés,
gemeenschapscentra). Bovendien hebben de onderzoekers innovatieve werkwijzen gevonden,
zoals aanknopingspunten en aanzetten voor positieve verandering, die over het hoofd werden
gezien door de huidige visies op de buurt.
De onderzoekers zijn veel verschillende meeteenheden tegengekomen die beloven de
'bevolking' van de buurt te meten, zoals de etnische achtergrond. Deze maatstaven waren
echter niet altijd consistent met de dagelijkse praktijk en bestaande sentimenten in de buurt
(in de literatuur soms aangeduid als sociale tektoniek). Cijfers waren ook selectief: klasseinformatie is bijvoorbeeld niet opgenomen.

Ten slotte vonden de onderzoekers verschillende ontmoetingsmogelijkheden en gebeurtenissen
(bijvoorbeeld danszaal, modeshow) die een tijdelijke, maar toch bepalende (in termen van
gedeelde geschiedenis) breuk - of misschien beter: uitbarsting - van dagelijkse praktijken en
sentimenten inhielden. Over het algemeen vonden de onderzoekers sterke verschillen in
manifestaties en rollen van 'kwantificerende' (numerieke) en 'kwalificerende' (interpretatieve)
praktijken, maar ook onderdrukking van alternatieve en opkomende aspiraties en praktijken.
In Klarendal (Arnhem) observeerden de onderzoekers een sterke rol van 'experts' en
numerieke gegevens, geformuleerd door creatieve 'stadmakers'. In contrast daarmee werd
Cihangir (Instanbul) gekenmerkt door politiek verzet en een sterke inbreuk op wat de
betrokken actoren als 'kapitalistische' praktijken en instituties beschouwen. In RudolfsheimFünfhaus (Wenen), ten slotte, observeerden de onderzoekers hoe het beleid voornamelijk werd
uitgevoerd door gemeenschapsactoren, met een sterke rol voor tussenpersonen bij het
ontwikkelen van lokale praktijken.
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