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Redactioneel

Papier

In dit nummer staat het handelen centraal. De vraag naar het hoe. Hoe 
verduurzamen we de energievoorziening van wijken? Hoe verminderen 
we de verkeersdruk van bouwlogistiek? Hoe vermijden we valkuilen bij 
living labs? Hoe verlichten we de druk van toerisme op de leefomgeving? 
Hoe komen we tot inzicht in mogelijke toekomsten om de juiste beleidsbe-
slissingen te nemen? De auteurs in dit nummer voerden allemaal projecten 
uit voor het VerDuS onderzoeksprogramma. Ze hebben niet alleen 
gere� ecteerd. Ze zochten ook oplossingen, zodat opgedane kennis geen 
papierwerk voor de la wordt, maar een startpunt voor handelen. 

Tot handelen overgaan doet Rooilijn nu ook. Als redactie re� ecteerden we 
de afgelopen jaren op onze doelstelling en hoe die te bereiken. Rooilijn wil 
op een ona� ankelijke en toegankelijke manier kennis van wetenschap en 
praktijk in de ruimtelijke ordening verspreiden en debat stimuleren. Een 
beperkt abonneebestand en papieren blad dat maar enkele keren per jaar 
uitkomt, niet online doorzoekbaar is en pas na een jaar vrijelijk toeganke-
lijk, zijn daar niet de juiste ingrediënten voor. Toen we ons dat realiseer-
den, vroegen we ons af hoe Rooilijn eruit ziet als we sneller dan nu, open 
access en met een breder publiek, onze peer reviewed artikelen delen. Het 
antwoord op die vraag is Rooilijn als volledig open en toegankelijk digitaal 
platform. Een overgang dus van papier naar digitaal.
Met deze overgang nemen we afscheid van een aantal vertrouwde krachten 
in Rooilijn. O. Naptha legt zijn pen neer. Sinds 1989 verschenen zo’n 225 
columns van zijn hand. Een ongeloo� ijke hoeveelheid scherpe observaties 
en grappige anekdotes die tot nadenken stemmen en waarvoor Rooilijn 
hem zeer erkentelijk is! Ook van onze vormgevers nemen we afscheid. 
Dankzij hen zag het blad er fantastisch uit. Gelukkig kunnen we uitkijken 
naar 1 september. Dan is onze nieuwe site vindbaar via het vertrouwde 
adres www.rooilijn.nl. Maandelijkse nieuwsbrieven – schrijf u nu alvast in 
op onze site – houden u op de hoogte van de nieuwste artikelen. We hopen 
Rooilijn samen met uw inbreng verder uit te bouwen tot hét verbindende 
platform voor kennisuitwisseling en debat in de ruimtelijke ordening. 

Melika Levelt
Hoofdredacteur (m.levelt@hva.nl)
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Voorwoord Ymkje de BoerGereedschap voor de duurzame stad

energiesysteem op wijkniveau. 
In deze Rooilijn concentreren de 
auteurs zich op de Nederlandse 
bevindingen.

Het is aan u conclusies te trekken 
uit de artikelen en de inzichten, 
benaderingen en andere gereed-
schappen te gebruiken voor een 
duurzame stad. Als u meer wilt 
weten of met ons in gesprek wilt 
gaan, dan nodigen we u van harte 
uit op www.verdus.nl en ons 
festival op 25 maart 2021 in de 
Tolhuistuin in Amsterdam.

Ymkje de Boer
Adviseur kennisdeling VerDuS (ymkje@ymba.nl)

afgelopen jaren samen met prak-
tijkpartners in stedelijke regio’s 
in Nederland en Europa hebben 
gewerkt. SmarterLabs ontwikkelde 
een aanpak om valkuilen bij stede-
lijke living labs slim te ontwijken. 
SCITHOS draait om een andere 
benadering van overtoerisme, 
terwijl CIVIC helpt bij het slim-
mer en duurzamer organiseren 
van de bouwlogistiek in de stad. 
BREATHE presenteert een ruim-
telijk algemeen-evenwichtsmodel 
als aanvulling op Maatschappelijke 
Kosten-Batenanalyses. SPACERGY 
verbindt stedelijke morfologie, 
mobiliteit en energiestructuur 
met elkaar. Smart Urban Isles 
ontwikkelde een stappenplan voor 
het organiseren van een collectief 

VerDuS is een samenwerkingsver-
band van NWO (de Nederlandse 
Organisatie voor Wetenschappelijk 
Onderzoek, inclusief Regieorgaan 
SIA), Platform31 en de ministeries 
van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties, Infrastructuur 
en Waterstaat, en Economische 
Zaken en Klimaat. Van de 63 
onderzoeksprojecten in VerDuS 
SURF hebben er 27 een Europees 
karakter; zij vallen zowel onder 
VerDuS SURF als onder de paraplu 
van het Joint Programming 
Initiative Urban Europe, waarin 
Nederland participeert.

In dit themanummer presente-
ren zes van deze projecten het 
instrumentarium waaraan zij de 

over living labs, neem kennis van 
nieuwe inzichten voor beleid en 
praktijk, praat mee over de opgaven 
van morgen en de bijdrage van de 
wetenschap hieraan. Het kennis-
festival biedt excursies, workshops 
en lezingen. Blijf op de hoogte via 
www.verdus.nl.

van onderaf. Ontmoet prominente 
onderzoekers zoals Bert van Wee, 
Martijn van der Steen, Melika 
Levelt, Cees-Jan Pen, René Kemp, 
Wendy Tan en Joop de Kraker. Ga 
in gesprek met professionals uit 
stedelijke regio's die deelnamen 
aan onderzoeksprojecten, leer meer 

Save the date: 
25 maart 2021, 
Tolhuistuin Amsterdam

Ben je bezig met verduurzaming 
in stedelijke regio's? Maak gebruik 
van de uitkomsten van de 63 
projecten uit het onderzoekspro-
gramma VerDuS SURF. Met sessies 
over mobiliteit (� etsinnovaties, 
autonoom vervoer, mobility-
as-a-service, gedragsprikkels), 
klimaatadaptatie & energie-
transitie, circulariteit, stedelijke 
transformatie, wonen en werken, 
economische veerkracht, gover-
nance-vraagstukken en initiatieven bron: VerDuS

Nu de vraag ons in beslag neemt hoe stedelijke gebieden kunnen functioneren 

met een virus dat voorlopig niet verdwijnt, lijken andere grote opgaven bijna 

ondergesneeuwd te raken. Onterecht want ze zijn nog altijd zeer urgent. Hoe 

houden we de stad leefbaar en gaan we uitdagingen als energietransitie en 

klimaatverandering op stedelijke schaal aan? Hoe doen we dat ‘inclusief’ – dus 

zonder dat mensen buiten de boot vallen – en met behoud van economische 

veerkracht en mobiliteit? Met welke inzichten, modellen, feiten, cijfers en 

participatieve benaderingen kunnen professionals zinvol bijdragen aan een 

duurzame stad? Het onderzoeksprogramma Smart Urban Regions of the Future 

(SURF), een initiatief van Verbinden van Duurzame Steden (VerDuS), ontwikkelt en 

deelt kennis over dit soort vraagstukken.
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Voorwoord
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Koninkrijksrelaties, Infrastructuur
en Waterstaat, en Economische
Zaken en Klimaat. Van de 63
onderzoeksprojecten in VerDuS
SURF hebben er 27 een Europees
karakter; zij vallen zowel onder
VerDuS SURF als onder de paraplu
van het Joint Programming
Initiative Urban Europe, waarin
Nederland participeert.

In dit themanummer presente-
ren zes van deze projecten het
instrumentarium waaraan zij de
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van de uitkomsten van de 63 
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nance-vraagstukken en initiatieven
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Stelling Diederik de Koe 

COVID-19: een kans voor een versnelde 
energietransitie

Stelling: Diederik de Koe en Derk LoorbachStelling

Stelling 

Zolang COVID-19 nog altijd om zich heen grijpt, ligt 
de eerste prioriteit uiteraard bij de volksgezondheid. 
Tegelijkertijd moeten we waken voor het risico dat 
andere belangen zonder kritische overwegingen naar de 
achtergrond verdwijnen. Dit is een serieus risico voor het 
eerder behaalde momentum van de energietransitie in 
relatie tot het behalen van de klimaatdoelen.

Een combinatie van meer hernieuwbare elektriciteit en 
minder elektriciteit uit kolen lijkt de wereldwijde stijging 
van CO2 in 2019 een halt toe te roepen, maar de uitdaging 
om de uitstoot verder terug te dringen blijft van kracht. 
Hoewel een tijdelijke afname van de CO2 en stikstof 
uitstoot door deze crisis mogelijk wat extra ruimte geeft, 
blijft tijd de schaarse factor in de energietransitie.

Ondanks dat de wereld op veel aspecten stil lijkt 
te staan tikt de tijd door. Op Europees niveau moet 
er tussen de 200 en 250 miljard Euro per jaar 
geïnvesteerd worden in de duurzame energieproductie 
en -infrastructuur om de klimaatdoelen van 2050 te 
halen. De fi nanciering van deze investeringen komt tot 
op heden vooral vanuit private investeerders, publieke 
netwerkbedrijven en de particuliere huishoudens. 
De overheid dient hierbij te zorgen voor de benodigde 
fi nanciële prikkels en ondersteuning, en daar zit de pijn 
vanwege de COVID-19 crisis.

Tot voor kort klotste het geld over de plinten en wilde 
zelfs dit voornamelijk neoliberale kabinet het meest 
groene kabinet ooit worden. Deze omstandigheden 
zijn uitermate geschikt voor de progressieve agenda 
behorende bij een adequate energietransitie. Er werd 
veelvuldig gesproken over het terugdringen van de CO2- 
en stikstofuitstoot, het verbeteren van de luchtkwaliteit, 
biodiversiteit en het behouden van het milieu in de meest 
brede zin, maar dat kost geld. Het is niet voor niets dat 
de rijkste landen, zoals Noorwegen en Zwitserland het 
verst zijn in de energietransitie. 

De economische gevolgen van de maatregelen die 
overheden hebben genomen om verdere verspreiding 

van het virus in te dammen, lijken bijzonder groot. 
Niemand kan deze gevolgen op dit moment voorzien 
maar één ding is zeker; de kans dat de economie straks 
weer verder zal gaan zoals het was, wordt steeds minder 
realistisch.

Het is dan ook niet ondenkbaar dat de monetaire waarde 
van duurzame alternatieven zal gaan zakken. Een 
vroegtijdig voorbeeld hiervan is de prijs van een ton CO2. 
Deze staat op dit moment lager dan voorheen terwijl een 
de recente stijging door zou moeten zetten om duurza-
mere alternatieven op termijn fi nancieel aantrekkelijker 
te maken dan kolen. Ook op de beurs is de impact reeds 
zichtbaar wanneer men kijkt naar de koersen van ener-
giebedrijven. Verschillende duurzame energiebedrijven 
zien hun koers namelijk sneller dalen dan hun fossiele 
tegenhangers.

Toch klinken er ook geluiden dat de COVID-19 crisis 
kansen biedt, hierbij wordt gedacht aan het versnellen 
van tenders voor duurzame projecten, het vergroten van 
subsidies voor duurzame innovaties en het omscholen 
van de COVID-19 werklozen naar beroepen die bijdragen 
aan de energietransitie. De vraag is echter in hoeverre 
daar budget en prioriteit voor is.

Diederik de Koe (d.m.de.koe@gmail.com) is redacteur van de Rooilijn 

Stellingredactie. De stelling snijdt elke uitgave een actueel thema aan 

waarop een passende auteur reageert.

Er is inmiddels een complete maatschappelijke 
discussie gaande over de betekenis van de COVID 
crisis en wat dit voor de toekomst kan betekenen. 
Ja, de publieke middelen die in economisch herstel 
gaan zullen ongetwijfeld leiden tot beperkingen 
voor de investeringen in allerlei nieuw energie- en 
klimaatbeleid. Andersom zal het effect van de 
economische crisis ongetwijfeld nog geruime tijd leiden 
tot minder vliegverkeer en andere positieve effecten 
voor het klimaat en het lokale milieu. Maar; niemand 
weet het zeker.

Uit het verleden leren we dat in tijden van crises, waarin 
maatschappelijke zekerheden plots wegvallen, er van 
alles mogelijk wordt. Opeens accepteren we maatregelen 
die we normaal niet eens zouden kunnen bedenken. Of 
blijken we in staat tot veranderingen die we nooit voor 
mogelijk hielden. Bekend is de ‘shock doctrine’(Naomi 
Klein): de crisis gebruiken voor eigen gewin. Politici 
die hun machtsbasis versterken en burgerrechten en 
vrijheden inperken. Of bedrijven en investeerders die 
fi nancieel profi teren van een beurskrach of het publiek 
geld waarmee ze gered worden. 

Anders dan de kosten, maar in de huidige crisis veel 
relevanter, is wat individuen die maatschappelijke 
transities naar een duurzame toekomst nastreven 
doen. Vanuit mijn transitieonderzoek zie ik al 
twintig jaar op allerlei niveaus onderzoekers, 
ondernemers, ambtenaren en burgers vanuit idealisme, 
ondernemerslust of gevoel voor urgentie werken 
aan duurzame alternatieven. De wijze waarop we 
economische groei in stand houden met fossiele energie, 
extractie en lineair gebruik van grondstoffen en tegelijk 
de negatieve impact afwentelen op mens en natuur is 
niet houdbaar op de lange termijn. Anders gezegd: het 
moet een keer fout gaan.

Alhoewel het maar de vraag is of we niet toch weer 
terugvallen naar oude patronen, is er plotseling 
een veel breder gehoor voor deze boodschap en 

groeit de vraag naar alternatieven. Het lijkt wel of de 
politiek, bestuurders en gevestigde partijen nu pas 
serieus rekening houden met de kans op transities: 
dat verandering ons misschien wel overkomt en niet 
vooruit te schuiven is met duurzaamheidsplannen of het 
zoveelste klimaatakkoord. 

In deze context zien al diegenen die al zo lang bezig 
zijn met gewenste transities hun kans schoon: er 
zijn namelijk alternatieven, ideeën, strategieën, 
oplossingsrichtingen, businessmodellen en netwerken 
die de weg wijzen. Al die maatschappelijke vernieuwers 
en koplopers hebben vaak gevochten tegen ‘business 
as usual’: het is een deel van hun bestaansrecht dat 
ze alternatief zijn en op eigen energie, overtuiging 
en investeringen positie hebben bevochten. Maar 
voor het gros van de mensen, bestuurders en politici 
in het bijzonder, is de wereld van onzekerheden, 
ondernemerschap en experimenteren een vreemde met 
verschillende talen en culturen.

De kans die deze crisis biedt is dat twee werelden elkaar 
gaan vinden en een brug te slaan. De maatschappelijke 
pioniers die met coöperatieve energie een nieuwe 
economie waarin energie, mobiliteit, voedsel en 
zorg zich ontwikkelen in hun eigen omgeving. En de 
besluitvormers, investeerders en beleidsmakers die op 
het niveau van de samenleving voor publieke waarden, 
solidariteit en brede welvaart moeten zorgen. Er is 
behoefte aan een nieuwe vorm van samenleven en 
een overheid die inzet op transities naar een economie 
met zo min mogelijk negatieve impact op het milieu en 
zoveel mogelijk maatschappelijke waarde. Dat is ook de 
politieke opdracht: weg individuele consumptie, op naar 
maximale vrijheid, gezondheid en geluk.

Derk Loorbach (loorbach@drift.eur.nl) is directeur van DRIFT en 

hoogleraar Sociaal-economische transities aan de Faculteit der Sociale 

Wetenschappen, beide aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij is een 

van de grondleggers van het transitiemanagement als nieuwe vorm van 

governance voor duurzame ontwikkeling.

Derk Loorbach reageert

Rooilijn

Stelling

Er is inmiddels een complete maatschappelijke
discussie gaande over de betekenis van de COVID
crisis en wat dit voor de toekomst kan betekenen.
Ja, de publieke middelen die in economisch herstel
gaan zullen ongetwijfeld leiden tot beperkingen
voor de investeringen in allerlei nieuw energie- en
klimaatbeleid. Andersom zal het effect van de
economische crisis ongetwijfeld nog geruime tijd leiden
tot minder vliegverkeer en andere positieve effecten
voor het klimaat en het lokale milieu. Maar; niemand
weet het zeker.

Uit het verleden leren we dat in tijden van crises, waarin
maatschappelijke zekerheden plots wegvallen, er van
alles mogelijk wordt. Opeens accepteren we maatregelen
die we normaal niet eens zouden kunnen bedenken. Of
blijken we in staat tot veranderingen die we nooit voor
mogelijk hielden. Bekend is de 
Klein): de crisis gebruiken voor eigen gewin. Politici
die hun machtsbasis versterken en burgerrechten en
vrijheden inperken. Of bedrijven en investeerders die
fi nancieel profiteren van een beurskrach of het publiek
geld waarmee ze gered worden.

Anders dan de kosten, maar in de huidige crisis veel
relevanter, is wat individuen die maatschappelijke
transities naar een duurzame toekomst nastreven
doen. Vanuit mijn transitieonderzoek zie ik al
twintig jaar op allerlei niveaus onderzoekers,
ondernemers, ambtenaren en burgers vanuit idealisme,
ondernemerslust of gevoel voor urgentie werken
aan duurzame alternatieven. De wijze waarop we
economische groei in stand houden met fossiele energie,
extractie en lineair gebruik van grondstoffen en tegelijk
de negatieve impact afwentelen op mens en natuur is
niet houdbaar op de lange termijn. Anders gezegd: het
moet een keer fout gaan.

Alhoewel het maar de vraag is of we niet toch weer
terugvallen naar oude patronen, is er plotseling
een veel breder gehoor voor deze boodschap en
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Achtergrond
Marc DijkValkuilen bij Living Labs vermijden

Marc Dijk

Experimenteren in de vorm van Living Labs is in, maar het verloopt niet altijd 

probleemloos. Veelvoorkomende valkuilen zijn dat de labs zich lastig laten 

opschalen en te weinig inclusief zijn. Het onderzoeksproject Smarterlabs 

ontwikkelde en testte een methodiek waarmee dit soort valkuilen vanaf het begin 

kunnen worden vermeden. In dit artikel wordt deze aanpak toegelicht met behulp 

van een casus in Maastricht.

Het stedelijke Living Lab is een aanpak die veel 
Europese steden omarmen. Stedelijke Living Lab-
projecten of -experimenten worden doorgaans opgezet 
voor het ontwerpen, testen en leren van een innovatieve 
praktijk, dat wil zeggen een nieuwe manier om iets te 
doen, in ‘real-time’ en ‘real-place’ en met een diversiteit 
aan belanghebbenden. De term Living Lab verwijst 
naar de institutionele omgeving voor open innovatie die 
deze projecten ondersteunt. Dit kan op verschillende 
manieren worden georganiseerd, bijvoorbeeld voor 
lange of voor korte tijd; ona� ankelijk van of ingebed in 
de gemeentelijke organisatie; markt-gedreven of burger-
gedreven (Scholl e.a., 2017).

Ondanks de brede aandacht voor Living Labs, is de 
aanpak nog weinig systematisch onderzocht. De 
Lab-aanpak vindt zijn wortels in demonstratieprojecten 
en pilots. Over het algemeen richtten Living Labs 
zich daardoor vooral op kleinschalige praktijktests 
van technieken, soms inclusief de interacties tussen 
technologie en gebruiker, maar doorgaans werd hierbij 
de bredere sociaal-institutionele context verwaarloosd. 
Zelfs als de techniek uiteindelijk bevredigend werkte 
voor de deelnemers van het Living Lab-project, was 
dit geen reden voor bredere acceptatie buiten het Lab, 
o� ewel opschaling. Hierdoor is het innovatie-e� ect 
van het Lab beperkt. Een tweede kwestie is dat het 
Lab toch snel ‘gekaapt’ wordt door één of meerdere 
stakeholders, waardoor het ideaal van co-creatie door 
relevante actoren niet uit de verf komt. Bijvoorbeeld 
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door een focus op competente of ‘smart’ burgers' als 
gebruikers en partners, namelijk burgers met zowel 
de cognitieve als de materiële middelen om de slimme 
diensten te gebruiken en te co-produceren. Burgers 
die deze middelen missen, worden normaal gesproken 
niet als co-producenten in het Living Lab opgenomen, 
noch zullen ze waarschijnlijk van de slimme diensten 
gebruik kunnen maken zodra deze op een grotere 
schaal zijn geïmplementeerd. Het gevolg is een minder 
robuust ontwerp van slimme diensten, maar ook sociale 
uitsluiting, dat wil zeggen het ontnemen van toegang tot 
nieuwe diensten voor een deel van de bevolking.

SmarterLabs project
In het SmarterLabs project, zoals beschreven in 
� guur 1, stelden we de vraag: kan er niet beter geanti-
cipeerd worden op opschalen en sociale inclusie? Waar 
huidige studies zich richten op het conceptualiseren en 
begrijpen van opschaling op basis van projecten in het 
verleden (Van den Broek e.a., 2020), koos SmarterLabs 
actieonderzoek als methode om deze vragen te 
beantwoorden.  Het project hee�  praktische manieren 
ontwikkeld om te anticiperen op deze twee uitdagingen 
van de Living Lab-aanpak, en deze vervolgens getest. In 
dit artikel presenteren we het resultaat. We beschrijven 
eerst de geïdenti� ceerde richtlijnen om te anticiperen 
op valkuilen. Vervolgens bespreken we de resultaten 
van het testen van deze aanpak in actieonderzoek in één 
van de steden (Maastricht), een stad in een context waar 
de lezers van dit tijdschri�  het meest bekend mee zijn. Image sessies (bron: Taco Bree, Smarterlabs, 2018)
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Het onderzoek wees uit, dat, door de identi� catie van 
en anticipatie op contextuele valkuilen rond opschaling 
en inclusie, deze nieuwe aanpak helpt om de leeragenda 
van Stedelijke Living Labs te verbeteren. Het vergroot 
het leerrendement van enkel ‘hoe de innovatie kan 
werken’ met lessen over ‘bredere implementatie’. 

Living Labs: what’s new?
Stedelijke Living Labs (SLL's) hebben de afgelopen vijf 
jaar aan aandacht gewonnen als benaderingen voor 
stedelijke innovatie over de hele wereld (Voyenko e.a., 
2016). Ze passen zowel in de neoliberale logica van 
stedelijke innovatie en concurrentievermogen, als in 
de belo� e van meer inclusieve en open vormen van 
experimenteren die geschikt zijn de urgente en actuele 
maatschappelijk thema’s als klimaatverandering en 
‘slim’ bestuur te adresseren (Bulkeley e.a. al., 2014). Ze 
worden in toenemende mate ingevoegd in en verbonden 
met bestaande structuren, praktijken en netwerken van 
stedelijk bestuur in heel Europa.

Voor interdisciplinaire onderzoekers zijn SLL’s 
interessant omdat deze gebruikelijke onderzoekskaders 
doorkruisen en integratie van disciplinaire maar 
complementaire theorieën en methoden stimuleren 

(Bulkeley & Castán Broto, 2013; Luederitz e.a., 2016). 
Dit is deels een gevolg van de � exibele en diverse aard 
van SLL als ‘een ding in de praktijk’ en een technische, 
sociale en organisatorische context waarin mensen en 
organisaties aan de slag gaan. Ondanks de vele verschil-
lende verschijningsvormen hebben SLL’s ook een aantal 
gemeenschappelijke eigenschappen. Doorgaans worden 
onderscheiden: i) experimenteren op een concrete plek 
in de stad; ii) diversiteit wat betre�  participatie, iii) 
leren en evaluatie staan centraal (Voytenko e.a., 2016; 
Karvonen & van Heur, 2014). In de praktijk wordt elk 
kenmerk op verschillende manieren en in verschillende 
mate gebruikt, waarbij ze een nieuwe bijdrage leveren 
aan stedelijke innovatie en bestuur.

Richtlijnen om te anticiperen 
Gebaseerd op wetenschappelijke literatuur rond inno-
vatie en experimenteren, formuleerde we tien generieke 
richtlijnen om te anticiperen op de twee uitdagingen: 
opschalen en sociale inclusie. Het ging om literatuur die 
een bijdrage levert aan het begrijpen van opschalen en 
doen van experimenten in de stad. Naast de beperkte 
Living Lab-literatuur (McCrory 2016; McCormick & 
Kiss, 2015; Scholl e.a, 2017) gebruikten we literatuur 
over strategisch nichemanagement (Weber e.a., 1999) 
en transitie-experimenten (Raven e.a, 2008; Quist e.a., 
2011; Luederitz e.a., 2016), pilotprojecten (Vreugdenhil 
e.a 2010) leren voor duurzaamheid (Dieleman, 2013) en 
literatuur over stedelijke verandering (Hommels, 2005; 
Valderrama-Pineda, 2010; Blok, 2013). Elke richtlijn is 
een combinatie van een typische valkuil, en een manier 
om op deze valkuil te anticiperen. Figuur 2 noemt 
de tien typische valkuilen voor opschaling en sociale 
inclusie.

Een voorbeeld van een typische valkuil is dat burgers 
de � nanciële of intellectuele capaciteiten of tijd missen 
om deel te nemen aan het Living Lab. Om zinvol deel te 
nemen hebben burgers tijd, energie en betrokkenheid 
nodig, een zekere mate van begrip van het onderwerp, 
van het dilemma, of van de relevante technologie, 
en soms ook speci� eke economische of intellectuele 
capaciteiten of vaardigheden. Bepaalde sociale groepen 
kunnen hierdoor de neiging hebben niet deel te nemen 
aan de activiteiten van het Living Lab. Manieren om 
hierop te anticiperen zijn bijvoorbeeld het gebruik van 
stakeholderidenti� catietechnieken om de relevante 
stakeholders te bepalen voor het speci� eke onderwerp 
en het verkennen mogelijke redenen van uitsluiting. 
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Daarnaast is het betrekken van andere deelnemers aan 
het Living Lab bij deze verkenning (niet alleen de initië-
rende partijen), ook in de volgende fases van het Living 
Lab-project belangrijk. Daaruit volgt dan de aanpassing 
van de Living Lab-activiteiten op de gevonden risico’s 
van uitsluiting, waarbij te denken valt aan de keuze van 
informatieverstrekking en uitleg, de keuze van locatie 
en tijdstip van de activiteiten, taal en verstrekken van 
technische ondersteuning aan ‘digibeten’.

Een ander voorbeeld is dat de potentie van het Living 
Lab om te leren wordt onderbenut (zie punt 5 in � guur 
2). Als het leerproces van de Living Lab-activiteiten 
niet gestructureerd wordt door expliciete leervragen 
en niet gemonitord worden, kunnen de geleerde lessen 
erg beperkt zijn en zomaar verdampen. In dat geval 
is overdracht van kennis maar heel beperkt mogelijk, 
wat toepassing op andere plekken onwaarschijnlijk 
maakt. Manieren om hierop te anticiperen zijn 
bijvoorbeeld: 1) het ontwikkelen van een duidelijke 

en gezamenlijke leeragenda, dat wil zeggen een set 
van leerdoelen, vragen, gericht op het vergaren en 
monitoren van lessen in het Living Lab (dus ‘collectieve 
kennis-creatie’), inclusief een strategie om de vergaarde 
kennis te delen met relevante actoren buiten het Lab; 
2) Kennisuitwisselingen door middel van face-to-face 
interacties, dus fysieke bijeenkomsten, die leren voor 
iedereen meer lonend en verdiepend maken, en ook 
ruimte geven aan verspreiding van non-verbale kennis. 
Voor de volledige set van valkuilen en anticipatie-
suggesties, zie Dijk e.a, 2019.

Actieonderzoek
Door middel van actieonderzoek in vier Europese 
steden is de hierboven geformuleerde anticiperende 
aanpak getest. Dit gebeurde op verschillende manieren 
en in verschillende contexten, altijd rond mobiliteitsge-
relateerde onderwerpen. 
Actieonderzoek is relevant voor ons onderzoek, omdat 
het de meest geschikte manier is om deze nieuwe 
anticiperende benadering te testen. Door zelf een 
interventie uit te voeren en vervolgens het e� ect ervan te 
evalueren, leren we gericht over de waarde en beperkin-
gen van onze benadering. Hoewel de meeste richtlijnen 
gebaseerd zijn op eerder geopperde ideeën die toegepast 
werden op individuele basis, zijn ze immers nooit toe-
gepast als een gecombineerde set om op een coherente 
manier te anticiperen op valkuilen.

De manier waarop we de richtlijnen testen via actie-
onderzoek bestaat uit vier stappen (uitgevoerd in elk 
van de vier steden): 1) het identi� ceren van een lopend 
of startend stedelijk innovatieproject met de ambitie 
om deze nieuwe praktijk in de hele stad op te schalen; 
2) het bepalen welke van de tien (generieke) valkuilen 
voor opschaling en inclusie van toepassing zijn op dit 
speci� eke project; 3) het doen van een interventie door 
middel van een kortlopend Living Lab-project waarin 
geanticipeerd wordt op deze speci� eke beperkingen; 4) 
het evalueren van de geleerde lessen rond opschaling en 
inclusie van het innovatieproject.

Experiment in Maastricht 
Voor het Nederlandse deel van het project testten we de 
richtlijnen door middel van een Living Lab-experiment 
rond de herontwikkeling van het stationsgebied 
in Maastricht, een lopend innovatieproject van de 
gemeente. De gemeente wilde hier meer ruimte voor 
� etsers en voetgangers en meer oversteekmogelijk-

Figuur 2: Tien beperkingen voor opscha-
ling en sociale inclusie in stedelijke Living 
Lab-experimenten

1. Burgers missen de fi nanciële of intellectuele
capaciteiten of tijd om deel te nemen aan het
Living Lab

2. Relevante stakeholders blijven weg uit het
Living Lab

3. De impact buiten de locatie van het Living Lab
wordt over het hoofd gezien

4. Bestaande machtsstructuren worden binnen
het Living Lab gereproduceerd

5. De potentie van het Living Lab om te leren is
onderbenut

6. Het Living Lab is niet verbonden aan een 
onderwerp wat (maatschappelijk) breder leeft

7. Het ‘ge-co-creëerde’ Living Lab resultaat, 
wordt niet erkent in politiek en maatschappij

8. Stakeholders en instituties zijn erg
gefragmenteerd

9. Het bestaande stedelijke gestel is stroperig
en geklit

10. De institutionele context is matig ontvankelijk
voor het Living Lab concept

Figuur 1: Opzet onderzoeksproject Smarterlabs 

Onderzoeksproject SmarterLabs (2016-2019) 
bestond uit een consortium onder leiding 
van Maastricht University, met onder andere 
Gemeente Maastricht, Maastricht Bereikbaar, 
ANTEA Group en de Vrije Universiteit Brussel. 
Op basis van innovatieliteratuur en afgeronde 
innovatieprojecten in Maastricht, Brussel, 
Graz en Bellinzona zijn tien veelvoorkomende 
valkuilen voor het opschalen van inclusieve 
living lab-experimenten geïdentifi ceerd. Uit 
deze ervaringen zijn concrete strategieën 
samengesteld die helpen om deze valkuilen te 
vermijden. Door middel van experimenten in 
de vier steden zijn deze strategieën getest. Het 
resultaat laat zich lezen als een handboek voor 
stedelijke professionals die betrokken zijn bij 
living labs op het gebied van mobiliteit, smart 
cities, energie en tal van andere thema’s.
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heden realiseren, als startpunt van een stadsbreed 
beleid hieromtrent. Met behulp van interviews met 
vijf Maastrichtse beleidsmakers en analyse van twee 
innovatieprojecten in de afgelopen vijf jaar stelden we 
vast welke van de tien generieke richtlijnen voor het 
project Stationsgebied relevant waren. Vier valkuilen 
stonden centraal. 

In de eerste plaats valkuil 3, door de focus van de 
gemeente op het stationsgebied bestond het risico dat 
de e� ecten op Maastricht als geheel zouden worden 
gezien. Tevens was valkuil 8 relevant, vanwege het 
gefragmenteerde karakter van de mobiliteit van 
openbaar vervoer in Maastricht: openbaar vervoer-
bedrijven zijn grote bedrijven die zich primair op hun 
eigen product of dienst richten; belangrijke stakeholders 
(bewoners, forensen, bedrijven) bespreken deze zaken 
niet met elkaar op een georganiseerde manier. Er is 
alleen bilateraal overleg met de gemeente. Ook valkuil 9 
speelde een rol. De stedelijke infrastructuur, regulering 
en gewoonten rondom autogebruik en (ondergronds) 
parkeren in de binnenstad van Maastricht is namelijk 
erg stroperig. Beleidsaandacht voor � etsen en voetgan-
gers in de afgelopen twintig jaar hee�  niet geleid tot 
minder autogebruik in het gebied. Tenslotte was valkuil 
10 van toepassing. Beleidsmakers in Maastricht zijn 
doorgaans van mening dat interacties met belangheb-
benden veel complexiteit toevoegen aan processen van 
beleidsvorming en hebben daarom de voorkeur om te 
werken met professionele experts, zoals architecten en 
ingenieurs in plaats van met praktijkdeskundigen, zoals 
burgers, vooral in de meer strategische fasen van een 
project, wanneer ambtenaren doorgaans niet zeker zijn 
van wat zij willen of de gemeente wil.

Wat kunnen we leren als we door middel van een 
experiment expliciet op deze valkuilen anticiperen? 
Samen met beleidsmakers bepaalden we welke 
anticipatiesuggesties in deze casus het meest e� ectief 
leken en waarmee we in het Living Lab project gingen 
anticiperen op deze valkuilen.

Wat betre�  valkuil 3: de scope van het experiment kon 
het best heel Maastricht zijn, om e� ecten op wijken 
buiten het stationsgebied mee te nemen. Met het oog 
op valkuil 8 moest het experiment een grote diversiteit 
aan relevante belanghebbenden in dialoog met elkaar 
brengen, zoals bewoners, Q-park, winkeleigenaren, 
stedenbouwkundigen, huidige auto-forenzen. Gezien 

valkuil 9 was het aan te bevelen een project rond 
visievorming en visiebeoordeling te doen, gericht op 
het jaar 2040 om voorbij de belangen en structuren van 
vandaag te denken (het 'stroperige stedelijke gestel'), 
waardoor meer structurele verandering konden worden 
overwogen, besproken en beoordeeld. Tot slot, vanwege 
valkuil 10, kozen we voor een participatieve visievor-
mings- en beoordelingsactiviteiten, waarin (1) stake-
holdergroepen eerst apart werkten, voordat een grotere 
discussie met een mix van stakeholders plaatsvond, om 
hun argumenten beter te structureren; (2) in de tweede 
sessie de groepen voortbouwden op hun werk van de 
eerste sessie, terwijl ze re� ecties van externe experts 
zouden ontvangen; (3) de gemeente mee zou doen als 
(gelijkwaardige) deelnemer.

Het Living Lab-experiment bestond uit een aantal 
activiteiten. Als eerste werd de reeks activiteiten 
gezamenlijk ontwikkeld door de universiteit (Living 
Lab expertise), de gemeente en Maastricht Bereikbaar 
(beleidsmakers en mobiliteitexperts), en visualisatie-
experts (ANTEA group). De leervragen van het 
experiment werden samen vastgesteld: (1) hoe zien 
verschillende stakeholders het reizen in Maastricht in 
2040 het liefst, en (2) wat betekent dit voor de (beleids)
mogelijkheden om wandelen en � etsen op te schalen? 
In een volgende stap werden relevante stakeholders 
geïdenti� ceerd en werden er individuele interviews met 
hen gehouden, om hun kennis en ervaringen te active-
ren. De groepen waren: inwoners van het stadscentrum, 
inwoners van buitenwijken, forenzen, ondernemers/ 
detailhandel in het centrum, mobiliteits- en parkeerbe-
drijven en stedelijke planners/ beleidsmakers. 

De kern van het Living Lab waren twee sessies (halve 
dagen), een maand na elkaar. In de eerste sessie kregen 
de zes groepen, na een gezamenlijke introductie, ieder 
een eigen kamer met een hele grote plattegrond van de 
stad en allerlei data en � ches rond de huidige situatie 
van verkeersstromen, modaliteiten en kwaliteit van de 
leefomgeving. In anderhalf uur vormden de groepen 
hun visie voor Maastricht 2040, waarbij hetzelfde aantal 
reizigers hun eindbestemming zou moeten kunnen 
bereiken als vandaag in een gemiddelde ochtendspits. 
Aan het eind van de middag presenteerden de groepen 
hun visie aan elkaar en benoemden ze de voor- en 
nadelen die ze zagen in elkaars visie. In de maand tussen 
de twee sessies werden de zes visies vertaald naar een 
virtual reality omgeving voor een aantal straten. Ook 
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vroegen we experts de visies te scoren op bereikbaar-
heid, kwaliteit van de leefomgeving en kosten. De 
tweede sessie begon met een samenvatting van de sessie 
van de vorige keer en een indruk van de visualisaties, en 
de feedback van experts. Vervolgens kregen de stakehol-
ders weer anderhalf uur om hun visies af te maken op 
basis van de nieuwe informatie en ervaringen. De sessie 
sloot wederom af met het presenteren van de visies aan 
elkaar en een debat over verschillen en overeenkomsten. 
Na a� oop van de tweede sessie zijn er weer individuele 
interviews met alle deelnemers gehouden om hun 
ervaringen en lessen vast te leggen. Ten slotte was er 
een sessie met de gemeente om de antwoorden op de 
leervragen vast te stellen, op basis van het analyseren 
van de visies in de eerste en tweede ronde (verschillen 
en overeenkomsten tussen groepen en rondes), het 
debat tussen de stakeholders en de interviews met de 
stakeholders achteraf. 

Geleerde lessen
Wat valkuil 3 betre� , liep het innovatieproject van de 
gemeente rond het stationsgebied het risico de e� ecten 
van Maastricht als geheel over het hoofd te zien. Om 
e� ecten op andere gebieden dan het stationsgebied 
mee te nemen concentreerde het visievormings- en 
beoordelingsexperiment zich op de stad Maastricht 
als geheel. Met de stakeholderanalyse werden mensen 
uit verschillende gebieden (inwoners van het stadscen-
trum, van buitenwijken, forenzen) geïdenti� ceerd. Ze 
namen allemaal actief deel aan het uiten en bespreken 
van hun visie op mobiliteit in Maastricht in 2040. Het 
liet duidelijk zien dat mobiliteit in het stationsgebied 
sterk verbonden is met mobiliteit in alle andere delen 
van Maastricht. Het experiment hielp deze e� ecten op 
te nemen in de herontwikkeling van het stationsgebied.

Met het oog op valkuil 8, bracht het experiment, 
naast bewoners uit verschillende wijken, ook verschil-
lende soorten belanghebbenden bij elkaar, zoals 
parkeerbedrijf Q-park, busbedrijf Arriva en de nieuwe 
mobiliteitsdienst voor het leasen van � etsen (Swap� ets). 
Het was nieuw dat deze mobiliteitsbedrijven, met 
andere stakeholders, in een gezamenlijke sessie op zo’n 
gestructureerde manier verschillende visies co-creëer-
den, presenteerden, bespraken, beoordeelden, en verder 
doorontwikkelden, op een open en gelijkwaardige 
manier. Er waren afwisselend plenaire discussies en 
subgroep- (dat wil zeggen per stakeholdergroep) bij-
eenkomsten, waarin de visies werden ontwikkeld. Dit 
proces hielp om een discussie op gang te brengen over 
de stad als ‘gemeenschappelijk goed’. Het tijdsbestek 
van 2040 en de relatief kleine groep van actoren hielpen 
om verder te kijken dan de belangen van vandaag.

In de post-interviews benadrukten alle deelnemers 
dat ze vonden dat ze zich goed en vrij konden uitdruk-
ken tijdens de Lab-activiteiten. Ongeveer de hel�  
van de deelnemers zei dat ze een aantal interessante 
punten van andere deelnemers hadden gehoord. 
Tegelijkertijd vonden sommige vertegenwoordigers 
van bedrijven dat de bewoners eigenlijk ‘te onwetend 
voor zo’n visievormingsoefening’ waren en de visies 
van de bewoners ‘alleen maar dromen’ waren. Dit kan 
worden gezien als een soort institutionele fragmentatie 
of ontstane afstand tussen verschillen soorten stake-
holders een klassieke framing in termen van ‘experts’ 
en ‘niet-experts’. Enkele deelnemers merkten op dat 
ze het format van afzonderlijke stakeholdergroepen 
nuttig vonden om eerst met gelijkgestemden te werken, 
voordat een grotere discussie met een mix van stake-
holders plaatsvond. Het hielp om argumenten beter te 
structureren.

Het Living Lab slaagde erin de verschillende sta-
keholders in een dialoog te brengen te midden van 
institutionele fragmentatie, door alle deelnemers de 
voor- en nadelen van hun visie te laten zien. Hoewel 
het experiment geen convergentie van visies liet zien, 
leverde het voor de gemeente, naar eigen zeggen, wel 
‘veel meer argumenten voor meer ruimte voor � etsers 
en voetgangers, en een groter autovrij gebied in het 
stadscentrum’. Het blijvende verschil van visies re� ec-
teert aan de ene kant het verschil van rol en belang van 
de stakeholders, en hee�  aan de andere kant mogelijk te 
maken het kleine aantal (van twee sessies) en het korte 

Bewoners aan de slag (bron: Taco Bree, Smarterlabs, 2018)
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vroegen we experts de visies te scoren op bereikbaar-
heid, kwaliteit van de leefomgeving en kosten. De 
tweede sessie begon met een samenvatting van de sessie 
van de vorige keer en een indruk van de visualisaties, en 
de feedback van experts. Vervolgens kregen de stakehol-
ders weer anderhalf uur om hun visies af te maken op 
basis van de nieuwe informatie en ervaringen. De sessie 
sloot wederom af met het presenteren van de visies aan 
elkaar en een debat over verschillen en overeenkomsten. 
Na a� oop van de tweede sessie zijn er weer individuele 
interviews met alle deelnemers gehouden om hun 
ervaringen en lessen vast te leggen. Ten slotte was er 
een sessie met de gemeente om de antwoorden op de 
leervragen vast te stellen, op basis van het analyseren 
van de visies in de eerste en tweede ronde (verschillen 
en overeenkomsten tussen groepen en rondes), het 
debat tussen de stakeholders en de interviews met de 
stakeholders achteraf. 

Geleerde lessen
Wat valkuil 3 betre� , liep het innovatieproject van de 
gemeente rond het stationsgebied het risico de e� ecten 
van Maastricht als geheel over het hoofd te zien. Om 
e� ecten op andere gebieden dan het stationsgebied 
mee te nemen concentreerde het visievormings- en 
beoordelingsexperiment zich op de stad Maastricht 
als geheel. Met de stakeholderanalyse werden mensen 
uit verschillende gebieden (inwoners van het stadscen-
trum, van buitenwijken, forenzen) geïdenti� ceerd. Ze 
namen allemaal actief deel aan het uiten en bespreken 
van hun visie op mobiliteit in Maastricht in 2040. Het 
liet duidelijk zien dat mobiliteit in het stationsgebied 
sterk verbonden is met mobiliteit in alle andere delen 
van Maastricht. Het experiment hielp deze e� ecten op 
te nemen in de herontwikkeling van het stationsgebied.

Bewoners aan de slag (bron: Taco Bree, Smarterlabs, 2018)
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tijdsbestek van een maand. Mogelijk dat een langere 
serie meer convergentie van visies zou laten zien.

Anticiperen, niet controleren
Het testen van de tien richtlijnen om beter te anticiperen 
op opschaling en sociale inclusie van Stedelijke Living 
Lab-experimenten in vier steden leverde diverse lessen 
op. In dit artikel zijn we alleen ingegaan op die van de 
Maastrichtse casus. Maar in Brussel, in een experiment 
waarin burgers zelf luchtkwaliteitsmetingen gingen 
doen, ontstond, mede door interferentie met een aantal 
andere gelijktijdige activiteiten, een brede maatschap-
pelijke discussie en activiteit rond de roep om schonere 
lucht. Recent organiseerden de projectdeelnemers en 
andere belanghebbenden de ‘Etats Generaux de l'Air de 
Bruxelles’ (de Staten Generaal van de Brusselse lucht), 
een combinatie van een internationaal onderzoekssym-
posium, een hackathon en verschillende activiteiten van 
burgers en maatschappelijke organisaties. Het initiatief 
bracht verschillende actoren samen die streven naar 
een schonere lucht in Brussel. Het bood een platform 
voor dialoog en samenwerking en besprak visies en 
oplossingen om een gezondere stad te realiseren. Van 
dit Brusselse experiment is met name geleerd dat het re-
framen van mobiliteitskwesties als gezondheidskwesties 
helpt om veel mensen op de been te brengen.

In de andere twee steden was het anticiperen op 
valkuilen ook e� ectief hoewel minder tastbaar en meer 
gemengd. In Bellinzona werd een mobiliteits-app geco-
creëerd, de Bellidea-app, die gemiddeld een aanzienlijk 
aantal van 180 reguliere app-gebruikers per week 
had, met gebruikers die het aandeel autokilometers 

in hun totale reisafstand een stuk verminderde. Dit 
project werd verstoord toen de app-ontwikkelaar zich 
terugtrok nadat de app drie maanden was gebruikt. 
Het experiment in Graz hielp om tal van ideeën van 
stakeholders voor het herontwerp van het Griesplatz 
te verzamelen, bevorderde sociale interacties tussen 
bewoners en droeg bij aan een positievere houding 
over de toekomst in de wijk Gries in het algemeen. In 
Maastricht faciliteerde het experiment een veel meer 
gestructureerde discussie over mobiliteit in Maastricht 
in 2040 dan het ‘roepen van meningen’, zoals op een 
gemiddelde inspraakavond. Het maakte de verschil-
lende visies van stakeholders expliciet, inclusief de voor- 
en nadelen in de ogen van anderen. Gemeentelijke 
ambtenaren leerde, naar hun eigen zeggen, meer over 
het dilemma van ‘ruimte voor de auto’ versus ‘ruimte 
voor lopen en � etsen’. Ze zagen ook de voordelen van 
onze geïntegreerde visie-aanpak, waarin de onverenig-
baarheid van ‘autotoegankelijkheid behouden’ versus 
‘meer ruimte voor auto-alternatieven’ explicieter werd 
dan doorgaans. Ook leerde ze aanvullende argumenten 
en randvoorwaarden voor een groter autovrij gebied in 
het centrum, dus het opschalen van � etsen en wan-
delen: welke straten of wijken het meest voor de hand 
liggen en hoe stakeholders daar tegenover staan. 

Hoewel alleen op een kwalitatieve manier geëvalueerd, 
merken we dat de anticiperende richtlijnen in het 
algemeen helpen om e� ectiever te leren over opschaling 
en inclusie. Tegelijkertijd is het duidelijk dat deze richt-
lijnen niet leiden tot het controleren of managen van 
een opschalingsproces. Het complexe en multi-actor 
karakter van deze stedelijke kwesties staat een dergelijk 
aantrekkelijk idee niet toe. Op basis van onze eerste test 
van de tien richtlijnen denken wij dat anticiperen het 
beste is wat men kan doen om maximaal te leren over 
het opschalingsproces.

Wij stellen voor dat deze aanpak nuttig kan zijn voor 
allerlei andere stedelijke projecten. Dat wil zeggen, de 
richtlijnen zijn generiek en moeten worden gezien als 
een checklist om na te gaan welke van de valkuilen van 
toepassing zijn op een bepaald project. Daarom is het 
nodig om de context-speci� eke valkuilen te identi� ce-
ren. De richtlijnen geven suggesties voor manieren om 
te anticiperen en die zijn noodzakelijkerwijs in alge-
mene termen geformuleerd. Welke van de suggesties 
het meest van toepassing is, en hoe precies, moet per 
geval worden bepaald met de relevante stakeholders. 

Marc DijkValkuilen bij Living Labs vermijden

Onze aanpak is erop gericht om een breed scala van 
belanghebbenden in het Living Lab uit te nodigen: 
zowel krachtige gevestigde belanghebbenden, die 
een sterke interesse kunnen hebben in stimuleren of 
remmen van het opschalingsproces, als groepen met 
weinig of geen macht en invloed. Dit contrasteert enigs-
zins met benaderingen zoals transitiemanagement, die 
voorstelt om ‘koplopers’ samen te brengen, belangheb-
benden met een hoog ambitieniveau voor een bepaalde 
oplossingsrichting. Dit betekent meer consensus in het 
lab, maar ook minder afspiegeling van de maatschap-
pelijk, vaak tegenstrijdige, opvattingen, dus minder 
discussie en minder leren over het opschalingsproces.

Welke valkuilen voornaam zijn, is in belangrijke mate 
gevals- of stadsspeci� ek en moet dus worden geïden-
ti� ceerd door een speci� eke analyse van elke lokale 
situatie. Meer gevallen buiten de casus Maastricht in 
dit artikel en de drie anderen in SmarterLabs moeten 
worden beoordeeld en vergeleken om de richtlijnen 
in verschillende gebieden en gevallen te testen. 
Metastudies kunnen de identi� catie opleveren van 
verschillende soorten van opschaling, of typen stede-
lijke transformatiepaden, die mogelijk kunnen leiden 
tot nadere speci� catie van richtlijnen voor bepaalde 
soorten opschaling of soorten innovaties.

Marc Dijk (m.dijk@maastrichtuniversity.nl) is docent-onderzoeker aan het 

Maastricht Sustainability Institute, Maastricht University en onderzoeker 

bij de Transport Studies Unit, Oxford University. 
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Onze aanpak is erop gericht om een breed scala van
belanghebbenden in het Living Lab uit te nodigen:
zowel krachtige gevestigde belanghebbenden, die
een sterke interesse kunnen hebben in stimuleren of
remmen van het opschalingsproces, als groepen met
weinig of geen macht en invloed. Dit contrasteert enigs-
zins met benaderingen zoals transitiemanagement, die
voorstelt om ‘koplopers’ samen te brengen, belangheb-
benden met een hoog ambitieniveau voor een bepaalde
oplossingsrichting. Dit betekent meer consensus in het
lab, maar ook minder afspiegeling van de maatschap-
pelijk, vaak tegenstrijdige, opvattingen, dus minder
discussie en minder leren over het opschalingsproces.

Welke valkuilen voornaam zijn, is in belangrijke mate
gevals- of stadsspeci�ek en moet dus worden geïden-
ti� ceerd door een speci�eke analyse van elke lokale
situatie. Meer gevallen buiten de casus Maastricht in
dit artikel en de drie anderen in SmarterLabs moeten
worden beoordeeld en vergeleken om de richtlijnen
in verschillende gebieden en gevallen te testen.
Metastudies kunnen de identi�catie opleveren van
verschillende soorten van opschaling, of typen stede-
lijke transformatiepaden, die mogelijk kunnen leiden
tot nadere speci�catie van richtlijnen voor bepaalde
soorten opschaling of soorten innovaties.
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Toerisme is de afgelopen jaren zeer snel gegroeid en deze toename 

lijkt alleen maar sterker te worden. Hoewel deze ontwikkeling 

kan bijdragen aan economische groei, brengt ze ook nadelen met 

zich mee, vaak als overtoerisme aangeduid. Het project Smart City 

Hospitality heeft de stedelijke toerismeproblematiek geanalyseerd 

en een serious game ontwikkeld om belanghebbenden samen te 

laten refl ecteren. Gezamenlijke beleidsontwikkeling is nodig, maar 

is een proces van lange adem aangezien mensen snel terug lijken te 

vallen in oude patronen.

Ko Koens en Frans MelissenStad voor iedereen met Smart City Hospitality

Stad voor iedereen met
Smart City Hospitality

Ko Koens en Frans Melissen

was daarom: het ontwikkelen van een 
raamwerk en een handvest voor het in 
gang zetten van interventiestrategieën die 
leiden tot duurzame stedelijke ontwikkeling. 
Om die beweging in gang te zetten is een 
uitgebreide literatuurstudie naar stedelijk 
toerisme uitgevoerd en zijn meer dan 
tachtig interviews in de zes deelnemende 
Europese steden afgenomen (Amsterdam, 
Belgrado, Darmstadt, Göteborg, Stavanger 
en Valencia). Daarnaast is een zogenaamde 
Q-studie uitgevoerd. Hiermee kunnen 
typologieën van verschillende meningen 
en houdingen worden geïdenti� ceerd door 
middel van het rangschikken van een set 
van stellingen over toerisme, de e� ecten 
van toerisme en beleid gericht op toerisme. 
Met de Q-methodologie is het mogelijk om 
speci� eke wereldbeelden van respondenten 
te schetsen en de meer genuanceerde 
meningen over toerisme boven tafel te 
krijgen. De wereldbeelden laten duidelijk 
zien dat, zelfs binnen dezelfde stad en 
binnen dezelfde groep stakeholders binnen 
die stad, heel verschillend gedacht wordt 
over zaken zoals het betrekken van burgers 

Venice-walk (bron: Margrit Ralev, https://www.freeimages.com)

Tijdens de vorige gemeenteraadsverkiezin-
gen in Amsterdam was het tegengaan 
van het zogenaamde overtoerisme een 
belangrijk punt in de campagnes van 
verschillende partijen. Maatregelen 
gericht op het managen en reguleren van 
toerisme blijken echter onvoldoende om een 
langetermijnverandering te bewerkstelligen. 
Daarnaast blijkt controle op overtredingen 
op dit moment al lastig te zijn. In plaats 
van toerisme te zien als een vijand van een 
lee� are stad, is het dan ook verstandiger 
om meer fundamentele en doordachte 
keuzes te maken die ervoor kunnen zorgen 
dat de sector een positieve bijdrage gaat 
leveren aan een duurzame transformatie 
van de stad als geheel. 

De stad als gastvrouw
Om dit te bereiken is het noodzakelijk om 
te komen tot een herijking van de manier 
waarop duurzaam stedelijk toerisme wordt 
gestimuleerd. Het doel van het project 
‘Smart City Hospitality’, uitgevoerd door 
een internationaal consortium, geleid 
door Breda University of Applied Sciences, 

Rooilijn
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bij beleidsvorming, focus op mensen of 
natuur, focus op lee� aarheid of economie.

De onderzoeksresultaten tonen aan dat 
problemen met stedelijk toerisme en 
overtoerisme niet los kunnen worden 
gezien van de lokale context, interesses en 
emoties van lokale belanghebbenden. Met 
andere woorden, stedelijk toerisme moet in 
samenhang met een reeks lokale kwesties 
en ontwikkelingen worden besproken. Met 
generieke interventiestrategieën om een 
overgang naar duurzaam stedelijk toerisme 
te stimuleren, zullen steden geen grip 
krijgen op overtoerisme.

Het is daarom onvoldoende om beleid 
exclusief te richten op het managen van 
bezoekersstromen. Nuttiger is het om te 
zorgen dat de stad een goede gastvrouw 
wordt voor bewoners, bezoekers en andere 
lokale belanghebbenden tezamen. Dit 
vereist dat toerisme wordt meegenomen in 
een breder debat en dat zijn ontwikkeling 
in samenspraak gebeurt met meerdere 
afdelingen binnen de lokale, regionale 
en soms zelfs nationale overheid, het 
bedrijfsleven en inwoners. Ook als deze op 
het eerste gezicht niet direct bij toerisme 
betrokken lijken te zijn. 

In de praktijk blijkt het lastig om een 
dergelijk breder debat op gang te brengen. 
Zoals gezegd, kwam uit de Q-studie 
namelijk naar voren dat perspectieven op 
stedelijk toerisme zeer persoonlijk zijn en 
dat de verschillen tussen individuen zo 
groot zijn, dat het zo goed als onmogelijk is 
om consensus te krijgen over de te volgen 
strategie. Ook komen veel belanghebbenden 
elkaar in de dagelijkse praktijk nauwelijks 
tegen en maakt toerisme voor velen geen 
onderdeel uit van hun takenpakket. In 
plaats van de nadruk leggen op generieke 
strategieën die erop gericht zijn de negatieve 
impact van bezoekers te verminderen, is er 
binnen Smart City Hospitality daarom voor 
een procesbenadering gekozen. Bij deze 
aanpak ligt de nadruk op het samenbrengen 

van verschillende perspectieven en 
gezamenlijk re� ecteren op potentiële 
interventies.

Design-gestuurde 
beleidsaanpak
Het Smart City Hospitality framework 
(� guur 1) is erop gericht om 
belanghebbenden op stedelijk niveau 
gezamenlijk te laten re� ecteren op 
toeristische ontwikkelingen in hun 
stad of wijk. Het kan gebruikt worden 
als basis voor een design-gestuurde 
beleidsaanpak, die kan uitmonden in 
interventiestrategieën voor het omgaan 
met (toekomstige) (over)toerismekwesties. 
De grondgedachte achter het raamwerk 
is dat het in gang zetten van een 
transformatie alleen kan door middel van 
een inclusieve en participatieve strategie. 

Gezien de sterk tegenstrijdige belangen 
die er binnen stedelijk toerisme spelen, is 
het niet reëel om voor beleidsmaatregelen 
en andere interventies te zoeken naar 
consensus. In plaats daarvan is het nodig 
om belanghebbenden hun verschillende 
wereldbeelden, inzichten en belangen te 
laten bediscussiëren om op basis daarvan 
tot nieuwe inzichten te komen. 

Stad voor iedereen met Smart City Hospitality Ko Koens en Frans Melissen

Figuur 1: Het Smart City Hospitality framework

Bron: SCITHOS

Busy-street (bron: Hert Niks, www.pexels.com)
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Niet iedereen hoe�  het altijd overal mee 
eens te zijn, zolang er maar inzicht is in 
en begrip voor de achterliggende redenen. 
Daarnaast blij�  zo iedereen betrokken bij 
een gezamenlijke poging om een trans-
formatie in gang te zetten. Transformaties 
zijn in de praktijk zelfs vaak gebaat bij 
verschillende typen interventies die door 
uiteenlopende betrokkenen in hun eigen 
context parallel worden ingezet (Koens 
e.a. , 2019). Om deze reden wordt de term 
smart dan ook breder geïnterpreteerd 
dan alleen investeringen in technische 
infrastructuur. Het gaat met name ook om
het creëren van samenspraak en geza-
menlijke re� ecties om zo te komen tot een 
eenduidige strategie. Dit kan ondersteund 
worden door digitale technologie, maar 
kan ook op een analoge wijze. 

Hoewel het te ver gaat om binnen dit artikel 
het gehele raamwerk uit te leggen (zie 
hiervoor het artikel van Koens e.a., 2019), 
is het nuttig om aan te geven dat het een 
traditionele people, planet, pro� t (triple-p) 
duurzaamheidsbenadering combineert 
met het concept city hospitality – de mate 
waarin de stad een goede gastvrouw is 
voor al haar gebruikers. Dit wordt gevat 
in drie waarden: lee� aarheid , kwaliteit 
van ervaring en smart hospitality. 
Lee� aarheid wordt hierbij gede� nieerd 
als de kwaliteit van de stad als een plaats 
voor wonen en werken voor alle gebruikers 
van de stad. Kwaliteit van ervaring 
betre�  de mate waarin de stad een goede 
kwaliteit aan vrijetijdservaringen kan 
bieden aan bezoekers en bewoners. Het 
uiteindelijke doel van het raamwerk is 
om bij te dragen aan een veerkrachtige 
stad waar vanuit gezamenlijkheid de stad 
duurzaam en bestendig wordt ontwikkeld. 
Smart hospitality wordt om deze reden 
gezien als de mate waarin verschillende 
belanghebbenden de mogelijkheid hebben 
en worden gestimuleerd om bij te dragen 
aan de toekomst van de stad. 

Een praktische en speelse benadering 
Om ervoor te zorgen dat het raamwerk 

deze rol ook in de praktijk kan vervullen 
en niet in theoretische abstracties blij�  
hangen, is ervoor gekozen om een serious 
game te ontwikkelen, Met dit instru-
ment kunnen de relaties en spanningen 
tussen de verschillende waarden van het 
raamwerk op een praktische en speelse 
wijze inzichtelijk worden gemaakt. Het 
ontwikkelde spel duurt een dagdeel en 
kan gespeeld worden door vij� ien tot 
twintig verschillende belanghebbenden 
en groeperingen in een stad (beleidsma-
kers, bedrijven, burgers, et cetera), en 
combineert een analoog bordspel met 
een digitaal dashboard. Het analoge 
deel van het spel wordt gespeeld op een 
spelbord van 1,5 bij 1,5 meter en bestaat 
uit hexagonale tegels die tezamen een 
geogra� sche en voor de deelnemers 
herkenbare weergave vormen van de stad. 
Stedelijke ontwikkeling, gebouwen en 
attracties worden met 3D-geprinte 
iconen weergegeven. 

Binnen het spel maken deelnemers geza-
menlijk beleid in drie of meer rondes. Ze 
maken onderdeel uit van een van de vijf 
teams die allen verantwoordelijk zijn voor 
een ander onderdeel van stedelijke en toe-
ristische ontwikkeling, zoals bijvoorbeeld 
infrastructuur of de hospitality-branche. 
Spelers nemen hierbij waar mogelijk een 
andere rol aan dan ze in de dagelijkse 
praktijk hebben, zodat ze inzicht krijgen 
in de handelingsperspectieven van andere 
belanghebbenden. De verschillende teams 
kunnen kiezen uit een serie maatre-
gelen die speci� ek gericht zijn op hun 
beleidsveld. Deze zijn voortgekomen uit 
onderzoek naar bestaande maatregelen in 
de zes deelnemende steden. Voorbeelden 
van maatregelen zijn het stimuleren of 
beperken van bepaalde typen accommo-
daties of toeristen, het autovrij maken van 
bepaalde gebieden, of het verduurzamen 
van bepaalde faciliteiten. Om de maat-
regelen uit te kunnen voeren, hebben de 
teams een beperkt aantal tokens gekregen, 
wat ze dwingt tot samenwerking, overleg 
en/of onderhandelen. 

Stad voor iedereen met Smart City Hospitality

Het digitale dashboard is gebaseerd op 
een rekenmodel, dat de uitkomsten van 
de genomen beslissingen simuleert en 
het mogelijk maakt om na iedere ronde 
feedback aan de spelers te geven met behulp 
van de verschillende waarden van het Smart 
City Hospitality Framework (� guur 2 – de 
namen van de SCITHOS-waarden op het 
dashboard verschillen iets van die in het 
framework in verband met ruimtegebrek 
op het scherm). De impact van maatregelen 
wordt op een stedelijk niveau gemodelleerd 
met behulp van de SCITHOS-waarden en er 
wordt aangegeven in welke mate faciliteiten 
goed worden gebruikt en waar milieu-
problemen dreigen. Ook wordt er voor de 
lee� aarheid en kwaliteit van ervaring van 
de stad speci� ek gekeken naar de impact op 
vier zogenaamde ‘personas’, die bepaalde 
groepen bewoners of bezoekers represente-
ren. Met het presenteren van deze feedback 
ontstaat er na elke ronde een moment 
waarop de deelnemers gezamenlijk de 
resultaten van hun beslissingen analyseren 
en interpreteren. Zeker als de resultaten 

niet overeenkomen met de verwachtingen, 
bijvoorbeeld omdat individuele deelnemers 
beleidsmaatregelen hebben genomen die 
elkaar tegenwerken, levert dit interessante 
discussies op. 

Het spelverloop was redelijk gelijk in de zes 
deelnemende steden, waarbij in het begin 
de teams voornamelijk individueel speelden 
en de nadruk legden op het uitvoeren van 
de door hen voorgestelde maatregelen. 
Dit leidde vaak niet tot het door de spelers 
gewenste resultaat. Na een of twee discus-
sieronden begonnen spelers coöperatiever 
te spelen. Er werd meer overlegd en spelers 
gaven uitleg over de redenen waarom ze een 
beleidsmaatregel speelden, zodat anderen 
hierop konden reageren en met alternatieve 
maatregelen konden komen. In sommige 
gevallen werden hiervoor voorbeelden uit 
de praktijk gebruikt en kwam een inhoude-
lijke discussie op gang die veel verder ging 
dan wat er binnen het spel was gebeurd. 
De betere samenwerking leidde ertoe dat 
spelers hun beleidsmaatregelen op elkaar 

Ko Koens en Frans Melissen

Figuur 2: Dashboard Smart City Hospitality Serious Game (Bron: SCITHOS)

Rooilijn

Figuur 2: Dashboard Smart City Hospitality Serious Game (Bron: SCITHOS)



Jg. 53 / Nr. 2 / 2020 P. 100Rooilijn Jg. 53 / Nr. 2 / 2020 P. 101Rooilijn

gingen afstemmen en daarmee resultaten 
verkregen die meer overeenkwamen met 
hetgeen ze wilden bereiken.

Impact serious gaming-aanpak
Om een indruk te krijgen van de impact van 
het spel is de beleving van deelnemers aan 
de spelsessies onderzocht met behulp van 
een vragenlijst nadat het spel was beëindigd. 
Deelnemers gaven aan dat het wat tijd kostte 
om het spel te doorgronden, aangezien het 
een andere manier van samenwerking is dan 
ze gewend waren en het spel behoorlijk wat 
regels had. Ze waren echter erg positief over 

Stad voor iedereen met Smart City Hospitality

de spelervaring als geheel. Ze gaven aan 
dat het spel en het raamwerk hen hebben 
geholpen om de complexiteit van stedelijke 
toeristische ontwikkeling beter te begrijpen, 
en ook dat beslissingen die op het eerste 
gezicht niets met toerisme te maken hebben, 
toch een grote impact kunnen hebben. 

Een ander punt dat werd gewaardeerd, is 
dat het spel de potentiële meerwaarde van 
samenwerking naar voren bracht. Ook 
dat het spel de spelers de mogelijkheid 
had geboden om in korte tijd een grote 
verscheidenheid aan belanghebbenden te 

ontmoeten en hun standpunten te begrijpen 
werd als positief ervaren. Het is hiervoor 
wel belangrijk dat mensen open staan voor 
dit soort nieuwe ontmoetingen. Hoewel 
dit in Nederland redelijk vanzelfsprekend 
was, bleek dit niet altijd even gemakkelijk 
in steden die bestuurlijk meer top-down 
georiënteerd waren. In die context leek 
het erop dat mensen minder snel het 
achterste van hun tong lieten zien. Dit is een 
beperking van een dergelijke werkvorm, 
hoewel dit mogelijk verminderd kan 
worden door mensen voor te bereiden en 
bijvoorbeeld een stad die niet de hunne is te 
laten spelen. 

Om een indruk te krijgen van de 
langetermijnimpact van het spel, zijn de 
contactpersonen binnen de steden een half 
jaar nadat het spel werd gespeeld opnieuw 
bevraagd. Ook in dit latere stadium keken 
zij nog steeds positief terug op de ervaring, 
maar ze gaven ook aan dat het spel niet 
direct tot nieuw beleid hee�  geleid. Dit is op 
zich niet verrassend; het is onwaarschijnlijk 
dat een enkele ervaring een dergelijke 
impact zal hebben. Het gee�  echter wel 
aan dat een meer integrale aanpak van 
beleidsdenken op dit gebied vereist is. 

Hoewel het Smart City Hospitality 
project inmiddels is afgelopen, betekent 
dit niet dat het raamwerk en het spel 
niet doorontwikkeld worden. Het spel is 
inmiddels alweer meerdere keren gespeeld 
en blijkt � exibel genoeg om ook toegepast te 
kunnen worden op een ander schaalniveau 
(het is een keer gespeeld op een regionaal 
niveau in Noord-Holland). Ook zal het spel 
worden doorontwikkeld met het oog op 
verduurzaming van cultureel toerisme in 
het Horizon 2020 project ‘SmartCulTour’ 
wat 1 februari 2020 is gestart. 

Samenvattend kan dus gezegd worden 
dat het spel een sterke meerwaarde hee�  
voor het samenbrengen van mensen en het 
geven van inzicht in de complexiteit van 
toeristische ontwikkeling, met name in 

steden waar een redelijk open beleidscultuur 
heerst. Tegelijkertijd leidt het spelen van 
een spel op zichzelf niet automatisch tot 
innovaties in beleid. Hiervoor zullen steden 
een langdurig traject in moeten gaan, 
waarbij ze op gezette tijden bijeenkomen. 
Het is dan wel belangrijk dat toeristische 
ontwikkeling in een breder stedelijk kader 
wordt geplaatst en samenwerking tussen 
verschillende belanghebbenden wordt 
gestimuleerd. Hiervoor kan het Smart 
City Hospitality framework, zeker voor 
degenen die het spel hebben gespeeld, een 
goede basis voor discussies bieden. Op deze 
wijze kan toerisme worden ingezet om bij 
te dragen aan oplossingen voor bredere 
stedelijke problemen en het benutten van 
contextspeci� eke kansen. 
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Met de verdichtingsopgave waar Amsterdam voor staat 

van minimaal 50.000 woningen in 2025 is de toename in 

bouwactiviteiten groot. De ambitie van verdichting staat op 

gespannen voet met de overlast die bouwprojecten veroorzaken. 

In stedelijke gebieden heeft drie tot vijf van de tien vrachtwagens 

een bouwplaats als bestemming en het aantal busjes met 

personeel en materiaal is nog groter. Hoewel er al veel 

(technische) oplossingen zijn voor de bouwlogistiek, blijkt door de 

veelheid aan partijen de optimalisatie van bouwlogistiek vooral 

een governance- en coördinatievraagstuk. In een Europees 

onderzoeksproject CIVIC is gewerkt aan een benadering die 

hierin kan ondersteunen. 

Marie Morel en Michael Berden

De bouw van Seestadt Aspern in Wenen (bron: CIVIC-project)
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Bouwlogistiek is de grootste bron 
van vrachtvervoer in steden. Deze 
bouwlogistieke transporten hebben een 
groot eff ect op luchtverontreiniging en 
verkeersonveiligheid (Quak e.a., 2011). Dit 
terwijl bouwlogistieke innovaties kunnen 
leiden tot een mindering van 
vij� ig tot tachtig procent in het aantal 
binnenstedelijke ritten (De Bes e.a., 2018). 
Met de huidige zwakke staat van bruggen en 
kademuren in Amsterdam is een groeiend 
probleem dat de grote en zware transporten 
niet meer de stad in kunnen. Voor 
projectontwikkelaars en aannemers zorgt 
dit voor vertraging van bouwprojecten, 
iets wat ook voor de omgeving niet prettig 
is. Voordat een gebouw er staat, ervaren 
bewoners al snel meerdere jaren overlast. 

Het implementeren van innovatieve 
bouwlogistieke maatregelen is vaak lastiger 
dan verwacht. Bouwprojecten kennen een 
complexe aaneenschakeling van directe 
en indirecte partijen (De Bes e.a., 2018). 
Niet alleen in de logistieke keten zelf, 
maar ook binnen gemeenten zijn er veel 
verschillende afdelingen die iets te maken 
hebben met bouwlogistiek en partijen 
hebben elk eigen doelen en belangen. 
Ook maakt de beloningsstructuur (de 
verdeling kosten en baten) en contractvorm 
het lastig om innovaties door te voeren. 
Fragmentatie is een kenmerk van een 
traditioneel bouwlogistiek proces en wordt 
vaak genoemd als dé oorzaak van de 
hoge faalkosten (Noordhuis, 2015). Deze 
faalkosten ontstaan doordat de verschillende 
partijen in de keten onvoldoende met 
elkaar communiceren. Daarbij kenmerkt 
het dagelijkse bouwproces zich door 
onvoorspelbaarheid en worden planningen 
ad-hoc aangepast wanneer problemen 
zich op de bouw voordoen. Dit maakt het 
zorgvuldig afstemmen van bevoorrading op 
de uitvoering lastig. 

Smart Governance Concept
De obstakels die het gevolg zijn van 
de hoge mate van fragmentatie die 

bouwlogistiek kenmerkt was aanleiding 
voor het CIVIC-project (Construction In 
Vicinities, Innovative Co-creation). Het 
consortium bestond uit de Hogeschool 
van Amsterdam, Vrije Universiteit 
Brussel, Austrian Institute of Technology, 
Linkoping University, Lindholmen 
Science Park, Chalmers University, 
Deudekom en Cargohopper, BERNARD-
engineers en Communi� ings. 
De aanname in het onderzoek was dat 
meer samenwerking en afstemming 
tussen de veelheid aan partijen de 
e�  ciëntie en duurzaamheid van de 
bouwlogistiek ten goede zou komen. 
Hiervan uitgaande was het doel van 
het project het ontwikkelen van een 
Smart Governance Concept voor het 
optimaliseren van bouwlogistiek. 
Dit concept bestaat uit zeven 
stappen, met verschillende tools 
voor het betrekken van stakeholders, 
concepten voor logistieke oplossingen, 
verkeersoptimalisatiemodellen, 
kostenberekeningen en kritieke prestatie-
indicatoren voor het opvolgtraject 
(� guur 1). Het concept is ontwikkeld 
in samenwerking met verschillende 
bedrijven en gemeenten en kan worden 
ingezet op gemeentelijk niveau, maar 
ook als tool voor projectontwikkelaars en 
aannemers in een speci� ek project. 

Deze benadering integreert de technische 
oplossingen in een breder perspectief van 
governance: het geheel van beslissingen, 
actoren, processen en onderliggende 
normen die een bepaalde handelswijze 
bepalen (Moser, 2009, p. 315). In dit artikel 
staat governance centraal en toont met 
name de ‘zachte’ kant van bouwlogistiek: 
gezamenlijke verantwoordelijkheid (stap 
1), mogelijke beleidsinstrumenten (stap 3) 
en het betrekken van stakeholders (stap 4). 
De technische oplossingen en de tools om 
deze te berekenen werden met name in 
Stockholm en Wenen onderzocht (stappen 
3, 5 en 6) en zijn uitvoerig beschreven in 
het CIVIC-handboek (CIVIC, 2017). 

In dit artikel worden de belangrijkste lessen 
uit de casus Amsterdam gebruikt. In deze 
casus werd het besluitvormingsproces 
rondom bouwlogistiek in kaart gebracht 
en welke barrières de innovatie in 
bouwlogistiek hinderden. Hiertoe werden 
36 interviews gehouden met (semi)publieke 
en private partijen en zijn twee workshops 
georganiseerd om de resultaten te 
toetsen. Aan de hand van enkele barrières 
wordt aangegeven welke slimmere 
oplossingen worden voorgesteld in het 
Smart Governance Concept. Omdat het 
onderzoek in 2018 is afgerond wordt ook 
kort gere� ecteerd op de ontwikkelingen 
sindsdien bij de gemeente Amsterdam.

Gezamenlijke visie
Wat goede bouwlogistiek is, betekent voor 
elke stakeholder iets anders. Dit betekent 
veilig en zonder geluidsoverlast voor 
bewoners en tijdige leveringen zonder 
onnodige kosten voor aannemers. Een 
bestuurlijke visie vanuit de gemeente over 

wat goede bouwlogistiek is ontbrak nog ten 
tijde van het onderzoeksproject in bijna 
alle steden, vooral doordat de urgentie niet 
gevoeld werd. 

Bij afwezigheid van een visie is het moeilijk 
om de regie te nemen als gemeente. Er is 
bovendien nog te weinig overzicht over 
alle verschillende bouwprojecten in een 
bepaald gebied. Hoewel in Amsterdam 
wel een overzicht bestaat van grote 
bouwprojecten in de stad, in het zogeheten 
Coördinatiestelsel, worden middelgrote en 
kleine bouwprojecten hier niet aangemeld. 
De potentie van het integraal bevoorraden 
van verschillende bouwprojecten in een 
speci� ek gebied wordt hiermee niet benut. 
Door private partijen wordt dan ook 
gevraagd om een centraal aanspreekpunt 
voor bouwlogistiek bij de gemeente. 

In combinatie met het gefragmenteerde 
karakter van de bouwsector, draagt het 
gebrek aan visie bij aan een algemeen 

Marie Morel en Michael BerdenSlimmere bouwlogistiek in de stad

Figuur 1: Het Smart Governance Concept moet bijdragen aan het verbeteren van de coördinatie en de impact op 

projectniveau (bron: CIVIC, 2017). 
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gebrek aan coördinatie en daarmee aan 
het ontbreken van een gedeeld gevoel 
van verantwoordelijkheid voor goede 
bouwlogistiek. Er moeten duidelijkere 
doelstellingen worden geformuleerd voor 
het verminderen van negatieve e� ecten 
van bouwprojecten. De doelstellingen 
moeten vervolgens vertaald worden in 
stadsbeleid: denk aan lage-emissie zones 
en maximaal aantal transportbewegingen. 
Vanuit private partijen wordt gewenst dit 
in gezamenlijkheid te organiseren: om 
tot breed gedragen normen te komen is 
de kennis van de architect, aannemer, 
onderaannemer en leverancier van belang. 

Daarom is de eerste stap in de benadering 
het creëren van een gezamenlijke visie 
op goede bouwlogistiek en de uitwerking 
ervan in projectdoelen. Belangrijke 
voorwaarden hiervoor zijn onder andere 
een gevoel van onderlinge a� ankelijkheid 
en de onzekerheid over hoe om te gaan met 
risico’s (Emerson e.a., 2012). Daarnaast 
moet gewerkt worden aan het opbouwen 
van vertrouwen, gedeelde motivatie en 
vermogen tot gezamenlijk actie. Deze 
componenten hangen samen en kunnen 
weer leiden tot aanpassingen in de praktijk. 
Continue evaluatie en feedback op de 
acties zorgen voor een beter inzicht in 
het probleem en de oplossing. Na a� oop 
van het bouwproject is het essentieel om 
het proces te evalueren en deze lessen te 
vertalen in de visie (stap 7 naar stap 1). 

Sturingsinstrumenten 
Het gebrek aan visie resulteert in een 
gebrek aan sturingsinstrumenten op 
niveau van de stadsplanning, waardoor 
geen voorwaarden worden gesteld 
aan bouwlogistiek. Een mogelijk 
sturingsinstrument is de bouwenvelop. Dit 
is een document dat alle beleidsregels bevat 
waaraan een bouwproject moet voldoen. 
Op basis hiervan sluit de gemeente 
overeenkomsten met de ontwikkelende 
partijen. In de bouwenvelop wordt 
vaak te weinig rekening gehouden 

met hoe het bouwwerk gerealiseerd 
dient te worden, bijvoorbeeld over de 
benodigde grootte van bouwplaats. In de 
bouwenvelop worden geen bepalingen 
opgenomen over later te formuleren 
randvoorwaarden voor bouwlogistiek. 
Om later in het proces dan nog iets te 
kunnen eisen van de opdrachtnemer 
ten aanzien van de bouwlogistiek 
wordt dan heel moeilijk. De focus in 
aanbestedingen blijkt vooral te liggen op 
beheersing in tijd, geld en kwaliteit. Als 
bouwlogistiek wel als gunningscriterium 
in de EMVI- aanbesteding (Economisch 
Meest Voordelige Inschrijving) wordt 
opgenomen telt het meestal niet zwaar 
mee. EMVI wordt gebruikt om aan te 
geven dat een aanbesteding niet 100 
procent op de laagste prijs wordt gegund, 
maar ook op kwaliteit. Aannemers geven 
zelf aan behoe� e te hebben aan meer 
speci� eke gunningscriteria en beter 
inzicht in de beoordelingswijze. Vaak 
zijn de criteria nog te generiek waardoor 
aannemers zelf ook niet goed weten hoe zij 
moeten reageren. De innovatie wordt op 
deze manier niet gestimuleerd.

Een belangrijk sturingsinstrument 
van de gemeente Amsterdam is het 
zogeheten BLVC-kader (Bereikbaarheid, 
Lee� aarheid, Veiligheid en 
Communicatie). Een BLVC-kader wordt 
opgenomen bij de aanbesteding en is 
voor elk groot bouwproject vereist. De 
aannemer reageert op deze kaders met 
een meer gedetailleerd BLVC-plan. Een 
goedgekeurd BLVC-plan is een vereiste 
voor het verkrijgen van de vergunning 
voor bouwwerkzaamheden in de openbare 
ruimte. De maatregelen uit het BLVC-
plan zijn juridisch bindend en worden 
gebruikt als richtlijn voor handhaving. 
Echter zijn deze richtlijnen niet altijd bij 
de handhavers bekend, waardoor het 
niet duidelijk is of de afspraken worden 
nageleefd. Ook is dit instrument nooit 
geëvalueerd en is het niet duidelijk wat de 
impact hiervan is op de bouwlogistiek. 

In de casussen Wenen en Stockholm werd 
vanuit de gemeente meer geïntervenieerd. 
Bij Seestadt Aspern in Wenen werd op 
basis van een milieue� ectenrapportage het 
maximumaantal vervoersbewegingen voor 

de bouw vastgesteld. Om dit te organiseren 
werd een algemeen logistiekcoördinator 
aangesteld waar de aannemers verplicht 
gebruik van moesten maken en aan 
meebetaalden. Bij de gronduitgi� e is het 
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De bouw van Seestadt Aspern in Wenen (bron: CIVIC-project) 
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contractueel vastgelegd waar de aannemers 
aan moesten voldoen en een deel van 
de grondprijs ging naar de logistieke 
coördinatie. Bij Norra Djurgardstaden in 

Stockholm werden aannemers verplicht 
gebruik te maken van een bouwlogistieke 
hub. A� ankelijk van de beladingsgraad 
van de transporteur wordt direct transport 

toegestaan (volume groter dan vijf kubieke 
meter) of wordt de transporteur verplicht 
om de lading te bundelen (volume kleiner 
dan vijf kubieke meter). De bouwlogistieke 

hub wordt ge� nancierd door de 
projectontwikkelaars en/of eindgebruikers 
en door de vergoedingen voor de services 
(Janné & Fredriksson, 2017). 

Stap 3 in het Smart Governance Concept 
stelt dan ook voor om de verschillende 
instrumenten aan te wijzen die beschikbaar 
zijn voor het creëren van de voorwaarden, 
zoals beleidsmaatregelen, richtlijnen en 
overeenkomsten. Dit gebeurt voordat een 
oplossing wordt gekozen, omdat in deze 
fase van het proces het nog mogelijk is het 
ontwerp van de aanbesteding te verbeteren. 
Door bijvoorbeeld BLVC-experts en logis-
tiek dienstverleners te betrekken bij het for-
muleren van de uitvraag, kunnen er meer 
speci� eke criteria worden geformuleerd. 

Betrekken van stakeholders
Het integreren van operationele kennis 
voor het beter kunnen inrichten van 
overeenkomsten en sturingsinstrumenten, 
duidt ook op een behoe� e aan het eerder 
betrekken van de uitvoerende partijen. 
Toeleveringspartners worden bijvoorbeeld 
vaak pas in het proces betrokken nadat alle 
besluiten zijn genomen, bijvoorbeeld over 
bouwmethoden en gebruikte materialen. 
Hierdoor kunnen zij weinig veranderen in 
de toeleveringsstrategie. Het gaat uiteraard 
niet alleen om operationele kennis, maar 
ook om lokale kennis uit het gebied. Vaak 
worden bewoners alleen geïnformeerd over 
de uitvoering, maar worden niet gevraagd 
mee te denken over de inrichting van de 
bouwlogistiek. Bewoners hebben vaak 
juist goede ideeën over wat goede lever-
tijden zijn of wat handige ingangen zijn 
voor vrachtwagens. Door hen en andere 
stakeholders eerder in het proces te betrek-
ken, kunnen con� icten tijdens de bouw 
worden vermeden en daarmee tijdsverlies 
en hogere kosten. 

In het CIVIC-project is een onderscheid 
gemaakt tussen directe en indirecte 
stakeholders. Directe stakeholders 

Marie Morel en Michael BerdenSlimmere bouwlogistiek in de stad

Seestadt Aspern (bron: CIVIC-project) 
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zijn economische actoren die direct 
zijn betrokken bij het bouwproject 
en besluitvormingsproces, zoals 
de opdrachtgever, aannemer, 
onderaannemers, leveranciers en 
fabrikanten. Indirecte stakeholders 
zijn maatschappelijke actoren die niet 
rechtstreeks deel uitmaken van het 
bouwproject, maar signi� cant last 
hebben van de bouwactiviteiten, zoals 
omwonenden, infrastructuurgebruikers, 
lokale bedrijven. Zij zijn meestal alleen 
indirect of op ad-hoc basis betrokken. 
A� ankelijk van het soort project (privaat 
of publiek) zijn de autoriteiten meer een 
directe of indirecte stakeholder. Daarnaast 
zijn drie impactcategorieën onderscheiden: 
economisch (meest belangrijk voor de 
directe stakeholders), milieutechnisch 
(meest belangrijk voor omwonenden 
en bepaalde belangengroepen) en 
maatschappelijk, zoals verkeersveiligheid 
en bereikbaarheid (meest belangrijk voor 
lokale overheden en overheidsinstanties).

Stakeholders kunnen uiteenlopende 
prioriteiten hebben en het is goed om deze 
eerst in kaart te brengen, alvorens een 
bouwlogistieke oplossing wordt gekozen. In 
het CIVIC-project is de Multi-Actor-Multi-
Criteria-analyse (MAMCA) gebruikt 
(Macharis, 2007). Hiermee worden 
verschillende maatregelen gewogen ten 
aanzien van de criteria van verschillende 

stakeholders, ondersteund door een online 
besluitvormingsplatform. Figuur 2 toont 
een schematische weergave van het verloop 
van een MAMCA. Het voordeel van deze 
methode is dat deze veel inzicht gee�  in 
verschillende criteria en dat stakeholders 
de criteria moeten wegen ten opzichte van 
elkaar. Stakeholders worden zo uitgedaagd 
om niet alleen hun eigen mening te 
roepen, maar ook mee te denken over de 
verschillende keuzes en mogelijke gevolgen. 

Naar slimmere bouwlogistiek
Het CIVIC-project werd voltooid in 
een periode dat er veel gebeurde op het 
gebied van bouwlogistiek, in ieder geval 
in de gemeente Amsterdam. Het CIVIC-
handboek en het Smart Governance 
Concept was hier niet direct de aanleiding 
voor maar het bleek wel een middel te zijn 
om de dialoog tussen private en publieke 
partijen te bevorderen. Ook hielp een 
serious game om meer begrip te kweken 
voor de noodzaak en het belang van 
samenwerking tussen de verschillende 
stakeholders voor een goede bouwlogistiek 
en daarmee vermindering van het aantal 
transporten rondom bouwplaatsen. 

Volgens Sarah Bork (Strategisch adviseur 
bij het Ingenieursbureau van de gemeente 
Amsterdam) is er een groter gevoel 
van urgentie, een gevoel van gedeeld 
eigenaarschap om tot bouwlogistieke 

oplossingen te komen en een betere 
sturing vanuit de lokale overheid. 
In de aanbesteding wordt nu vaker 
gewerkt met een EMVI-criterium voor 
bouwlogistiek. Dit criterium is inmiddels 
ook gestandaardiseerd in een handleiding, 
waardoor het makkelijker is om het in de 
aanbesteding op te nemen. Het wordt nog 
niet standaard in elk bouwproject toegepast. 

Op stadsniveau wordt nu ook de 
aannemer eerder in het proces 
betrokken. Dit is mogelijk gemaakt 
door de Samenwerkingsovereenkomst 
Verhardingen. In deze samenwerkings-
overeenkomst zijn diverse deelopdrachten 
voor verschillende percelen opgenomen. 
Normaal gesproken werd per project een 
nieuwe aannemer geselecteerd, maar 
met deze overeenkomst kan de gemeente 
voor een langere tijd met een vast aantal 
aannemers werken. Het voordeel is dat de 
gemeente nu in een eerder stadium met 
aannemers gaat samenwerken en kan 
sparren over de mogelijkheden betre� ende 
bouwlogistiek. 

Een ander gevolg van de samenwerkings-
overeenkomst is de mogelijkheid tot 
monitoring en evaluatie, waardoor een 
leerproces kan ontstaan (stap 1 en 7 in het 
Smart Governance Concept). Doordat elk 
bouwproject uniek is en samenwerkingen 
van korte duur zijn, werd steeds het wiel 
opnieuw uitgevonden. De overeenkomst 
biedt de mogelijkheid om te focussen op de 
evaluatie van de samenwerking in de vorm 
van een terugrapportage. Op dit moment 
is het nog te vroeg om te melden of dit een 
bruikbare vorm van evaluatie is. 

Over het algemeen constateert Sarah Bork 
dat er een groter gevoel van onderlinge 
a� ankelijkheid en een gedeelde urgentie 
zijn. “De gemeente Amsterdam, aannemers 
en kennisinstellingen zijn nu meer in 
dialoog over mogelijke oplossingen en 
hoe we elkaar daarin kunnen helpen. 
Dat er eindelijk buiten het traditionele en 

individuele takenpakket wordt gekeken 
vind ik wel een hele belangrijke.” Het lijkt 
erop dat fragmentatie plaatsmaakt voor 
integrale logistieke beheersing.

Marie Morel (m.w.a.morel@hva.nl) is docent-onderzoeker 

bij het onderzoeksprogramma Urban Governance and 

Social Innovation aan de Hogeschool van Amsterdam. 
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De inrichting van wijken is bepalend voor 

de energiezuinigheid ervan. Dat vraagt 

om een nieuwe kijk op het ontwerpen van 

gebieden waarbij de ruimtelijke structuur, 

inpassing van groen en duurzaam gedrag 

van de bewoners samenkomen. De impact 

van deze samenhangende parameters op 

duurzaamheid is vaak niet inzichtelijk op 

voorhand. Door verschillende simulatietools 

te combineren die zowel externe factoren als 

de interne ontwerpfactoren samenbrengen 

kan hier verandering in worden gebracht. Hoe 

werkt de morfologie samen met duurzame 

mobiliteit? Is vergroening per defi nitie positief 

tegen oververhitting? Dit artikel maakt 

inzichtelijk hoe negatieve effecten door 

goedbedoelde ontwerpbeslissingen kunnen 

worden voorkomen. 

Jg. 53 / Nr. 2 / 2020

toepassingen in energiegemeenschappen, 
aspecten van lee� aarheid, zoals integratie 
van groen en publieke ruimte, en de 
manieren waarop besluitvormers deze 
optimaal kunnen ondersteunen bij de 
ontwikkeling van een langetermijnvisie. 

In deze context is binnen het 
internationale onderzoeksproject 
SPACERGY – languit Space-Energy 
Patterns for Smart Energy Infrastructures, 
Community Reciprocities and Related 
Governance – onderzoek gedaan naar 
de impact van ontwerpbeslissingen 
bij gebiedsontwikkeling voor de 
energiehuishouding op wijkniveau. 
SPACERGY bouwde voort op de behoe� e 
van overheden om de lokale opwekking van 
energie en vormen van slimme mobiliteit 
op elkaar af te stemmen in de context van 
duurzame verstedelijking. Belangrijkste 
doel is dat de onderzoeksresultaten 
planners en besluitvormers helpen om 
de overgang naar een meer e�  ciënte, 
lee� are en welvarende stedelijke 
omgeving door energiegemeenschappen 
te vergemakkelijken. Achtergrond van de 
studie is dat het huidige EU-beleid al wel 
verschillende beleidsmaatregelen omvat, 
maar dat doeltre� ende en praktische, 
geïntegreerde implementatietools vanuit 
een meervoudig perspectief nog ontbreken. 

Synergieën opsporen
De onderzoeksmethode van SPACERGY 
richt zich op vier aspecten die verstandig 
gebruik van lokale hulpbronnen en de 
implementatie van nieuwe hernieuwbare 
energieconcepten beïnvloeden. De vier 
aspecten zijn de rol van geoptimali-
seerde mobiliteit, stedelijke morfologie, 
infrastructuur en participatie van lokale 
gemeenschappen. Via een geïntegreerde 

Arjan van Timmeren, Daniela Maiullari en Marjolein Pijpers-Van Esch 

Hittestress is een steeds vaker voorkomend probleem in stedelijk gebied. Bomen kunnen verkoelende wind blokkeren. (Foto: VerDuS Beeldbank, Alex Schröder)

Arjan van Timmeren, Daniela Maiullari en 
Marjolein Pijpers-Van Esch

Beoordeling van duurzame ontwerpkeuzes

Beoordeling van 
duurzame 
ontwerpkeuzes

De overgang naar een CO2-vrije 
samenleving betekent dat verstedelijkte 
gebieden geleidelijk veranderen in 
ruimtelijke structuren voor de productie, 
opslag en uitwisseling van energie. 
Deze duurzame transformatie richt zich 
momenteel vooral op strategieën voor de 
optimalisatie van mobiliteit, infrastructuur 
en gebouwen, en de invulling van de 
energievoorziening. Het realiseren van 
energiebewuste steden is daarbij niet alleen 
een technologische uitdaging. Er moet 
ook rekening worden gehouden met de 
maatschappelijke implicaties en praktische 
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aanpak met nauwkeurige tools en model-
leringen is kennis ontwikkeld over 
interacties en synergiën tussen ruimtelijke 
programmering, energie- en mobiliteitssy-
stemen, planning en de betrokkenheid van 
belanghebbenden. 

Het onderzoek is vormgegeven rondom 
drie Europese casestudies: in Zürich 
(Zwitserland), Bergen (Noorwegen) 
en Almere. In Zürich betre�  het de 
herontwikkeling c.q. verdichting van het 
‘Hochschulquartier’ in de binnenstad, 
in Bergen de (her)ontwikkeling van 
het ‘Mindemyren’ gebied en in Almere 
het ‘Floriade Plus’ gebied, bestaande uit 
de nieuwe woonwijk Hortus die na de 
expositie wordt gerealiseerd. De Zürich-
case is de hoofdcasus, de twee andere 
steden dienden als ontwikkelingskaders 
en als validatie voor de in de hoofdcasus 
ontwikkelde methoden.

De casestudies zijn opgezet als Living 
Labs; organisaties van verschillende lokale 
belanghebbenden en experts/onderzoekers 
die actief samenwerken aan een 
innovatieve oplossing voor een vraagstuk 
in de leefomgeving. Hierbij de� niëren de 
samenwerkende partijen gezamenlijk de 
probleemstelling, doelen en ambities en 
komen middels een cyclisch proces van 
co-creatie, implementatie en evaluatie 
naar een herhaalbare oplossing. Het 
onderzoek kende twee fasen: Het 
formuleren van scenario’s voor de 
ontwikkeling van de locaties en het 
modelleren van de energievraag van de in 
fase 1 gede� nieerde scenario’s 

Design Oriented Scenario’s
In het kader van het onderzoek 
ontwikkelde het onderzoeksteam een 

hybride Design-Oriented Scenario (DOS) 
methode. Deze methode combineert 
beschrijvende, verkennende en 
normatieve componenten, bedoeld om 
besluitvormers te helpen in complexe 
multi-actorprocessen. Allereerst zijn 
voor ieder van de casestudies externe 
en interne drivers voor ontwikkeling 
gede� nieerd. Externe drivers zijn 
bijvoorbeeld olieprijzen, de impact van 
klimaatverandering en de mate van 
urbanisatie. Interne drivers zijn de mate 
van collectieve energievoorzieningen, 
vergroening en meervoudig 
ruimtegebruik. Data is verzameld op basis 
van interviews met lokale overheden, 
medewerkers van projectteams en 
bewonersverenigingen, aangevuld met 
literatuuronderzoek. 

Vervolgens zijn in een workshopsetting 
met alle betrokken Living Lab 
partners op basis van deze drivers 
een viertal ontwerp-georiënteerde 
scenario’s ontwikkeld. De 
scenario’s verschillen in ruimtelijke, 
functionele en technische opzet – 
verschillende bebouwingsdichtheden, 
gebouwgeometrieën, functionele mix, 
straatnetwerken, transportsystemen en 
energiesystemen. Het hoofddoel van 
de workshop is om aan de hand van 
de gekozen interne drivers ruimtelijke 
visies te creëren, maar vooral ook 
om gemeenschappelijke doelen te 
stellen en een multidisciplinaire 
gemeenschappelijke basis te delen en te 
creëren. Deze gemeenschappelijk basis 
hielp om alternatieve ruimtelijke en 
energie-doelen en daartoe benodigde 
visies en maatregelen te verkennen. In 
een laatste stap zijn de ontwerpscenario’s 
geëvalueerd en gevalideerd door ze tegen 

het licht van externe sociale, politieke en 
technische ontwikkelingen te houden.

De energievraag modelleren
In het tweede deel van het project is de 
vraag naar energie uit gebouwen en 
mobiliteit op wijkniveau in de verschillende 
scenario’s nauwkeurig gemodelleerd. 
Hiertoe zijn binnen SPACERGY vier 
verschillende geavanceerde tools 
gebruikt: Space Syntax en ENVI-met zijn 
gebruikt om de ruimtelijke dimensies 
van gebouwgeometrie, straatnetwerk, 
groen en stedelijk klimaat te relateren 
aan energiegebruik voor respectievelijk 
mobiliteit en de warmte- en koudevraag 
van gebouwen. MATSim, een agent-
based simulatietool, is gebruikt om 
de invloed van gebruikersgerelateerde
aspecten van mobiliteit, zoals route- en 
vervoersmiddelkeuze, op de energievraag 
te analyseren. Daarnaast werd een 
dynamische computertool ontwikkeld 
voor de analyse en optimalisatie van 
gebouwgerelateerde energiesystemen 
in buurten en stadswijken: City Energy 
Analyst (CEA). CEA omvat een verzameling 
numerieke modellen voor de simulatie van 
energievraag en -aanbod, naast statistische 
databases met gebouweigenschappen en 
schema’s voor wat betre�  het functionele 
gebruik. In een vervolgfase zijn de 
uitkomsten van de beschreven tools 
stapsgewijs gekoppeld en geïntegreerd.

Energievraag van morfologie
De koppeling van ENVI-met en CEA gee�  
inzicht in de invloed van het microklimaat, 
zoals lokale luchttemperatuur, relatieve 
luchtvochtigheid en windsnelheid, 
evenals gebruikersgedrag op het 
energieverbruik van gebouwen. Een 
belangrijke parameter hierbij is morfologie 

van gebouw en wijk. Deze omvat de 
bebouwingsstructuur en typologie, 
waaronder stratenpatroon, oriëntatie 
en groenstructuren. Vormfactoren 
beïnvloeden – direct via bijvoorbeeld de 
verhouding oppervlakte-inhoud van een 
gebouw, maar ook indirect via invloed 
op windstroming en beschaduwing de 
vraag naar energie, het potentieel voor 
energieconsumptie, tijdelijke opslag, 
het matchen van vraag en aanbod en de 
integratie van productie, en zijn daarom 
expliciet gekwanti� ceerd in SPACERGY. 
De resultaten voor hoofdcasus Zürich laten 
zien dat het stedelijk microklimaat zorgt 
voor een toename in de koelvraag in de 
nacht – wanneer het stedelijk hitte-eiland 
e� ect het grootst is -, maar overdag kan 
zorgen voor een reductie door juist lagere 
stedelijke temperaturen. De toename in 
de koelvraag ’s nachts is echter groter dan 
de afname van de koelvraag overdag, 
resulterend in een toename van de totale 
energievraag. Een andere functionele mix 
– met meer woningbouw en meervoudig 
ruimtegebruik – leidde in de simulaties 
tot een lagere energievraag voor zowel 
verwarming, koeling als elektriciteit.

De koppeling van Space-Syntax en MatSim 
laat zien in welke mate het energieverbruik 
voor transport wordt beïnvloed door de 
mate van permeability, een maat voor 
verbinding die aangee�  hoe gemakkelijk 
het is door een gebied te bewegen, en 
visibility, een maat voor zichtbaarheid van 
objecten en ruimtes, van het speci� eke 
gebouw- en straatontwerp. De analyse 
laat zien dat deze relatie tussen goed in 
het stedelijk netwerk ingebedde regionale 
wegen, hoofdwegen en verkeersvolumes 
signi� cant is, met name voor autoverkeer, 
en daarmee de energieconsumptie 
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verhoogd. Geconcludeerd is dat, om 
openbaar vervoer en langzaam verkeer 
te stimuleren – en zo het energieverbruik 
terug te dringen – een combinatie van een 
� jnmazig straatnetwerk doorsneden met 
geïntegreerde hoofdwegen met een actieve, 
op de straat georiënteerde plint nodig is.

In een laatste stap zijn de vier simulatietools 
gekoppeld voor de hoofdcasus Zürich 
door het populatiemodel van MatSim 
voor de mobiliteitsvraag te koppelen 
aan de gebruikerscomponent van de 
gebouwsimulatie in CEA. Hierdoor 
konden meerdere criteria tegelijkertijd 
geoptimaliseerd worden en zo afgewogen 
kwantitatieve input leveren voor het 
ontwerp en besluitvormingsproces.

De resultaten van SPACERGY zijn in 
najaar 2019 in de drie betrokken steden 
gepresenteerd aan de betrokkenen en 
belanghebbenden, en gepubliceerd in een 
handboek. Tijdens de afsluiting is in alle 
drie de casestudies door de betrokkenen 
aangegeven dat de intentie bestaat in de 
projecten zelf en/of projecten elders verder te 
werken met de in SPACERGY ontwikkelde 
wijze van aanpak en gebruikte tools. 

Groene stedenbouw
Het Nederlandse deel van SPACERGY 
richtte zich op de casus van de 
‘Floriade Plus’ in Almere, o� ewel de 
woonwijk die ontstaat na de Floriade 
wereldtuinbouwexpositie gedurende de 
zomermaanden van 2022. Bij deze casus 
waren verschillende partijen betrokken: de 
gemeente (RO, mobiliteit, infrastructuur 
en groenbeheer), energiebedrijven, de 
provincie Flevoland, de Flevocampus, 
de Metropoolregio Amsterdam, de 
groensector en de SPACERGY-academici. 
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Eén van de interessante aspecten van de 
Floriadewijk is de geplande gridstructuur 
die voor modellering gunstige 
vergelijkingen mogelijk maakt tussen 
verschillende straatpro� elen, stedelijke 
morfologieën en mobiliteitsalternatieven. 
In het onderzoek is de impact van de 
nieuwe wijk met én zonder vegetatie op 
het lokale klimaat en energieverbruik 
gemodelleerd. De Floriade Almere beoogt 
namelijk een voorbeeld te zijn voor de 
vergroening van steden. Uit internationale 
literatuur blijkt dat er, anders dan in meer 
tropische gebieden, relatief weinig bekend 
is over de exacte e� ecten van vegetatie 
in onze gematigde klimaatzones op de 
opwarming en a� oeling van steden en de 
daarvan af te leiden energiebehoe� e voor 
koeling en verwarming van gebouwen. 
Daarbij komt dat de ontwerpen voor 
gebiedsontwikkeling over het algemeen 
zelden worden ingestoken vanuit de 
principes van een extreem groene 
openbare ruimte, maar eerder vanuit het 
perspectief stad, bebouwing en (transport)
infrastructuur. De e� ecten op verkoeling en 
opwarming van de stad zijn relevant voor 
energievraag voor verwarming en koeling 
van gebouwen, maar worden te weinig, 
meegenomen in integrale afwegingen rond 
het stedenbouwkundig plan en de indeling 
en inrichting van wijken. 

Hoewel het extreem groene concept van 
de Almeerse Floriadewijk wellicht niet 
volledig kan worden overgenomen bij de 
verdere ontwikkeling van stadswijken 
in Almere en daarbuiten, hee�  deze 
toch een voorbeeldfunctie als het gaat 
om het meenemen van energie-e� ecten 
in stedenbouwkundige planvoorstellen 
met behulp van rekenmodellen. Dit past 
bij de noodzaak tot het duurzaam en 

energiebewust ontwerpen en bouwen en 
biedt daarmee mogelijk een doorkijk naar de 
praktijk elders.

Nadelig effect van groen
In de Almeerse casus bleek het onderzoek 
naar de rol en e� ecten van groen en stedelijke 
morfologie dermate onverwacht dat de 
(meerdaagse) complexe modelleringen en 
berekeningen meerdere keren zijn herhaald 
en gevalideerd. De resultaten lieten zien 
dat de bomen op een aantal plaatsen in de 
nieuwe wijk zorgden voor een verhoogde 
temperatuur gedurende de dag tijdens de 
gesimuleerde hittegolf, omdat ze de verkoe-
lende wind a� omstig van het meer blokke-
ren. Dit e� ect werkt door in de gesimuleerde 
energievraag van de bebouwing voor koeling. 

Deze speci� eke casus laat zien dat we veel 
zorgvuldiger moeten zijn met het vergroenen 
van onze stad en de claims dat dit altijd een 
positief e� ect hee�  op het stedelijk klimaat. 
Er dient beter nagedacht te worden over de 
plaatsing van vegetatie in relatie tot wind en 
zon. Groen hee�  mede a� ankelijk van de 
toegepaste energiewinning en energieopslag 
zowel negatieve als positieve e� ecten.

Wind, zon, vegetatie
Met name het eerder in relatie tot de casus 
Zürich genoemde toenemende energiege-
bruik voor koeling is van groot belang bij 
het realiseren van het Klimaatakkoord in 
Nederland. Met de stijging van de gemid-
delde temperatuur op aarde is veel meer 
energie nodig voor allerlei vormen van 
koeling. In het Klimaatakkoord gaat veel 
aandacht uit naar het isoleren van woningen 
en het invullen van de energievraag met 
hernieuwbare bronnen, maar de toene-
mende vraag naar koeling of beschaduwing 
is onderbelicht of zelfs afwezig. Vegetatie 

die wind tegenhoudt, is gunstig in de 
winter, maar kan negatief bijdragen aan 
de luchttemperatuur in de zomer, en 
dan met name in periodes van extreme 
hitte. Dit zijn juist de momenten die van 
toenemend belang zijn voor energiever-
bruik en lee� aarheid. Er moet veel meer 
aandacht komen voor de e� ecten van wind 
en zoninstraling in de context van zomer 
en hitte. Dat het meenemen van e� ecten 
van vegetatie van belang is gaat daarbij 
verder dan de energetische e� ecten alleen. 
Want gerelateerd aan de bevindingen 
van dit onderzoek mogen ook vragen 
gesteld worden bij andere e� ecten, zoals 
op de luchtkwaliteit. Ook daarvan is nog 
te weinig bekend, evenals de e� ecten op 
verkeersgeluid. Bij alle drie speelt wind een 
cruciale rol. 

In alle drie de casestudies is aangetoond 
dat een reductie van energieverbruik op 
wijkniveau met name mogelijk wordt 
door een goede functionele mix, waarin 
ruimtelijk ontwerp, energiegebruik en 
gedragsmaatregelen goed op elkaar 
zijn afgestemd. Door de toepassing van 
gedeeltelijke integratie-modellen op elk van 
de Living Labs is de overdraagbaar-heid 
van het voorgestelde raamwerk aange-
toond. Ook blijkt dat verdichten niet per 
de� nitie negatief is voor energieverbruik 
en groenintegratie en daarmee gepercipi-
eerde lee� aarheid. Met name in geval van 
Floriade Plus bleek een betere afstemming 
tussen groen en bebouwing nog verder ver-
beterd te kunnen worden. Ook is gebleken 
dat voor een optimale inrichting van de 
ruimte – bedoeld om energiedoelstellingen 
te halen – het mobiliteitssysteem moet 
worden mee-ontworpen. Dit ontwerp moet 
dan niet alleen gericht zijn op uitbreiding 
en modal-split of concepten als Mobility as 

a Service, maar ook op de ruimtelijke opzet 
en de integratie en kwaliteit en deeldiensten 
(HUBs) in samenhang met de verdere 
elektri� catie van de energievoorziening, 
plaatsbepaling van oplaadpunten en slimme 
vraag-aanbod connecties. 

Naast de omvangrijke energietransitie is 
niet alleen klimaatverandering van belang, 
maar ook de wijze waarop we mensen 
gezond en duurzaam laten wonen, werken 
en recreëren in wijken. Dat maakt dat 
gebieds- en vastgoedontwikkeling met 
vraagstukken wordt geconfronteerd die we 
tot op heden niet kenden. De uitkomsten 
van SPACERGY benadrukken de noodzaak 
en urgentie om hier een voortvarend 
vervolg aan te geven.
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De energietransitie vraagt om duurzame alternatieven voor de 

huidige, grotendeels op aardgas gebaseerde warmtevoorziening. 

Binnen het Europese onderzoeksproject Smart Urban Isle is een 

stappenplan ontwikkeld voor het ontwerpen van een collectief 

energieconcept voor een stedelijk gebied: een ‘urban isle’ waarbij 

de energie lokaal wordt opgewekt, opgeslagen, uitgewisseld en 

gebruikt. Dit artikel beschrijft dit stappenplan en past het toe op 

de ontwikkeling van een duurzame warmtevoorziening van een 

bestaande woonwijk in Nederland. 

maximaal 
lokaal
duurzaam

Wijkenergieplannen: maximaal lokaal duurzaam

Sabine Jansen, Saleh Mohammadi en Eelco Fortuijn

Wijkenergieplannen

Om in al onze energiebehoe� en te 
voorzien met duurzame bronnen, is 
duurzaam opwekken niet genoeg; ook 
de vermindering van de benodigde 
energie is een belangrijk onderdeel van de 
oplossing. Zonder ons energieverbruik te 
verminderen, zullen we niet in staat zijn 
om al onze behoe� en met hernieuwbare 
bronnen (Singer e.a. 2011) te vervullen, 
noch op tijd voldoende CO2 reductie 
realiseren om de klimaatdoelstellingen te 
bereiken (Rogelj e.a. 2018). Het Europese 
onderzoeksproject ‘Smart Urban Isle’ (SUI) 
had daarom als doel de ontwikkeling van 
collectieve (wijk) energiesystemen met 
maximaal lokale energiebalans (www.
smarturbanisle.eu). Uiteindelijk leidt dit 
tot een gebied waarbij geen of minimale 
energie van buiten het gebied nodig is, of 
dat zelfs energiepositief is. Dit vermindert 
de impact van ons energiegebruik op het 
milieu, omdat minder materiaal en minder 
ruimte nodig is voor de opwekking.  

Bij de SUI-aanpak wordt zowel naar 
energiebesparing en energie-e�  ciëntie 
gekeken als naar duurzame opwekking. 
Hierbij wordt een optimale combinatie 
van gebouwmaatregelen en collectieve 
oplossingen ontwikkeld. Het isoleren van 
gebouwen leidt bijvoorbeeld niet alleen tot 
een vermindering van de energievraag, 

maar ook tot de mogelijkheid met lagere 
temperaturen te verwarmen. Hierdoor 
worden veel duurzame energieconcepten 
op basis van lage-temperatuurbronnen 
mogelijk. De aanpak bestaat uit vijf 
stappen; 1) een inventarisatie van het 
gebied en 2) het huidige energiesysteem, 
3) een energiepotentie-analyse, 4) het 
ontwikkelen van mogelijke alternatieve 
energieoplossingen en 5) een beoordeling 
van de systemen op vooraf vastgestelde 
criteria (Key Process Indicators). 

Deze aanpak is generiek en kan voor 
elk type wijk worden toegepast. 
A� ankelijk van het type gebouw en de 
beschikbare bronnen zullen verschillende 
mogelijkheden ontwikkeld worden. In 
vergelijking met andere energiestudies voor 
gemeentes liggen deze mogelijkheden dus 
niet van tevoren vast, maar worden deze 
ontwikkeld op basis van de lokale bronnen 
en het besparingspotentieel. 

Casus Ramplaankwartier 
Haarlem
In het Ramplaankwartier aan de westkant 
van Haarlem, is sinds meerdere jaren 
een grote groep mensen actief bezig met 
verduurzaming: in 2014 werd de Stichting 
DE (Duurzame Energie) Ramplaan 
opgericht met als doel de bewoners van de 

Vogelvlucht Ramplaankwartier (foto: Stichting DE Ramplaan)
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van elektriciteit, warmte of gas is. Voor de 
winbare energie uit zonnestraling zijn dat 
zonnecollectoren (warmte), zonnepanelen 
(elektriciteit) of PVT-panelen. PVT-panelen 
zijn combinatiepanelen waarmee zowel 
elektriciteit als warmte wordt opgewekt. 
Voor het opwekken van warmte is nog 
een onderscheid gemaakt tussen hoge 
temperatuur en lage temperatuur. 

De analyse van de potentiële lokale 
duurzame energieopwekking laat 
zien dat er in de wijk met name lage 
temperatuurwarmte beschikbaar is, en een 
redelijke hoeveelheid elektriciteit. Er kan 
dus in principe voldoende warmte worden 
opgewekt in de wijk om de vraag te leveren, 
maar wel op een lagere temperatuur dan 
benodigd, en in een ander seizoen. 

Duurzame warmte oplossingen
Op basis van de beschikbare 
energiebronnen in de wijk is een aantal 
energieconcepten ontwikkeld en 
vergeleken. Het eerste is een individuele 
lucht/waterwarmtepomp in elk gebouw. 
De overige energieconcepten hebben 
allemaal een lokaal warmtenet, maar 

elk op een ander temperatuurniveau: 
zeer lage temperatuur (ZLT), lage tot 
middentemperatuur (LT/MT) en hoge 
temperatuur (HT). Een verschil tussen de 
varianten zit in de plek waar de warmte op 
het gewenste temperatuur wordt gebracht. 
Bij het ZLT-warmtenet wordt alle warmte 
in de woning nog geproduceerd met 
individuele warmtepompen; het LT/MT- en 
het HT-warmtenet maken gebruik van 
enkele grote collectieve warmtepompen 
voor de wijk. De benodigde warmtebron 
voor de warmtepompen is ofwel PVT op de 
individuele woningen, ofwel winning van 
warmte uit omgevingslucht.

Deze opties zijn berekend voor 
verschillende renovatiescenario’s. Niet alle 
varianten zijn toepasbaar bij alle renovaties; 
de eerste drie varianten hebben een lage 
temperatuurafgi� e nodig, waarvoor een 
redelijke mate van isolatie nodig is. Bij goed 
geïsoleerde woningen is een HT- warmtenet 
zonde omdat dit distributieverliezen gee�  
en de hoge temperatuur niet nodig is voor 
de woning. Op deze wijze zijn combinaties 
van energie-optie en isolatieniveau 
geanalyseerd (� guur 1). 

wijk te informeren over het verduurzamen 
van de woningen en het onderzoeken 
en aanleggen van een collectieve 
zonnestroomcentrale. Vanuit de Stichting 
werd in 2011 het initiatief genomen voor 
een collectief zonnedak op de daken van 
een tennishal aan de rand van de wijk. In 
2015 was dit zonnedak, met in totaal 1347 
zonnepanelen van circa 200 eigenaren, 
geopend als eerste ‘postcoderoos’-project 
in Nederland. Het zonnedak wordt 
beheerd door de daarvoor opgerichte 
coöperatie DE Ramplaan. 

In 2016 kwam vanuit de Stichting een 
tweede ambitieus initiatief: SpaarGas, 
met het doel om de verwarming van de 
wijk te verduurzamen en uiteindelijk 
aardgasvrij te maken. Voor dit project werd 
samengewerkt met de gemeente Haarlem 
en de TU Del� , die vanuit het Europese 
project Smart Urban Isle het onderzoek 
voor de wijk kon uitvoeren. De intensieve 
samenwerking tussen deze partijen en het 
project SpaarGas werd op 17 maart 2017 
geopend door de toenmalige wethouder 
duurzaamheid van Haarlem. Sinds die 
tijd wordt gewerkt aan de uitwerking van 
het plan en de realiseerbaarheid, en op 
28 januari 2020 is het de� nitieve voorstel 
gepresenteerd aan 270 wijkgenoten.

De SUI-aanpak is toegepast op de 
woonwijk Ramplaankwartier dat een 
oppervlakte hee�  van ongeveer éénderde 
vierkante kilometer. Het gebied bestaat 
uit 1127 woningen (voornamelijk 
eengezinswoningen) en 47 kleine 
utiliteitsgebouwen. Bijna alle gebouwen zijn 
gebouwd tussen 1920 en 1981, waarvan het 
merendeel tussen 1930 en 1940. De huidige 
energielabels zijn voornamelijk F en G.

Energiepotenties
Zoals in de meeste wijken in Nederland, 
zijn de gebouwen in het Ramplaankwartier 
aangesloten op een aardgasnet en een 
elektriciteitsnet. In de huidige situatie 
is er geen warmtenet aanwezig en is er 

geen collectief energiesysteem zoals een 
WKO (warmte-koudeopslag). De huidige 
duurzame energievoorziening in de buurt 
bestaat uit individuele PV-panelen op het 
dak en het grote collectieve zonnedak. In 
totaal wordt hiermee negen procent van 
het totale huidige elektriciteitsverbruik 
opgewekt.

Het huidige energieverbruik is bepaald met 
behulp van gegevens van ‘Energie in beeld’, 
(www.energieinbeeld.nl – was beschikbaar 
tot eind 2018) per 6-cijferige postcode. 
Het gasverbruik is opgedeeld in verbruik 
voor ruimteverwarming, warm water en 
koken. Vervolgens is de nettowarmtevraag 
ingeschat op basis van een gemiddelde 
boilere�  ciëntie. De nettowarmtevraag is 
de warmte die uiteindelijk in een woning 
nodig is; deze vormt de basis voor het 
berekenen van de energiebesparing en 
de alternatieve warmtesystemen. Het 
gemiddelde gasverbruik per woning 
is 1811 m³/jaar en de ingeschatte 
nettowarmtevraag per gemiddelde woning 
is 11.000 kWh/jaar voor ruimteverwarming 
en 2.500 kWh/jaar voor warm tapwater.

Voor drie renovatieniveaus is de 
gereduceerde nettowarmtevraag bepaald: 
een business as usual renovatie (dubbel 
glas plus een andere maatregel zoals 
spouwmuur, dak of vloer); een LT-ready
renovatie (basisisolatie van glas, gevel, 
vloer en dak zodat verwarmen met een 
radiator temperatuur van maximaal 550C 
mogelijk is) en een ambitieuze renovatie 
die in combinatie met een verbouwing zou 
kunnen worden uitgevoerd. Voor deze 
scenario’s is ook de totale warmtevraag van 
de hele wijk bepaald.

Daarna is voor de wijk bepaald hoeveel 
energie lokaal kan worden opgewekt uit 
de primaire bronnen zon, wind, afval 
(riool en tuin en keukenafval), water en 
lucht. Voor elke bron is voor één of meer 
technieken bepaald wat de mogelijke 
jaarlijkse energieopbrengst in de vorm 
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ISOLATIENIVEAU Status quo BAU Label B label A

ENERGIE-OPTIE

(geen isolatie) (Label C/D)

1    L/W warmtepomp + PV

2    ZLT warmtenet + PVT

3    L/M T warmtenet + PVT

4    HT warmtenet + PV

  Combinatie meegenomen in de analyse

Figuur 1: Combinaties van energie-optie en isolatieniveau die zijn meegenomen in de analyse (bron: Smart Urban Isle)
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toegepast, en zal bij andere energiebronnen 
en vraagpro� elen tot een andere oplossing 
leiden. Echter, altijd met als doel maximaal 
lokaal duurzaam en minimale noodzaak 
voor energie van buitenaf.
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Evaluatie en selectie
Bij de evaluatie is vooral gekeken naar 
de energieprestatie, op basis van de 
fractie lokale hernieuwbare energie 
en de CO2-uitstoot van de extern 
betrokken energie. Voor elke haalbare 
combinatie van woningrenovatieniveau 
en wijkenergieconcept is vervolgens de 
energieprestatie bepaald. 

Uit de berekeningen blijkt dat het LT/
MT-net met een collectieve warmtepomp 
(optie 3) de beste energieprestatie hee� , op 
de voet gevolgd door het ZLT-warmtenet 
met individuele warmtepompen per 
woning (optie 2). Vanwege meerdere 
voordelen is optie 2 als voorkeursconcept 
geselecteerd. Ook deze oplossing gebruikt 
zeer weinig elektriciteit, waardoor deze voor 
de warmtevraag energieneutraal is. Het 
grootste voordeel is dat veel minder PVT-
panelen nodig zijn om voldoende warmte op 
te wekken (omdat een lagere temperatuur 
benodigd is). Voordelen ten opzichte 
van optie 1 zijn verder het verminderde 
elektriciteitsgebruik, de afwezigheid 
van een zogenaamde ‘buitenunit’, en de 
mogelijkheid warmte uit te wisselen tussen 
gebouwen of daken of extra warmtebronnen 
(bijvoorbeeld een groot collectief dak) aan 
te koppelen aan het warmtenet. Hierdoor 
kunnen de meest geschikte daken benut 
worden en kunnen ook woningen zonder 
geschikt dak meedoen met een zeer e�  ciënt 
systeem. Ook het piekvermogen is bij optie 
2 en 3 veel lager dan bij optie 1, met als 
gevolg een minder zware belasting op het 
elektriciteitsnet.

Optie 4 vraagt de meeste elektriciteit en 
brengt de noodzaak voor een additionele 
techniek voor het regenereren van de 
warmte-koudeopslag, die in de wijk moet 
worden geïnstalleerd. Dit is daarom een 
minder aantrekkelijke optie.

Een plan voor de wijk
Het resulterende energieconcept voor het 
Ramplaankwartier bestaat uit een lokaal 

ZLT-warmtenet, waarvoor de warmte 
wordt geleverd door PVT-panelen op 
gebouwniveau. De woningen zijn dus 
niet alleen consument van warmte, maar 
ook producent. In lente en herfst wordt 
de warmte uit de eigen PVT-panelen 
gehaald; in de zomer wordt het overschot 
van de warmte teruggeleverd aan het 
net en opgeslagen in een ondergrondse 
opslag (WKO); in de winter wordt 
de warmte weer uit het net gehaald. 
Dit ‘ZonneWarmteNet’-concept 
is veelbelovend voor vergelijkbare 
woonwijken: woonwijken met een 
dominante warmtevraag en weinig (rest) 
warmtebronnen. Door de combinatie van 
PVT-panelen met een warmtenet en WKO 
is een maximale energieprestatie haalbaar, 
met minimale behoe� e aan elektriciteit. 
Zo blij�  de groei van de behoe� e aan 
(duurzame) elektriciteit beperkt, waardoor 
de behoe� e makkelijker volledig 
duurzaam opgewekt kan worden.

Het ZonneWarmteNet wordt momenteel 
verder onderzocht met behulp van 
een TKI Urban Energy-subsidie om 
de technische optimalisatie en de 
businesscase verder uit te werken. De 
bewoners zijn namelijk niet alleen 
leverancier van elektriciteit, maar ook van 
warmte voor het collectieve systeem. 

Naast de innovatie in het systeem speelt 
de isolatie van de woningen een grote rol, 
omdat dit de warmtevraag bepaalt én de 
temperatuur waarop de warmte geleverd 
moet worden. Die hee�  weer een grote 
invloed op de totale e�  ciëntie van het 
systeem. De woningen uit de casuswijk 
hebben verschillende bouwjaren, 
waardoor het niet makkelijk is om een 
algemeen isolatiescenario uit te werken. 
Er wordt daarom ook onderzoek gedaan 
naar de benodigde maatregelen om elk 
woningtype geschikt te maken om met 
relatief lage temperaturen te verwarmen. 

Het voorkeursplan is op 28 januari 2020 
gepresenteerd aan 270 wijkbewoners, 
waarvan er 265 hun groene kaart in de 
lucht staken bij de vraag: is het wat jullie 
betre�  akkoord als team SpaarGas de 
plannen verder gaat uitwerken. Wordt dus 
vervolgd. 

De toepassing van de SUI-aanpak voor het 
ontwikkelen van een wijk-energieconcept 
hee�  laten zien dat dit kan leiden tot 
een innovatief systeem dat maximaal 
gebruik maakt van lokale bronnen. De 
aanpak kan daarom leiden tot een ander 
resultaat dan wanneer vooraf vastgestelde 
energieconcepten worden vergeleken. De 
aanpak kan voor alle typen wijken worden 

Sabine Jansen, Saleh Mohammadi en Eelco FortuinWijkenergieplannen: maximaal lokaal duurzaam

Een business as usual isolatiemaatregel: enkele centimeters dakisolatie van een 

bestaand dak (bron: Sabine Jansen)

PVT-panelen: combinatiepanelen die zowel warmte als 

elektriciteit opleveren (bron: Triple Solar)

Er werd massaal ‘groen’ gestemd op de bewonersavond op 28 januari 2020 

(foto: Jurriaan Hoefsmit)
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Het ruimtelijk algemene-evenwichtsmodel
als instrument voorduurzame verstedelijking

Effecten van het voorgenomen ruimtelijk-economisch beleid 

kunnen goed in beeld worden gebracht met behulp van ruimtelijke 

algemeen-evenwichtsmodellering. Deze benadering maakt het 

mogelijk om complexe samenhangen tussen locatie-gedrag van 

werknemers en bedrijven, modaliteitskeuzes, en de gevolgen voor 

milieubelasting op een consistente manier in kaart te brengen, 

en daarmee de effecten van beleid op de duurzaamheid van de 

ruimtelijke inrichting van ons land te evalueren. 

Henri de Groot

Foto: VerDuS-beeldbank, fotograaf Alex Schröder

Nederland staat voor grote uitdagingen 
op het gebied van duurzame regionaal-
economische ontwikkeling. Deze opgave 
brengt grote vraagstukken met zich mee 
op het gebied van ruimtelijke ordening, 
infrastructuur en arbeidsmarkt. Het 
potentieel van verstedelijking is bekend. 
Edward Glaeser (2011) formuleert dit 
krachtig in de subtitel van zijn boek 
‘Triumph of the City: how our greatest 
invention [the city, hg] makes us richer, 
smarter, greener, healthier and happier’. 
Denk aan het feit dat in steden de 
gemiddelde woning klein is en dus minder 
energie verbruikt, dat er intensiever 
gebruik gemaakt wordt van openbaar 

vervoer en dat de gemiddelde lengte 
van de forensenstromen beperkter 
is. Dit artikel gaat over de potentiële 
meerwaarde van een ruimtelijke 
algemeen-evenwichtsbenadering om 
de impact van beleid gericht op het 
verduurzamen van onze samenleving te 
evalueren, rekening houdend met de vele 
complexe gedragsreacties van bedrijven 
en consumenten die veelal het gevolg zijn 
van dergelijk beleid (waarbij bijvoorbeeld 
valt te denken aan verdichting van 
stedelijke gebieden, het bevorderen van 
het gebruik van openbaar vervoer en 
het versterken van knooppunten in het 
transportnetwerk). 
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Traditionele instrumenten zoals 
maatschappelijke kosten-batenanalyses 
zijn weliswaar nuttig, maar houden 
onvoldoende rekening met algemeen-
evenwichtse� ecten en met zowel regionale 
als inter-personele verdelingse� ecten. 
Algemeen-evenwichtse� ecten zijn 
bijvoorbeeld verhuisbewegingen van 
werknemers en bedrijven, wijzigingen 
in gebruikte vervoerswijzen en 
agglomeratie-e� ecten. Bij inter-personele 
verdelingse� ecten kan gedacht worden 
aan de mate waarin mensen met een 
uiteenlopend opleidingsniveau in 
verschillende mate de vruchten plukken 
van maatregelen gericht op duurzame 
verstedelijking. 

Ruimtelijke 
evenwichtsmodellering
Algemeen-evenwichtsmodellering kent een 
rijke traditie in de macro-economie. De 
benadering wordt veelvuldig gebruikt voor 
bijvoorbeeld het analyseren van de e� ecten 
van Europese integratie en de gevolgen 
van klimaatbeleid. Een fraai voorbeeld van 
een in de Nederlandse context veelvuldig 
toegepast algemeen-evenwichtsmodel is 
Worldscan. Dit is ontwikkeld door het 
Centraal Planbureau en wordt intensief 
gebruikt op voorgenoemde terreinen, 
maar is ook waardevol gebleken voor 
scenariostudies van het Centraal 
Planbureau (waaronder Scanning the 
Future uit 1992 en Four Futures of Europe 
uit 2003). 

Het toepassen van algemeen-
evenwichtsmodellering op regionaal 
schaalniveau hee�  een minder rijke 
traditie. Bij deze modellen geldt dat het 
evenwicht gekenmerkt wordt door een 
situatie waarin bedrijven en werknemers 
niet langer een prikkel hebben om zich te 
verplaatsen omdat er met een verplaatsing 
geen hogere winst of nut behaald 
kan worden. In de modellen zorgen 
prijsaanpassingen er voor dat uiteindelijk 
alle economische actoren in termen van nut 

en winst even goed af zijn (voortbordurend 
op het werk van Alex Anas, 1982, en 
Jennifer Roback, 1982). 

Een voorbeeld: LUCA 
LUCA (‘Land Use, Commuting 
and Agglomeration’) is een recent 
voorbeeld van een ruimtelijk algemeen-
evenwichtsmodel (Teulings e.a., 2018). Het 
gaat uit van producenten en consumenten 
die streven naar maximalisatie van, 
respectievelijk, hun winst en nut. 
Werknemers maken daarbij keuzes waar 
te wonen, waar te werken en op welke 
wijze van woon- naar werklocatie te 
reizen. Vanwege agglomeratievoordelen 
die ontstaan als gevolg van clustering van 
economische activiteit door bijvoorbeeld 
kennis-spillovers, bereikbaarheid van 
klanten, draagvlak voor voorzieningen 
en goede matches op de arbeidsmarkt, 
is het aantrekkelijk voor werknemers 
en werkgevers om dicht bij elkaar te 
zitten. Dit voordeel wordt uiteindelijk 
tenietgedaan door hogere grondprijzen: 
voordelen kapitaliseren in grondprijzen 
wat resulteert in een ruimtelijk evenwicht. 
Het model richt zich in het bijzonder op 
transportinfrastructuur, want die maakt 
betere benutting van agglomeratie-
voordelen mogelijk. Lage transportkosten 
maken het eenvoudiger om te wonen en 
werken op aantrekkelijke plekken. Dit kan 
leiden tot extra welvaartsbaten die uitgaan 
boven de directe reistijdbesparingen. Het 
model maakt bovendien een onderscheid 
tussen werknemers met verschillende 
opleidingsniveaus. Daarmee is het model 
ook in staat om te onderzoeken welke 
groepen in de samenleving het sterkst 
pro� teren van beleidsmaatregelen en 
hoe verschillende groepen ten gevolge 
van de beleidsmaatregelen mogelijk gaan 
stemmen met hun voeten door hun woon- 
of werklocatie aan te passen. 

LUCA beschrij�  het gedrag van 
werknemers en bedrijven als volgt. In het 
model kiezen mensen hun woonlocatie, 

werklocatie en transportmodaliteit 
voor woon-werkverplaatsingen; 
ze kiezen ook hoe groot ze willen 
wonen (grondconsumptie). Een 
werklocatie is aantrekkelijker als het 
loon hoger, de reistijd korter en de 
reiskosten lager zijn. Een woonlocatie 
is aantrekkelijker als de grondprijs 
lager, de banenbereikbaarheid beter 
en het aanbod van consumptieve 
voorzieningen zoals parken, restaurants, 
een omgeving met veel monumenten, 
beter is. Consumenten wegen deze 
factoren tegen elkaar af om tot een 
optimale combinatie van woon-werk-
transportmodaliteit te komen. Bedrijven 
kiezen de werklocatie en de hoeveelheid 
personeel die ze aannemen, waarbij ze 
letten op de lonen die ze moeten betalen. 
Om te zorgen dat de vraag naar grond op 
elke woonlocatie in evenwicht is, passen 
grondprijzen zich aan. Daarnaast leidt 
hogere dichtheid van werkgelegenheid 
tot hogere lonen (door agglomeratie-
externaliteiten). De welvaartse� ecten 
van de transportinvesteringen die met 
het model kunnen worden uitgerekend 
worden in geld uitgedrukt via het e� ect 
op grondprijzen en lonen. 

LUCA analyseert welke rol transport-
infrastructuur speelt in de woon- en 
werklocatiekeuze van mensen. 
Reiskosten blijken een bepalende rol te 
spelen in de baanlocatiekeuze, waarbij 
overigens hoogopgeleiden minder 
gevoelig voor reiskosten zijn dan 
laagopgeleiden. Voor hoogopgeleiden 
is de kwaliteit van de match op de 
arbeidsmarkt juist relatief belangrijk. Dit 
leidt tot een karakteristiek patroon van 
woon-werkstromen tussen verschillende 
gemeenten in Nederland, waarbij de 
woon-werkstromen richting de meest 
productieve locaties (grotere steden) 
gaan. Voor hoogopgeleide banen komen 
werknemers uit een wijde omgeving. 
Laagopgeleiden werken grotendeels in 
de buurt van hun woonplaats. 

Het model analyseert ook het belang 
van transportinfrastructuur voor de 
concentratie van mensen in verschillende 
woonlocaties. Hierbij wordt gekeken 
naar de waarde van woonlocatiefactoren 
zoals banenbereikbaarheid en 
consumptieve voorzieningen (zoals 
recreatiemogelijkheden, de nabijheid 
van restaurants, maar ook een mooie 
omgeving met veel monumenten). Deze 
waarde wordt uitgedrukt in grondprijzen 
voor woningen. De Randstad biedt 
aan zowel hoog- als laagopgeleiden 
een goede banenbereikbaarheid, 
terwijl de banenbereikbaarheid in de 
perifere gebieden duidelijk slechter is 
voor hoogopgeleiden. Hoogopgeleiden 
hebben een aanzienlijk hogere 
betalingsbereidheid voor stedelijke 
voorzieningen dan laagopgeleiden. 
Locatiefactoren zijn dus veel belangrijker 
voor hoogopgeleiden; dit verklaart voor een 
deel waarom hoogopgeleiden in steden zijn 
oververtegenwoordigd. 

Gevolgen investeringen 
infrastructuur
Met behulp van een model als LUCA 
kunnen vervolgens de verhuisbewegingen 
van zowel bedrijven als van werknemers 
die het gevolg zijn van investeringen in 
infrastructuur worden geanalyseerd. 

Als een relatief productieve werklocatie 
beter bereikbaar wordt, stijgt het 
arbeidsaanbod. Bedrijven reageren 
hierop door meer werkgelegenheid 
aan te bieden. Als gevolg van betere 
transportverbindingen trekken productieve 
locaties dus meer werknemers en bedrijven 
aan. Dit is een privaat arbeidsmarkte� ect 
omdat de werknemers en bedrijven die van 
werklocatie veranderen, de baten van deze 
overstap oogsten. Gemiddeld over heel 
Nederland stijgt de productiviteit. 

Hogere dichtheid van werkgelegenheid op 
een werklocatie hee�  een positief e� ect op 
productiviteit (lonen) van alle werknemers 

Henri de GrootHet ruimtelijk algemene-evenwichtsmodel 
als instrument voor duurzame verstedelijking
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op deze locatie. Dit is een extern e� ect 
waarbij de productiviteit van werknemers 
die niet overstappen, beïnvloed wordt 
door het gedrag van werknemers die wel 
overstappen (Groot en De Groot, 2020).
Wanneer een transportinvestering voor 
een betere banenbereikbaarheid vanuit 
een woonlocatie zorgt (kortere reistijden 
naar productieve banen, meer goed 
betaalde banen binnen transportbereik), 
leidt dit tot een hogere vraag naar 
woningen in deze locatie. Immers, het 
wonen daar (en het gebruik maken van de 
erbij behorende voorzieningen) is relatief 
goedkoop geworden in vergelijking 
met het verwachte loon. Extra vraag 
leidt uiteraard tot grondprijzenstijging; 
ook de woningvoorraad en de 
bevolkingsdichtheid stijgen. Dit is 
weer een privaat e� ect: mensen die van 
woonlocatie veranderen en de eigenaren 
van grond, oogsten de baten hiervan.

Een toename van bevolkingsdichtheid 
in woonlocaties met verbeterde 
banenbereikbaarheid leidt tot een groter 
draagvlak voor voorzieningen, en als 
gevolg hiervan mogelijk tot een beter 
aanbod van voorzieningen.

Deze mechanismen beïnvloeden 
elkaar en kunnen per opleidingsgroep 
anders uitwerken. Om de e� ecten op 
een consistente manier in kaart te 
kunnen brengen en de welvaarts- en 
verdelingse� ecten van bijvoorbeeld 
investeringen in infrastructuur te 
kunnen bepalen, is een algemeen-
evenwichtsmodel als LUCA van grote 
toegevoegde waarde. 

Waarde van spoorverbindingen
Ter illustratie van de meerwaarde van een 
ruimtelijk algemeen-evenwichtsmodel 

als LUCA kijken we naar de e� ecten 
van de spoorverbinding tussen een 
productief centrum en een minder 
productief achterland (in concreto: de 
regio Amsterdam en het deel van Noord-
Holland boven het Noordzeekanaal; zie 
Teulings e.a., 2018). De spoorverbinding 
is – samen met vijf autotunnels – van groot 
economisch belang: zo’n 150.000 mensen 

(een derde van de beroepsbevolking 
ten noorden van het kanaal) pendelen 
dagelijks via deze tunnels vanuit Noord 
naar de Amsterdamse regio (Zuid). Om 
de economische meerwaarde van de 
twee treintunnels te berekenen, kijken 
we naar een beleidsexperiment waarbij 
we de spoortunnels sluiten, zodat er geen 
treinverkeer meer mogelijk is tussen 
Noord en Zuid. Vervolgens berekenen 
we waar mensen in de situatie zonder de 
spoortunnels zouden wonen en werken, en 
we vergelijken deze situatie met de huidige 
situatie. Met dit gedachte-experiment 
kunnen we de economische waarde van de 
tunnels bepalen, inclusief de e� ecten voor 
verschillende groepen in de samenleving 
waardoor we ook de verdelingse� ecten in 
beeld kunnen brengen.

Het gedachte-experiment laat zien dat een 
betere verbinding met spoortunnels tussen 
het centrum en het achterland leidt tot 
een vertrek van banen naar het centrum. 
Werkgelegenheid raakt geconcentreerd 
waar productie het e�  ciëntst is. Hoewel 
het aantal banen in Noord met 5 
procent daalt, brengt deze verschuiving 
landelijk een productiviteitsvoordeel 

Henri de GrootHet ruimtelijk algemene-evenwichtsmodel 
als instrument voor duurzame verstedelijking

Foto's: VerDuS-beeldbank (foto: Alex Schröder)
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met zich mee. Immers, de gemiddelde 
productiviteit en als gevolg hiervan de 
totale productie in Nederland nemen toe. 
De woonkwaliteit in Noord neemt juist 
toe door de betere bereikbaarheid van 
aantrekkelijke banen, zoals blijkt uit de 
stijging van de grondprijzen. De vraag 
naar woningen en de bevolkingsomvang 
in Noord stijgen. Door de toename van 
bevolking wordt tevens het vertrek van 
banen geremd. Omdat Amsterdam een 
bijzonder aantrekkelijke werklocatie is voor 
hoogopgeleiden en omdat hoogopgeleiden 
graag met de trein reizen, is deze 
opleidingsgroep verantwoordelijk voor het 
gros van de bevolkingstoename in Noord. 
Het aandeel hoogopgeleiden is 5 procent 
hoger in de situatie met de tunnels. Al deze 
verschuivingen leiden tot een toename 
van woon-werkverkeer tussen Noord en 
Zuid. Rond 32.000 werkenden pendelen 
met de trein van Noord naar Zuid; 80% 
hiervan zijn nieuwe reizigers. Dit betekent 
dat de spoortunnels maar voor een klein 
deel het drukke verkeer in de autotunnels 
ontlasten en dat het e� ect van de tunnels op 
reizigersstromen dus vooral additioneel is. 

Al met al leidt een betere verbinding 
tussen het centrum en het achterland 
tot concentratie: werkgelegenheid 
concentreert zich in het centrum, en 
het achterland wint in woonkwaliteit en 
bevolkingsomvang. In overeenstemming 
met modellen uit de nieuwe economische 
geogra� e (zie bijvoorbeeld Baldwin e.a., 
2003) leidt een verbinding tussen centrum 
en achterland tot een verschuiving van 
werkgelegenheid naar het centrum. 
Wanneer woon-werkverkeer tussen 
beide regio’s mogelijk is, hoe�  dit de 
economie van het achterland echter niet 
te schaden. Het achterland wordt een 

De relatieve aantrekkelijkheid van 
overige woonlocaties in Nederland 
daalt. Ook grondprijzen elders dalen, 
doordat mensen vanuit daar naar Noord 
en (in mindere mate) Zuid verhuizen. 
De gemiddelde grondprijs in Nederland 
stijgt (de optelsom van de e� ecten voor 
grondeigenaren is positief), omdat de 
transportinvestering plaatsvindt in een 
regio met hogere grondprijzen dan het 
landelijke gemiddelde.

Toekomstig gebruik
Het besproken type model biedt een rijke 
beschrijving van ruimtelijk gedrag van 
mensen. Het modelleert hoe bedrijven 
en consumenten of werknemers reageren 
op beleidsinterventies. De modellen zijn 
goed in staat om de concentratie van 
economische activiteit in de ruimte te 
beschrijven en verklaren door expliciete 
modellering van agglomeratievoordelen.

Het biedt ook mogelijkheden om 
welvaartse� ecten en verdelingse� ecten 
op een theoretisch adequate wijze in 
kaart te brengen. Uitbreidingen van de 
modellen met kosten van verschillende 
modaliteiten (rekening houdend met 
milieue� ecten, keuze van brandsto� en, 
etc.) biedt mogelijkheden om milieu- en 
inkomense� ecten van milieubeleid in 
kaart te brengen. Dergelijke analyses 
kunnen een waardevolle bijdrage leveren 
aan de discussies die de komende jaren 
zijn te verwachten rondom het verder te 
ontwikkelen klimaat- en energiebeleid. 
Zowel de kosten als de verdelingse� ecten 
leiden nu reeds tot verhitte debatten. Het 
verder ontwikkelen van een kennisbasis 
is van cruciaal belang om ‘evidence 
based’ het toekomstige beleid te 
kunnen informeren. 

Henri L.F. de Groot (h.l.f.de.groot@vu.nl) is hoogleraar 

Regionaal Economische Dynamiek aan de Vrije 

Universiteit Amsterdam en kroonlid van de Sociaal-

Economische Raad.
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aantrekkelijker woongebied, met name 
voor hoogopgeleiden. 

Bij het in kaart brengen van de 
welvaartse� ecten van transportinfra-
structuur-verbeteringen kan het model 
het directe e� ect van reistijdbesparingen 
onderscheiden van de agglomeratie-
e� ecten. Dit zijn alle e� ecten die 
ontstaan als gevolg van relocatie van 
mensen en banen tussen woon- en 
werklocaties. De verdeling van de baten 
van een nieuwe transportverbinding 
naar opleidingsniveau is niet evenredig. 
Hoogopgeleiden krijgen het gros van de 
baten omdat ze meer bereid zijn om ver 
te reizen voor werk, relatief veel voorkeur 
hebben voor het reizen met de trein, en 
minder gevoelig zijn voor veranderingen 
in grondprijzen. Laagopgeleiden 
daarentegen winnen het minst. Sterker 
nog, het agglomeratie-e� ect is voor hen 
negatief. Dit komt omdat laagopgeleiden 
in Noord relatief veel schade 
ondervinden van hogere grondprijzen 
als gevolg van de toegenomen vraag 
naar grond in Noord, en tegelijk 
relatief weinig pro� teren van de betere 
bereikbaarheid van goed betaalde banen 
in Amsterdam.

Grondprijzen stijgen in zowel Noord 
als Zuid (zie het positieve e� ect voor 
de grondeigenaren), wat erop duidt 
dat beide gebieden aantrekkelijker zijn 
geworden als woonlocatie. De hele 
regio rond Noordzeekanaal pro� teert 
van de investering in de regionale 
transportinfrastructuur. Het gros van 
de grondprijsstijging komt voor in 
Noord, omdat het gebied als gevolg 
van de tunnels een grote sprong in 
banenbereikbaarheid hee�  gemaakt. 

Henri de GrootHet ruimtelijk algemene-evenwichtsmodel 
als instrument voor duurzame verstedelijking
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  Jesse Ho� man en Peter Pelzer 
“Verbeelding als wetenschappelijk gereedschap”

Vergaande en fundamentele veranderingen zijn nodig om onze samenleving te 

verduurzamen. Daarvoor kunnen de gereedschappen voor duurzame stedelijke 

ontwikkeling, waarvan enkele besproken worden in dit themanummer, goed 

inzetbaar zijn. Maar meer is mogelijk en nodig. We gingen te rade bij de Urban 

Futures Studio (UFS) van de Universiteit Utrecht. We vroegen Peter Pelzer, 

universitair docent bij het Departement Sociale Geografi e en Planologie en fellow 

van de UFS, en Jesse Hoffman, onderzoeker en docent bij de UFS naar hun visie en 

ervaring. Peter en Jesse waren beiden bij de oprichting van de UFS in 2016 betrokken.

Om te beginnen, wat is de Urban Futures Studio en wat is de visie erachter?

Ymkje de Boer en Andrew Switzer

Interview: Ymkje de Boer en Andrew Switzer“Verbeelding als wetenschappelijk gereedschap”

In feite gebruiken we langer bestaande praktijken, 
zoals een ontwerpwedstrijd, en die geven we een 
herwaardering. Een andere bestaande praktijk is 
het ontwerpatelier. In 2018 waren wij betrokken 
bij de discussie over het veenweidegebied in 
Noord-Nederland, geleid door onder meer Jandirk 
Hoekstra van HNS-landschapsarchitecten en Peter 
de Ruijter in opdracht van toenmalige ministerie van 
Infrastructuur en Milieu. Het was een heel explosieve 
politieke discussie over de vraag of het waterpeil de 
functie van landbouw moest volgen, of omgekeerd. 
Binnen het atelier werd een ontwerpende benadering 
toegepast waarin de landschapsarchitecten 
samenwerkten met economen van Wageningen 
Economic Research en waterschappen, en met 
het Planbureau voor de Leefomgeving om na te 
denken over een andere wenselijke toekomst. 
De ateliermeesters lieten mensen tekenen, maar 
gebruikten ook verschillende plekken in het 
veenweidegebied zelf om stap-voor-stap een politieke 
discussie te voeren. Zij hebben steeds gericht plekken 
in het gebied opgezocht om nieuwe groepen te 
betrekken, zoals de LTO. De uitkomst was onderdeel 

mensen binnen? Met welke woorden praat je over een 
onderwerp en hoe visualiseer je iets?”

Dat is een duidelijke visie, maar hoe breng je dat in 
de praktijk?
“Het startpunt is onze opvatting over een politieke 
ruimte die wij vormen als universiteit en de rol 
die wij als wetenschappers hebben als het gaat om 
complexe duurzaamheidsvraagstukken. Onze 
collega Maarten Hajer hee�  het vaak over het creëren 
van een so�  space. Dan plaats je een omstreden 
onderwerp tijdelijk buiten de gangbare instituties en 
processen om het buiten de schijnwerpers en vaste 
politieke tegenstellingen bespreekbaar te maken. 
Dat gee�  ruimte om na te denken over wat we als 
samenleving willen en moeten doen en over wat in 
het belang van de verschillende relevante groepen is. 
Bij onderwerpen zoals het klimaatbeleid wordt steeds 
duidelijker dat het ingrijpt op het dagelijks leven 
en niet opgepakt wordt binnen bestaande politieke 
arena’s (gemeente, provincie, het rijk of de EU). Dan 
kan een so�  space helpen.”

Hoe werkt een so�  space in de praktijk?
“Een goed voorbeeld is de post-fossil city contest die 
wij hebben georganiseerd in 2017. Het ging om de 
vraag hoe de stad van fossiele brandsto� en eruit 
zou kunnen zien. Omdat fossiele brandsto� en zo 
verweven zijn met onze cultuur en onze manier 
van leven is het heel moeilijk daar voorbij te 
denken. Met een traditioneel instrument zoals een 
maatschappelijke kosten-batenanalyse kom je er 
niet. Wij hebben een wedstrijd uitgeschreven met 
kunstenaars en inzendingen gekregen uit de hele 
wereld. Uiteindelijk hebben we tentoonstellingen 
georganiseerd in Utrecht, Den Haag en Gent. De 
uitkomst was heel spannend. Mensen maakten 
gebruik van geur, wij hadden een aantal Del� se 
stedenbouwkundigen die renderings gebruikten 
om dystopieën te laten zien, er was een hoorspel, 
� losofen, schilders en ontwerpers. Het was een 
manier om ideeën te verzamelen, maar wij kwamen 
erachter dat het ook een heel waardevolle manier was 
om een ander gesprek te voeren. Een ruimte ontstond 
om dit creatief en los van vaststaande standpunten te 
doen – iets wat normaal moeilijk lukt.

“De Urban Futures Studio is een transdisciplinair 
instituut, dat werkt op het snijvlak van wetenschap 
en beleid. Wij zien het nadenken over beelden 
van mogelijke toekomsten als een van de centrale 
opgaven van de wetenschap. Zo kan je een bijdrage 
leveren aan beleid en het werk van andere groepen in 
de samenleving. Als Urban Futures Studio vinden wij 
het belangrijk om veel meer aandacht te besteden aan 
hoe wij onze toekomst weergeven of tastbaar maken, 
want de manier waarop wij dat doen stuurt beslissin-
gen in het heden. Dit is onder meer getheoretiseerd in 
het werk van Jens Beckert over � ctional expectations 
(verhalen over de toekomst die het mogelijk maken 
om met onzekerheid om te gaan). Wij hebben daarbij 
speciale aandacht voor wat wij Techniques of Futuring
noemen, speci� eke praktijken om actief de toekomst 
te verbeelden zoals ontwerp-denken en scenario-
planning. We spreken met opzet over praktijken; 
we kijken naar de manier waarop een instrument 
wordt toegepast en de sociale en politieke context 
waarbinnen dit gebeurt. Dat microniveau is voor ons 
belangrijk. Hoe organiseer je een bijeenkomst, hoe 
bereid je die voor, met welke verwachtingen komen 

Peter Pelzer (links) en Jesse Hoffman tijdens de opening van het Mobility Museum 2050
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Zijn er ook kennisvragen die jullie op een metaniveau 
zouden willen beantwoorden? 
“Een belangrijke fundamentele opgave is om de 
relaties tussen verschillende techniques of futuring
te kunnen begrijpen. Hoe verhouden kosten-
batenanalyse, scenarioplanning, klimaatmodellen, 
publieksexposities, enzovoort, zich tot elkaar? 
In hoeverre geven deze verschillende technieken 
ruimte om nieuwe ideeën te ontwikkelen die ons uit 
de klimaatcrisis kunnen helpen? Het is belangrijk 
om dan goed te begrijpen welke rol ze in de politiek 
innemen. Klimaatmodellen spelen een belangrijke 
rol in klimaatbeleid, maar kennen ook beperkingen. 
Het wordt dan interessant om te onderzoeken hoe ze 
op een productieve wijze verbonden kunnen worden 
met andere technieken, zoals ontwerp-denken.

Een andere fundamentele vraag hee�  betrekking 
op de spanning tussen urgentie aan de ene kant 
en democratie en inclusiviteit aan de andere. We 
hebben haast om van fossiele energie af te komen, 
maar iedereen moet wel mee kunnen praten. De beste 
argumenten moeten boven kunnen komen drijven, 
maar is daar wel tijd voor? Zoiets zie je nu met het 
coronavirus gebeuren: iedereen schaart zich achter 
de overheid. Je kunt echter ook doen wat kunstenaars 
doen: ontregelen en steeds de vraag stellen of de 
aannames kloppen. Voor vraagstukken waarvan de 
probleemde� nities en de kennis onomstreden zijn, 
heb je onze werkwijze niet echt nodig. Het gaat bij 
ons vooral over complexe problemen, met een hoge 
mate van onzekerheid, grote diversiteit in waardes, en 
zonder dat er uitzicht is op een eenduidige oplossing.”

Ymkje de Boer (ymkje@ymba.nl) is adviseur kennisdeling en werkt onder 

meer voor VerDuS en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. 

Andrew Switzer (a.w.switzer@hva.nl) is senior docent-onderzoeker aan 

het Centre of Expertise Urban Governance and Social Innovation van de 

Hogeschool van Amsterdam.

van onze publieksexpositie Places of Hope (2018 in 
Leeuwarden) over een andere imaginary van Noord-
Nederland, waar duurzaamheid als iets positiefs werd 
gezien. De expositie bestond uit 15 ruimtes waar 
bezoekers kennis maakten met een ander verhaal: er 
was bijvoorbeeld een ruimte waar je doorheen kon 
lopen met een veelkleurige bril waarmee je met de 
ene kleur naar het verleden keek en door het andere 
de toekomst.”

Hoe worden deze methoden toegepast in jullie 
onderwijs?
“Een voorbeeld is de mixed classroom over futuring, 
waarin wij de afgelopen vier jaar onderwijs aan 
studenten en beleidsmakers samen hebben gegeven. 
De studenten krijgen bijvoorbeeld de opdracht 
om een museum van de toekomst te bouwen – dit 
jaar dat van de lineaire economie uit 2050 – en van 
daaruit terug te blikken op de transities die tot die 
situatie hebben geleid. Deze werkvorm wordt heel 
erg gewaardeerd door beleidsmakers en studenten, 
onder meer vanwege de onderlinge wisselwerking. 
Studenten stellen vragen aan de beleidsmakers en de 
beleidsmakers gaan daardoor re� ecteren op wat zij 
doen. De beleidsmakers fungeren op hun beurt als 
coaches en soms rolmodellen voor de studenten.”

Wat is het belangrijkste wat jullie hebben geleerd?
“Heel interessant zijn de horizontale relaties 
tussen de communities of practice. In de mixed 
classroom worden meerdere communities of 
practice samengebracht: studenten en docenten, 
wetenschappers en de beleidswereld. Elke groep 
hee�  een eigen cultuur en normen. Door die 
samen te brengen, de wrijving die ontstaat en het 
elkaar uithoren, leren zij van elkaar. Beleidsmakers 
ontdekken bijvoorbeeld dat zij iets kunnen met de 
wetenschap. Studenten leren de beleidswereld van 
binnen kennen. Zo kunnen zij kijken of zij zich hun 
eigen toekomst daar kunnen voorstellen. Studenten 
zeggen bijvoorbeeld ‘ik heb zoveel gelezen over 
governance, maar als een beleidsmaker vertelt over 
hoe zijn dag eruitziet en wat hij doet snap ik wat 

het is.’ Zo komt het tot leven. In de vier jaar dat wij 
dit doen, zijn wij meer en meer de interacties gaan 
faciliteren, minder colleges gaan geven en meer tijd 
gaan nemen om van elkaar te leren, door bijvoorbeeld 
interviews. En elk jaar komt uit de evaluatie terug 
dat zij meer tijd willen voor interactie. Als je de 
interactie voedt, ontstaat een honger om elkaar te 
leren kennen.”

Wat voor impact zien jullie hiervan in de praktijk?
“Die vraag wordt heel veel gesteld en het is een 
lastige. Een bijeenkomst is altijd een onderdeel van 
iets groters, een opeenvolging van bijeenkomsten in 
een politiek-institutionele context over een langere 
periode. Je bouwt een coalitie rondom een bepaald 
thema, werkt aan vertrouwen, creëert legitimiteit. 
Dit maakt het exact meten van impact moeilijk. Een 
vragenlijst invullen voor en na een sessie om te kijken 
of mensen iets hebben geleerd, zegt misschien iets 
over de workshop, maar dat zijn niet de grote veran-
deringen. Het is meer een leap of faith. Je voelt dat het 
een goede ingreep is, die het proces een bepaalde kant 
op stuurt.”

Het doet me denken aan public mediation, is wat jullie 
doen vergelijkbaar?
“Ja en nee. Bij public mediation staat de moderator op 
afstand. Wij willen zelf meer inhoudelijk meesturen, 
waarbij je natuurlijk wel altijd heel goed luistert. In de 
post-fossil city contest hebben wij zelf de inhoudelijke 
kaders neergezet, een startnarratief ontwikkeld 
en dat toen op De Correspondent gepubliceerd. 
We waren aanvankelijk bang dat we daarmee de 
deelnemers beperkten, maar zij gaven juist aan dat 
het hen geïnspireerd had.”

Hebben jullie opdrachtgevers en hoe worden jullie 
ge� nancierd?
“Wij worden hoofdzakelijk ge� nancierd door het 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en 
incidenteel door Binnenlandse Zaken. Wij werken 
niet in opdracht van, maar wel nauw samen met de 
ministeries. Bepalend in al onze projecten is onze 

indruk van wat er speelt en lee� . Luisteren is dus 
heel belangrijk. We luisteren naar beleidsmakers, 
provincies, ministeries, kijken hoe er wordt gespro-
ken over een onderwerp. Dit gebruiken wij om 
tot een actueel thema te komen, waaraan wij een 
bijdrage kunnen leveren.”

Betrekken jullie vooral beleidsmakers of ook anderen 
zoals burgerorganisaties?
“In ons werk gaat het om meer strategische 
vraagstukken, dus hebben wij minder met 
burgerorganisaties te maken. Maar wij proberen 
wel continu te zoeken naar manieren om de beste 
argumenten te laten bovendrijven, dus proberen 
wij een houding aan te nemen waarbij we steeds 
kijken of we bias hebben en alle relevante inhoud 
meenemen.

Hierbij helpt dat we kijken naar wat al in de 
samenleving gebeurt en naar hoe we dat kunnen 
koppelen aan grotere beleidsopgaven. We gaan 
op zoek naar de glinstering van andere mogelijke 
toekomsten, seeds of niches. We proberen te ervaren 
en onderzoeken wat die zouden kunnen betekenen. 
Daar gaat het om lokale experimenten en hoe je 
die kunt begrijpen in relatie tot grote opgaven. In 
Places of Hope hebben we sessies georganiseerd 
met energiecoöperaties over energiedemocratie. 
We begonnen bij hun ervaringen en hebben daarop 
gere� ecteerd. Vervolgens hebben we mensen van 
provincies of ministeries uitgenodigd om te kijken 
hoe je dat zou kunnen koppelen aan wat in de 
Rijnstraat [het Ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat is daar gevestigd, red.] gebeurt. Dorpen 
en stadswijken zijn dan een interessant schaalniveau 
– zeker nu met de komst van aardgasvrije wijken.

Binnenkort komt het boek � e Neighbourhoords 
for the Future uit, waarin we beschrijven wat de 
imaginary of verbeelding van de toekomstige wijk 
zou kunnen zijn, maar ook de manieren om daar te 
komen. Dat zegt veel over onze manier van werken. 
We maken het boek om te leren én te inspireren.”
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naar mogelijke uitwerkingen van 
een toekomstige aanpak" (Peek, 
2011). Afgaande op onder andere het 
Special Infrastructures Plan van 
22@Barcelona en de Multi Utilities 
Service Company (MUSCo) van 
King’s Cross voorspelde ik een 
toekomstige 3.0 aanpak. Ingegeven 
door het groeiende besef van de 
duurzaamheidsopgave heeft deze 
aanpak als kenmerken het 
verbreden van de ontwikkelings-
opgave van vastgoed naar 
nevengeschikte waardeketens en 
een oriëntatie op de toekomstige 
beheer- en exploitatiefase. 
Inmiddels gebruiken we hiervoor 
termen als ‘circulair’ en ‘stedelijk 
metabolisme’. Het is opvallend dat 
deze termen nagenoeg niet terug te 
vinden zijn in het boek.

Christiaanse et al. zien – in lijn met 
de langlopende wetenschappelijke 
discussie over de rol en het belang 
van het plan als ontwerpproductie 
of procesmiddel (zie bijvoorbeeld 
Hajer et al., 2006) – de mate van 
inclusiviteit en het adaptieve 
vermogen van stedelijke projecten 
als belangrijke indicatoren 
voor de toekomstgerichtheid. 
Dit omdat "many Grand Projets 
struggle with the fact that they 
are outdated the moment they are 
completed" (p. 605). Ik beschouw 
dat meer als kenmerken van 
wat ik 2.0 of organisch zou 
noemen. Zo worden in zowel 
HafenCity als 22@Barcelona niet-
professionele vastgoedeigenaren 
en -gebruikers gestimuleerd 
om zelf – ook meer kleinschalig 

– vastgoed te ontwikkelen. De 
drie bovengenoemde Europese 
projecten zijn het meest recent 
gestart en hebben al bij aanvang een 
meer gemengd programma dan de 
oudere voorbeelden. Ook kennen 
ze een meer fl exibel ruimtelijk 
ordeningskader door toepassing van 
een ‘fl exibel ruimtelijk raamwerk’ of 
zelfs een enkel ‘regelgevend kader’ 
zonder vastgesteld ruimtelijke 
vertaalslag. Deze geven veel meer 
vrijheid aan nadere invulling dan het 
formalistische ‘ruimtelijk ontwerp’ 
of ‘structuurplan’ van de oudere 
projecten (p. 588).

Ik vraag me af of de onderzochte 
Grand Projets nu inderdaad 
antwoorden bieden op de 
toekomstige uitdagingen van 
stedelijke ontwikkeling en ben 
daar niet overtuigd van. Hoewel de 
"case studies are all governed by 
exceptional bodies and regulations" 
(p. 608) kunnen we niet spreken 
van experimenten of niches, waar 
– in de zin van transitietheorie 
(Loorbach, 2014) – disruptieve 
innovatie plaats vindt. Daarvoor 
zijn ze te zeer vervlochten met de 
grote vastgoedbelangen van het 
globale fi nanciële regime. Iets waar 
in het boek overigens maar weinig 
aandacht aan wordt besteed.

Wellicht is het probleem wel het 
begrip Projet. Deze is een verwijzing 
naar de ambitieuze projecten van de 
Franse president Mitterrand. Los 
van het feit dat dit enigszins vreemd 
is in een Engelstalig boek met maar 
één Franse casestudie staat dit wel 

symbool voor de blik van de auteurs. 
Door deze grootschalige stedelijke 
gebiedsontwikkelingen als 
projecten XL te benaderen, met een 
start, een gevolgtijdelijke fasering 
en een einde, zijn we weer terug 
bij wat ik gebiedsontwikkeling 1.0 
noem. En dat terwijl Christiaanse 
et al. ook laten zien dat deze 
ontwikkelingen vele decennia tot 
zelfs meer dan een eeuw, zoals 
bij Marunouchi, omspannen. Het 
zijn geen projecten met een vast 
omschreven eindresultaat, maar 
"must go through a multi-layered 
process and be open to frustrations 
in order to experience success", 
zoals Michael Thanner van Tange 
Associates Asia het verwoordt 
(p. 49). Het zijn processen waarin 
het stedelijk ontwerp onderdeel 
is van een ruimte gevend kader in 
plaats van dat het één oplossing 
voorschrijft. Een procesanalyse had 
wellicht meer inzicht geboden in de 
mate van inclusiviteit en adaptief 
vermogen van Grand Projets.

Gert-Joost Peek (g.peek@hr.nl) is lector 

gebiedsontwikkeling en transitiemanagement 

aan de Hogeschool Rotterdam en eigenaar van 

SPOT-ON Consulting.
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Projet’ geen project is

Christiaanse, K., A. Gasco & N.C. 
Hanakata (2019) The Grand Projet. 
Understanding the Making and 
Impact of Urban Megaprojects, nai010 
publishers, Rotterdam, 637 p., ISBN 
978-94-6208-508-4, € 59,95

Dit kloeke boekwerk doet verslag 
van een onderzoek naar de 
totstandkoming en het effect van 
grootschalige stedelijke projecten 
vanuit het perspectief van stedelijke 
ontwikkeling. Christiaanse et al. 
beschouwen acht megaprojecten 
waarvan vier in Azië zijn gelegen, 
te weten Marunouchi (Tokyo), 
Lujiazui (Shanghai), West Kowloon 
(Hong Kong) en Marina Bay Area 
(Singapore), en vier in Europa, te 
weten La Défense (Parijs), HafenCity 
(Hamburg), King’s Cross (London) 
en 22@ (Barcelona). Dit vanuit 
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de veronderstelling "that Grand 
Projets may hold answers to some 
of the emerging challenges related 
to the future of our cities" (p. 16). 

De opzet van het boek maakt het 
goed mogelijk om de meer dan 600 
pagina’s in behapbare brokken en 
eigen volgorde tot je te nemen. 
De kern van het boek bestaat uit 
de acht ‘case study portraits’, 
van elk rond 50 pagina’s. De kern 
wordt voorafgegaan door een 
beschrijving van de aanpak van 
het onderzoek en transcripties 
van een vijftal interviews met 
internationale experts uit 
wetenschap en praktijk. Drie vragen 
staan centraal. Hoe worden Grand 
Projets gemaakt? Hoe maken Grand 
Projets impact op en bepalen de 
stedelijke omgevingen? Wat zijn 
manieren waarop Grand Projets 
hun vermogen kunnen vergroten 
om meer inclusieve en adaptieve 
stedelijke megaprojecten in de 
toekomst te creëren?  (p. 22). Elk 
van de cases is beschreven volgens 
vijf analytische frames, afgeleid 
van de projectfasering: creatie, 
ontwerp, implementatie, operatie 
en implicatie, en afgesloten met 
een korte beschrijving van andere 
grootstedelijke projecten in de 
betreffende stad. De beschrijving 
van vier van de cases is aangevuld 
met een hoofdstuk ‘further insights’. 
De laatste 100 pagina’s bevatten de 
analyse en conclusie. De analyse 
gebruikt vijf vergelijkende aspecten: 
bordering, centralities, modelling, 
regulatory plans en urban catalysts 
(p. 28).

Christiaanse et al. kiezen met 
deze opzet voor een expert- of 
consultantsaanpak. Ze kiezen snel 
en slechts beperkt onderbouwd, 
zowel bij de casusselectie als het 
analytisch kader, voor een beperkt 
aantal gevallen, frames of fasen 
en aspecten. Deze aanpak leidt tot 
een studie die noch heel breed, 
noch echt diep gaat. Daarmee 
biedt het boek voor de direct 
betrokkenen bij de casussen en 
goed ingevoerde vakgenoten weinig 
nieuws. Maar omdat weinigen zowel 
met alle Aziatische, als Europese 
projecten goed bekend zullen zijn, 
valt toch veel nieuws te lezen. 
Zonder kennis van de casussen, 
wordt nogal wat voorkennis en 
voorstellingsvermogen gevraagd. 
Het kaartmateriaal, tijdslijnen 
en andere schema’s zijn zeer 
goed verzorgd en bieden veel 
inzicht. De vele zwart-wit foto’s 
zijn daarentegen te klein en te 
fragmentarisch om een gevoel van 
de plek te geven. Om een goed beeld 
van de locaties te krijgen, moet 
de lezer er eigenlijk wel geweest 
zijn. Ik heb me daarom vooral 
geconcentreerd op de drie Europese 
projecten die ik goed ken.

In 2011 bestudeerde ik HafenCity, 
22@Barcelona en King’s Cross om 
stadia in de verandering van 
gebiedsontwikkeling – die ik 1.0, 2.0 
en 3.0 noemde – te illustreren. Ook 
ik ging ervan uit dat we door deze 
"majeure en toonaangevende 
complexe binnenstedelijke 
gebiedsontwikkelingen" te 
beschouwen vooruit kunnen "kijken 
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naar mogelijke uitwerkingen van 
een toekomstige aanpak" (Peek, 
2011). Afgaande op onder andere het 
Special Infrastructures Plan
22@Barcelona en de 
Service Company 
King’s Cross voorspelde ik een 
toekomstige 3.0 aanpak. Ingegeven 
door het groeiende besef van de 
duurzaamheidsopgave heeft deze 
aanpak als kenmerken het 
verbreden van de ontwikkelings-
opgave van vastgoed naar 
nevengeschikte waardeketens en 
een oriëntatie op de toekomstige 
beheer- en exploitatiefase. 
Inmiddels gebruiken we hiervoor 
termen als ‘circulair’ en ‘stedelijk 
metabolisme’. Het is opvallend dat 
deze termen nagenoeg niet terug te 
vinden zijn in het boek.

Christiaanse et al. zien – in lijn met 
de langlopende wetenschappelijke 
discussie over de rol en het belang 
van het plan als ontwerpproductie 
of procesmiddel (zie bijvoorbeeld 
Hajer et al., 2006) – de mate van 
inclusiviteit en het adaptieve 
vermogen van stedelijke projecten 
als belangrijke indicatoren 
voor de toekomstgerichtheid. 
Dit omdat "many Grand Projets 
struggle with the fact that they 
are outdated the moment they are 
completed" (p. 605). Ik beschouw 
dat meer als kenmerken van 
wat ik 2.0 of organisch zou 
noemen. Zo worden in zowel 
HafenCity als 22@Barcelona niet-
professionele vastgoedeigenaren 
en -gebruikers gestimuleerd 
om zelf – ook meer kleinschalig 



P. 158 P. 159Jg. 53 / Nr. 2 / 2020Rooilijn Jg. 53 / Nr. 2 / 2020Rooilijn Recensies: Gert-Joost Peek  en Guido Walraven

bij de bespreking van de ‘common 
city’. Daar gaat het onder meer over 
gemeenschappelijk bezit van land en 
andere hulpbronnen (als commons), 
over een stedelijke economie die 
participatief, coöperatief en egalitair 
is, en over een sterke meer directe 
democratie gericht op het fl oreren 
van alle bewoners (als commoners). 
Daar gaat het ook over wonen en 
wordt bijvoorbeeld het ‘low impact 
housing co-operative Lilac’ genoemd, 
waarvan Chatterton medeoprichter 
en bewoner is. Het is een coöperatie 
van bewoners die uitgaan van 
economische gelijkheid, sociale 
rechtvaardigheid en ecologische 
duurzaamheid. Vergelijkbare 
initiatieven uit andere landen worden 
ook genoemd.

De vier stedelijke systemen 
samen bieden een agenda 
voor een duurzame stad. In het 
slothoofdstuk ‘Think big, act small 
and start now’ geeft Chatterton 
aan dat beleidsmakers, politici, 
onderzoekers, entrepreneurs en 
activisten direct aan de slag kunnen 
om die duurzame stad dichterbij te 
brengen. Dat is het bijzondere aan 
dit boek: dat het radicale analyses 
en ideeën weet te combineren met 
stappen die eenieder vandaag kan 
beginnen te zetten. 
Om die acties en stappen te 
vergemakkelijken is aan het boek 
een manifest toegevoegd. Dat laat 
zich voor een deel lezen als een 
samenvatting van het boek, maar 
omdat het andere accenten legt 
en ook nieuwe punten worden 
toegevoegd is het tegelijkertijd 

een samenvatting van de visie van 
Paul Chatterton. Dat die visie in 
ontwikkeling blijft, is ook te zien op de 
website die bij het boek hoort: www.
unlockingsustainablecities.org. Daar 
staan delen van het boek en ook een 
recenter stuk, Civic Plan for a Climate 
Emergency: Building the 1.5°  City.

Het boek verschijnt in de serie Radical 
Geography, van de Pluto Press waarin 
ook boeken over armoede, onderwijs, 
protest en migratie zijn uitgekomen. 
De analyse van Chatterton is in 
veel opzichten ook radicaal, maar 
keer op keer benadrukt hij dat hij 
met uitvoerbare aanbevelingen wil 
komen omdat hij daadwerkelijke 
veranderingen wil bewerkstelligen. 
Bijvoorbeeld bij de rol van leren en 
onderzoek vraagt hij aandacht voor 
learning by doing, actieonderzoek 
en coproductie. De worsteling van 
idealisme en realisme is herkenbaar 
en heeft geleid tot een boek dat 
veel biedt: een kritisch en hoopvol 
reisverslag langs veel voorbeelden en 
een aantal analyses die tot nadenken 
stemmen en aanzetten tot actie voor 
duurzame steden.

Guido Walraven (guido.walraven@inholland.nl) 

is lector Dynamiek van de Stad bij hogeschool 

Inholland. 
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A City of Comings and 
Goings

Crimson Historians & Urbanists 
(2019) A City of Comings and Goings, 
nai010, Rotterdam, 408 p., ISBN 
978-94-6208-493-3, € 39,95

Wat zijn de effecten van migratie 
op hedendaagse Europese 
steden? En hoe kan architectuur, 
stedenbouw en planologie ertoe 
bijdragen dat onze steden deze 
diverse migratiestromen beter 
kunnen absorberen? Die vragen 
staan centraal in dit boek dat uit 
twee losse delen bestaat. Eerst 
krijgt de lezer aan de hand van 
zes uitgebreide en uiteenlopende 
casestudies (Londen, Prato, 
Berlijn, Amsterdam, Aarhus, 
Wenen) inzicht in hoe verschillende 
steden in het verleden en op dit 
moment met expats, internationale 
studenten, vluchtelingen en 
economische migranten omgaan. 
Na deze analyses van lokale 
wetenschappers volgt een catalogus 
van honderd projecten die het 
migratievraagstuk op verschillende 
manieren en op verschillende 
niveaus adresseren. Inspirerende 
projecten op het gebied van wonen, 

aan alternatieven. Manuel Castells 
(2012) sprak in dat verband over 
‘networks of outrage and hope’; 
een recente bundel spreekt over 
‘plekken van hoop en verandering’ 
(Helleman et al., 2019). Chatterton 
wil op zijn beurt vooral laten zien dat 
de creatieve kracht van collectieven 
(op die plekken en in die netwerken) 
verder vrijgemaakt of ontgrendeld 
kan worden, zodat op grotere schaal 
werkelijke veranderingen tot stand 
komen. Want ook al zijn de acties 
nu kleinschalig, de oplossingen 
die worden uitgeprobeerd kunnen 
soms veel ruimere potentie hebben. 
Dit laat het boek zien met veel 
voorbeelden uit alle windstreken. 
Zijn analyses en visie monden uit in 
een manifest vol aanbevelingen.

Chatterton is kritisch over de vele 
valse oplossingen, zwakke beloftes 
en doodlopende wegen die als 
verandering worden gepresenteerd 
maar neerkomen op voortzetting 
van de status quo. Bijvoorbeeld 
de inzet op zelfrijdende auto’s in 
plaats van het doorbreken van 
de afhankelijkheid van auto’s. Of 
dat centraal en door bedrijven 
gecontroleerd wordt gewerkt aan 
lagere CO2 uitstoot in plaats van 
lokaal en door burgers aan groene 
energie. Hij roept op tot actie die tot 
transformatie en daadwerkelijke, 
structurele veranderingen leidt. 
Tot een stedelijke toekomst die 
gebaseerd is op gelijkheid, welvaart, 
duurzaamheid en rechtvaardigheid, 
en die realistische antwoorden 
formuleert op de grote uitdagingen 
waar we voor staan. ‘Be realistic, 

Guido Walraven

Vanuit radicale analyses 
bijdragen aan duurzame 
steden

Paul Chatterton (2019) Unlocking 
Sustainable Cities: a manifesto for 
real change, Pluto Press, London, 176 
p., ISBN 978-0-74533-701-2, € 21,99

Unlocking Sustainable Cities gaat 
over een urgent thema, biedt heldere 
analyses en inspiratie om in actie te 
komen. Paul Chatterton, professor 
Urban Futures in Leeds, laat 
enerzijds overtuigend zien hoezeer 
steden opgesloten zitten in praktijken 
die schadelijk en niet duurzaam 
zijn, bijvoorbeeld wat betreft de CO2

uitstoot van steden en de ruimte die 
voor auto’s wordt gereserveerd.

Anderzijds toont hij ook hoe op 
heel veel plekken wordt gewerkt 

demand the impossible’ zoals een 
oude anarchistische leuze luidt. Een 
voorbeeld van structurele actie is 
vechten voor meer hulpbronnen en 
andere wetgeving om alternatieven 
mogelijk te maken – want het gaat 
ook om macht en politiek.

De auteur zet zich niet alleen af 
tegen oplossingen die top-down 
zijn, geleid door bedrijven en 
business-as-usual modellen; hij 
heeft ook kritiek op auteurs die naïef 
de kracht bewieroken van kleine 
grass-roots projecten. Volgens 
hem zit het meeste potentieel 
voor transformatieve verandering 
bij innoverende burgers met oog 
voor institutionele aspecten, die zo 
bottom-up en top-down verandering 
verbinden. Daarom moet actie 
gestimuleerd worden ‘in, against 
and beyond the contemporary city’ 
(p. 4). Chatterton spreekt in dat 
verband over ‘civic innovation’ en 
een voorbeeld daarvan vormen de 
citylabs of fi eld labs waarin burgers 
samenwerken met andere partners.

Het hart van het boek bestaat uit 
een deskundige verkenning van vier 
duurzame stedelijke systemen die 
te maken hebben met het dagelijks 
leven: transport, energie, natuur 
en gemeenschap. In afzonderlijke 
hoofdstukken behandelt Chatterton 
de autovrije stad, de post-koolstof 
stad, de bio stad en de ‘common 
city’. Naast ecologische aspecten 
heeft hij daarbij ook aandacht voor 
politieke, economische en sociale 
aspecten. Hoe verweven die zijn 
blijkt misschien het duidelijkste 
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bij de bespreking van de ‘common 
city’. Daar gaat het onder meer over 
gemeenschappelijk bezit van land en 
andere hulpbronnen (als 
over een stedelijke economie die 
participatief, coöperatief en egalitair 
is, en over een sterke meer directe 
democratie gericht op het fl oreren 
van alle bewoners (als 
Daar gaat het ook over wonen en 
wordt bijvoorbeeld het ‘low impact 
housing co-operative Lilac’ genoemd, 
waarvan Chatterton medeoprichter 
en bewoner is. Het is een coöperatie 
van bewoners die uitgaan van 
economische gelijkheid, sociale 
rechtvaardigheid en ecologische 
duurzaamheid. Vergelijkbare 
initiatieven uit andere landen worden 
ook genoemd.

De vier stedelijke systemen 
samen bieden een agenda 
voor een duurzame stad. In het 
slothoofdstuk ‘Think big, act small 
and start now’ geeft Chatterton 
aan dat beleidsmakers, politici, 
onderzoekers, entrepreneurs en 
activisten direct aan de slag kunnen 
om die duurzame stad dichterbij te 
brengen. Dat is het bijzondere aan 
dit boek: dat het radicale analyses 
en ideeën weet te combineren met 
stappen die eenieder vandaag kan 
beginnen te zetten. 
Om die acties en stappen te 
vergemakkelijken is aan het boek 
een manifest toegevoegd. Dat laat 
zich voor een deel lezen als een 
samenvatting van het boek, maar 
omdat het andere accenten legt 
en ook nieuwe punten worden 
toegevoegd is het tegelijkertijd 
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Territories-in-between

Alexander Wandl (2019) Territories-
in-between, TU Delft, Delft, 392 p., 
ISBN 978-94-6366-244-4, gratis te 
downloaden via abe.tudelft.nl

Er zijn steden en er is het 
platteland. Daartussen liggen 
vaak dynamische, multifunctionele 
gebieden met grote potenties die 
speciale aandacht verdienen, ook op 
het gebied van ruimtelijke planning. 
Wandl noemt dit territories-in-
between. In zijn promotieonderzoek 
komen tien van dit soort stedelijke 
gebieden in vijf Europese landen aan 
de orde. De verschillen zijn groot, 
maar er zijn ook overeenkomsten. 
Elk ervan ligt in de omgeving van 
een grote stad, maar blijkt daar 
opvallend genoeg nauwelijks 
van afhankelijk. Het Westland, 
onder de rook van Rotterdam en 
Den Haag, is bijvoorbeeld direct 
verbonden met de wereldwijde 
economie. Daar heeft het de 
stad niet voor nodig. Hetzelfde 

geldt voor het luchtvaartcluster 
van Zuid-Wales (Cardiff), de 
elektronica- en defensie-industrie 
van Ile-de-France (Parijs), het 
farmaceutische cluster van Neder-
Oostenrijk (Wenen-Bratislava) 
en de industrieconglomeratie 
rondom Swarovski in Tirol. Ook 
zijn dit soort gebieden vaak 
versnippert en divers. De huidige 
planningsblindheid zorgt veelal 
voor ‘verdozing’: uitgestrekte 
winkel- en distributiecentra. 
De boodschap is dat we juist in 
deze tussengebieden, met al hun 
groen en variatie, veel van onze 
duurzaamheidsdoelstellingen 
kunnen verwezenlijken. We moeten 
ze alleen beter leren plannen zodat 
de potentiële synergie tussen woon, 
werk- en ecologische functies kan 
worden benut.

Green Infrastructure

Ian C. Mell (2019) Green 
Infrastructure, Routledge, Abingdon, 
112 p., ISBN 978-03-6789-222-7, 
€ 26,03

Om natuur en natuurlijke processen 
te beschermen en te versterken, 
dienen ze te worden geïntegreerd in 
de ruimtelijke ordening en ter-
ritoriale ontwikkelingen. Op deze 
manier kan in zowel landelijke als 
stedelijke omgevingen een gepland 
netwerk ontstaan van aaneengeslo-
ten natuurlijke en semi-natuurlijke 
gebieden die een belangrijke bij-
drage leveren aan ons ecosysteem in 
de vorm van schone lucht, vers water 
en klimaatadaptatie. Dat is de fi loso-
fi e achter wat binnen de landschaps-
planning 'groene infrastructuur' 
wordt genoemd. In tegenstelling tot 
de 'grijze' (door de mens gemaakte) 
infrastructuurbenaderingen bevor-
dert de groene variant multifunctio-
naliteit. Wat betekent dat hetzelfde 
land verschillende functies kan 
vervullen en meerdere voordelen 
kan bieden. Het moedigt aan om onze 
beperkte ruimte op een coherente, 
slimme en geïntegreerde manier 
te gebruiken. Dit boek onderzoekt 
verschillende interpretaties van 
deze aanpak en geeft daarmee een 
overzicht van de huidige discussies 
in wetenschap, beleid en praktijk. De 
centrale boodschap is gericht op het 
bevorderen van een multifunctionele 
natuur in stedelijke landschappen, 
die een positieve bijdrage levert aan 
het welzijn van mensen, de economie 
en het milieu.

Signalementen

werken, onderwijs, openbare 
ruimte en integratie. Het boek is 
de weerslag van een meerjarig 
onderzoeksproject dat onder andere 
de architectuurbiënnale van Venetië 
aandeed. Het laat zien hoe de 
gebouwde omgeving een belangrijke 
rol kan spelen bij inspanningen om 
van de West-Europese stad een 
veerkrachtige stad van komen en 
gaan te maken.

Five Rules for 
Tomorrow's Cities

Patrick M. Condon (2020) Five Rules 
for Tomorrow's Cities, Island Press, 
Washington, 240 p., ISBN 978-16-
10919-61-6, € 36,43

Hoe we onze steden de komende 
decennia ontwerpen is van cruciaal 
belang voor onze planeet. Om te 
voorkomen dat de wereldwijde 
temperatuur stijgt, moet het lozen 
van overmatig broeikasgas in de 
atmosfeer worden voorkomen. 
Aangezien ongeveer tachtig 
procent van de broeikasgassen 
afkomstig is uit steden, ligt er een 
belangrijke taak voor ontwerpers 
van steden, aldus de auteur. Naast 
klimaatverandering moeten 
planologen en stedenbouwkundigen 
volgens de Canadese hoogleraar 
ook rekening houden met drie 
belangrijke trends: de wereldwijde 
migratie van platteland naar stad; 
de ineenstorting van de wereldwijde 
vruchtbaarheidscijfers; en het 
verdwijnen van de middenklasse. 
Om tot een meer rechtvaardige en 

duurzame stad te komen, komt de 
voormalige stadsplanoloog tot vijf 
basisregels: (1) zie de stad als een 
zelfbalancerend en veranderend 
systeem; (2) herken patronen in de 
stedelijke omgeving; (3) werk binnen 
de infrastructuur met het concept 
van lighter, greener, smarter; (4) 
versterk sociale en economische 
veerkracht in steden door betaalbare 
woningbouw; en (5) pas het 
ontwerp aan op de veranderingen 
in werkgelegenheid, economie 
en inkomen. Naast theoretische 
refl ecties worden hier en daar 
ook ontwerptools aangereikt. Een 
goed boek voor de beschouwende 
professional.

Our City? 

Minouche Besters (red.) (2019) Our 
City? Countering exclusion in public 
space, STIPO, Rotterdam, 448 p., 
ISBN 978-90-830089-0-5, € 22,50 of 
gratis te lezen via issuu.com

Inclusieve steden worden al 
lang nagestreefd. Een stad waar 
verschillende groepen zich thuis 

voelen, waar groepen met elkaar 
samenleven en elkaar ontmoeten. Wie 
streeft naar een inclusieve stad zal 
dus ook vooral moeten zoeken naar 
een aantrekkelijke en uitnodigende 
publieke ruimte die voor iedereen 
toegankelijk is. In deze prettig 
vormgegeven bundel met veel korte, 
losse verhalen tonen professionals 
vanuit diverse Europese landen het 
belang van die publieke ruimten. Dit 
aan de hand van essays, casussen, 
lokale verhalen, maatregelen en 
interviews. Daarbij worden eerst de 
belangrijkste bedreigingen aangestipt 
(gentrifi catie, toerisme, het grote 
geld en slimme technologieën) 
waarna verschillende ontwerp- en 
ontwikkelkansen worden behandeld 
om tot inclusieve steden te komen. Die 
kansen zijn gegroepeerd rondom de 
thema's participatie, samenwerking 
en achtergestelde groepen. De vele 
auteurs zorgen voor een breed scala 
aan inzichten. Aan de andere kant 
mist de bundel door de gekozen opzet 
hier en daar diepgang en samenhang. 
Daarmee is het een prima publicatie 
voor wie al bladerend wat inspiratie 
wilt opdoen en zijn eigen krenten uit 
de pap wilt halen.

Signalementen
Rooilijn

Green Infrastructure

Ian C. Mell (2019)
Infrastructure
112 p., ISBN 978-03-6789-222-7, 
€ 26,03

Om natuur en natuurlijke processen 
te beschermen en te versterken, 
dienen ze te worden geïntegreerd in 
de ruimtelijke ordening en ter-
ritoriale ontwikkelingen. Op deze 
manier kan in zowel landelijke als 
stedelijke omgevingen een gepland 
netwerk ontstaan van aaneengeslo-
ten natuurlijke en semi-natuurlijke 
gebieden die een belangrijke bij-
drage leveren aan ons ecosysteem in 
de vorm van schone lucht, vers water 
en klimaatadaptatie. Dat is de fi loso-
fi e achter wat binnen de landschaps-
planning 'groene infrastructuur' 
wordt genoemd. In tegenstelling tot 
de 'grijze' (door de mens gemaakte) 
infrastructuurbenaderingen bevor-
dert de groene variant multifunctio-
naliteit. Wat betekent dat hetzelfde 
land verschillende functies kan 
vervullen en meerdere voordelen 
kan bieden. Het moedigt aan om onze 
beperkte ruimte op een coherente, 
slimme en geïntegreerde manier 
te gebruiken. Dit boek onderzoekt 
verschillende interpretaties van 
deze aanpak en geeft daarmee een 
overzicht van de huidige discussies 
in wetenschap, beleid en praktijk. De 
centrale boodschap is gericht op het 
bevorderen van een multifunctionele 
natuur in stedelijke landschappen, 
die een positieve bijdrage levert aan 
het welzijn van mensen, de economie 
en het milieu.
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Ergens in mijn boekenkast ligt een oude special van 
The Economist met als titel ‘The death of distance.’ 
Jaren negentig dus, optimisme over internet dat 
afstand voortaan deel uitmaakt van de prehistorie. 
Zoals de mens menig dier heeft uitgeroeid, moest ook 
afstand eraan geloven. Dat getuigde van hetzelfde 
optimisme waarmee internetgoeroes voorspelden 
dat de onbeperkte toegang tot informatie een enorme 
sprong voorwaarts (boost) in de democratie zou 
brengen. Nou ben ik sinds mijn geboorte behept met 
door en door gezonde porties scepsis en achterdocht. 
Dus bij die sprong voorwaarts moest ik gelijk 
denken aan de Chinese partijleider Mao die met 
zijn Sprong Voorwaarts enkele tientallen miljoenen 
landgenoten wist uit te roeien. Democratie was, is 
en zal blijven een moeizame wijze van regeren in en 
door de samenleving. Dat vergt een lange leertijd, ik 
vrees een eeuw of wat. Bezie de democratie in ons 
eigen land, haar voorgeschiedenis (Staatsregeling 
1798, Grondwet 1848), vestiging en ontwikkeling 
van de parlementaire democratie. Over vormen 
van basisdemocratie spreek ik dan nog niet eens. 
Democratie is een fundamenteel open houding 
jegens andermans opvattingen, behoedzaamheid 
jegens minderheden, relativeringsvermogen omtrent 
eigen doelen en middelen; permanente bereidheid 
tot onderzoek, kortom, permanente twijfel. De 
lezer weet intussen alles van de enorme sprong 
voorwaarts van de democratie door het superieure 
gebruik van internet sinds het begin van deze eeuw.

Hoe zit dat met de dood van de afstand? Afstand 
is een ruimtelijk fenomeen, een hoofdthema in de 
functionele en effi ciënte indeling en inrichting van de 
fysieke ruimte, een maat voor verbindingen. Afstand 
is ruimte overbruggen, ruimte slechten, scheppen, 
vergroten, kortom planologenwerk. Afstand is fysiek, 
geografi sch, economisch, sociaal, psychisch, meestal 
in combinaties. Water schept afstand, bevredigt 
woongenot, hindert landverkeer. Psychische afstand 
scheppen doet vrijwel iedereen dagelijks. Ik heb 
veel over mijn wethouders geschreven, maar in mijn 
loopbaan heb ik ook met studenten te maken gehad. 

Bij tijd en wijle kreeg ik een in een soort van Nederlands 
geschreven mailtje van een mij onbekende student: 
‘Hi Oscar, ik moet een skripsie doen over waarom alle 
woonwijken hetzelfde zijn en nou wou ik vragen te 
helpen. Kan je me ff terugmailen?’ Schreef ik standaard 
terug: ‘Zeer geachte heer, mevrouw, Ik geloof niet het 
genoegen te hebben u te kennen, maar indien u mij 
een analyse zendt van het ruimtelijke vraagstuk dat 
u wilt onderzoeken, alsmede een wetenschappelijk 
onderzoekbare probleemstelling, dan ben ik gaarne 
bereid met u daarover nader van gedachten te wisselen. 
Met de meeste hoogachting jegens u, Prof. Dr. Dr. H.C. 
Dipl.-Ing. Oscar W. Naphta.’ Mij hoefde je niet te leren hoe 
je afstand moet scheppen.

Deze columns gingen altijd over hetzelfde onderwerp: 
taal. In taal ligt alles besloten: begrip, onbegrip, macht, 
onmacht, nabijheid, afstand. Ironie is afstand scheppen, 
jargon schept afstand, het woord vreemdeling is afstand 
houden, ook al is de vreemdeling vluchteling, immigrant, 
asielzoeker, statushouder. Zoals de hoofdredacteur 
schrijft, ga ik afstand doen van het columnaat van Rooilijn, 
na 31 jaar onderbroken door een 4-jarig bestand. Ik zet 
mij zogezegd bij het oud-papier. Met mondkapje, een 
uit batik vingerdoekjes met gestripte washandjes als 
binnenvoering samengesteld fabricaat van mevrouw 
Naphta, vertrek ik naar station Isolatorweg van het 
Amsterdamse metrostelsel. Isolatie, isolement, twee 
woorden die afgelopen maanden vaak door elkaar 
gehaald zijn, net zoals met de woorden verantwoording, 
verantwoordelijk en verantwoordelijkheid.

Isolatorweg ligt in Nergensland. De metro stopt voor 
een grimmige, dode muur die ooit bedoeld lijkt voor 
overbrugging naar een vervolg. Maar nee, Isolatorweg 
is nu een in beton gegoten monument van afstand. De 
stad ligt kilometers verderop, bereikbaar te voet langs 
de rooilijn van de stadsrand, de enige snelheid waarbij 
je de omgeving in de opneemt (Plato). Rooilijn neemt die 
afstand voortaan digitaal. Veel succes!

Column O. Naphta 

Afstand
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