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Voorwoord

It is an honor to learn that this book has been in part, inspired 
by my work in Smart Cities. I first became interested in cities as 
a vehicle for addressing humanity´s pressing environmental 
concerns in 2005, when I started advising communities and 
cities on how to support the development of eco-districts, such 
as the one Vancouver built for the 2010 Winter Olympics.  Later 
I started two software companies which today would be classi-
fied as smart cities projects.  However, in 2010 I started hearing 
the term smart cities but was not really clear on what it was.

I first explored smart grids as a potential introduction to the 
smart cities phenomenon.  I began reviewing material from 
IBM and other leading tech companies who were promoting 
the application of their technologies to make cities smarter.  
By 2011, I started conducting rankings of smart cities but I felt 
that something was missing from the conversation.  A generic 
framework that expressed what smart cities where all about.

I began to study smart cities models emerging from small and 
large cities, mostly in Europe.  I also relied heavily on early 
work developed by researchers from the Vienna University of 
Technology which sought to benchmark smartness in small 
and medium cities throughout Europe.  A key goal from the 
beginning was to ensure a holistic treatment of the concept. 
As other scholars and thought leaders such as Anthony Town-
send have recently pointed out, smart cities must be about 
more than technology.  To me, smart cities are innovative 
cities. They must be innovative in everything the do: from 
how they communicate with citizens, to how they handle 
budgeting (i.e. move towards procurement for innovation), to 
how they foster and support entrepreneurship in their com-
munities.

After reviewing various inputs, I began the difficult process of 
developing a graphical, holistic representation of the smart 
cities concept.  The first version of the Smart Cities Wheel was 
published in Fast Company in September 2012 in an article 
entitled “What Exactly is a Smart City?”
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The Smart Cities Wheel has gained significant traction around 
the globe as a planning tool and a mechanism for communi-
cating the complex goals of smart cities with the media, cities 
and government staff.  From the beginning I have sough to 
make the Wheel, and the indicators available as part of the 
“commons”.  As a result I have been humbled by its adoption 
and adaptation in cities and regions around the globe.  The 
Wheel itself has been translated into numerous languages 
including: Swedish, French, Spanish, Hebrew and of course, 
now Dutch as well.

Many people ask me if the actual term smart cities is a fad, or if 
it is here to stay.  The short answer is I don´t really know. But, I 
do know that the underlying components of smart cities (and 
the Wheel itself) related to sustainable cities, smarter mobility, 
smart citizens, smarter government, support for entrepreneur-
ship, better urban planning, etc. are here to stay.  Perhaps the 
term will evole to future cities, innovative cities, participative 
cities or even sharing cities.   Only time will tell.

Thank you again for honoring my work and for the invitation 
to support the launch of this important book.

Boyd Cohen
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Auteur: Leonard Geluk

Speech gericht aan de lezer van dit boek 

Mensen maken Cities 
Smart
In 2014 gaf de VN in haar rapport World Urbanization Pros-
pects de prognose dat in 2050 twee-derde van de wereldbe-
volking in steden woont. Met name de stedelijke gebieden in 
Afrika en Azië maken de komende decennia een groeispurt 
zonder historisch precedent, waarbij steden in Nigeria, 
China en India het leeuwendeel voor hun rekening nemen. 
Staten zijn ‘uit’, steden zijn ‘in’. 

Welke effecten dit zal hebben op de kwaliteit van leven is 
een vraag van ongekende grootheid. Want de groei zet een 
onophoudelijke druk op de fysieke, sociale, economische 
en ecologische kwaliteiten van de stad. Het is vergelijkbaar 
met chronische stress maar dan op wereldschaal. Ik denk 
bijvoorbeeld aan werkgelegenheid, mobiliteit, veiligheid, 
voedsel- en watervoorziening, luchtkwaliteit, natuurrampen, 
epidemieën. Dat vergt een enorm adaptief en creatief ver-
mogen van steden, of beter: van hen die de steden maken, 
bewonen, gebruiken en besturen. 

Wat steden kunnen doen om weerbaar te zijn en de groei tot 
vriend te maken? Een belangrijk principe vind ik het verbe-
teren van afzonderlijke systemen. Ik bedoel dan niet alleen 
technische maar ook sociale systemen, te beginnen bij de 
gebruikers ervan: betrek hen bij de vraagstukken en maak 
hen mede-eigenaar van de besluitvormingsprocessen. Daag 
uit om alternatieven te ontwikkelen voor het gebruik van 
grondstoffen en het produceren van voedsel. Urban farming 
is een begin. Zorg voor symbiose tussen de verschillende 
deelsystemen. Hoe kun je bijvoorbeeld riolering gebruiken 
voor energieopwekking? Zorg voor robuuste systemen, goed 
geconstrueerd en beheerd. Zorg ook voor buffers, zodat een 
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snelle respons mogelijk is op onverwachte ontwikkelingen. 
Dit kan op in principe elk aspect van stedelijke systemen 
van toepassing zijn. En zorg voor flexibiliteit, zowel in tech-
nisch als mentaal opzicht. Misschien is die laatste nog wel 
de lastigste opgave, tenzij het een city is die zich smart op 
haar gebruikers richt en hen uitnodigt tot dialoog in creati-
viteit. Het begrip smart is overigens verre van eensluidend 
en het lijkt onwillekeurig te verwijzen naar de geneugten 
van technologie en Big Data. Ik denk dat het begrip smart 
alleen goed te gebruiken is als het direct gelinkt is aan de 
behoeften om oplossingen te leveren die steden nu en in 
de toekomst nodig hebben. Mensen maken cities smart. 
Technologie volgt de noodzaak, niet andersom. 

In onze hogeschool zie ik dagelijks jonge mensen uit bin-
nen- en buitenland die het in zich hebben om de steden 
van de toekomst leefbaar te maken en te houden. Wij 
leiden hen op als wereldburgers, om grenzeloos te kunnen 
reflecteren op de kennis die is opgebouwd, waar dan ook, 
zodat ze de juiste toekomstige beslissingen kunnen voorbe-
reiden en uitvoeren. We leiden hen op met het besef dat ze 
ondernemende zelfstandigen zijn in een netwerk, met het 
vermogen hun discipline met die van anderen te verbin-
den. We leiden hen op om kwaliteit te leveren in alles wat 
ze doen. Smart Cities kunnen bijdragen aan de kwaliteit 
van leven in de steden van de toekomst. De professionals 
van de nabije toekomst spelen hier een cruciale rol in. Ik 
vind het een noodzaak (en een voorrecht) om hen op die 
rol vanuit kennisinstellingen als de onze dag in dag uit 
voor te bereiden.

.  

Auteur: Gerrit van der Plas

Speech gericht aan de lezer van dit boek. 

Slimme steden 
bestaan niet
De stad van de toekomst wordt tegenwoordig de SMART city 
genoemd. Dat berust op een kapitale fout.

Steden kunnen namelijk helemaal niet slim zijn.
Het is onzin om een stad slim te noemen. 
Mensen, díe zijn slim.

En een van de allerslimste dingen die mensen ooit bedacht 
hebben, was dat het wel handig zou zijn om bij elkaar te gaan 
zitten en iets met specialisatie en arbeidsdeling te gaan doen. 
Om iemand speciaal alleen bepaalde voorwerpen te laten 
maken, en een ander sieraden en weer een ander kleitabletten. 
Dat bedachten mensen al vele, vele duizenden jaren geleden 
en het gevolg was dat er een dwingende reden ontstond om 
de landbouw te innoveren. Om niet meer iedereen individueel 
iedere dag opnieuw voor zijn eigen voedsel te laten zorgen 
– dat kon immers niet meer, want er waren mensen die daar 
helemaal geen tijd meer voor hadden – maar om surplus te 
creëren. Om meer te gaan verbouwen dan je zelf nodig had.

Landbouw werd efficiënter en beter, omdat mensen in de 
steden dat nodig hadden én ervoor zorgden dat het kon. Ze 
bedachten in hun prille stedelijke samenleving hele handige 
nieuwe methoden en apparaten om de landbouw te vernieu-
wen.

Lees The Economy of Cities van Jane Jacobs er maar op na. (Ja 
die, maar dan dus met een boek waar je heel wat meer van kan 
leren dan van haar veel bekendere boek over dat softe gedoe in 
Amerikaanse steden.)

Technologie volgt de noodzaak, niet andersom.

Over de auteur:   

Gerrit van der Plas is 

senior beleidsadviseur 

Stadsregio 

Amsterdam. 
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Hoe dan ook, dat was dus wel het begin van de ontwik-
keling waarin slimme mensen in groepen bij elkaar 
klonterden. En die mensen creëerden vervolgens - door 
elkaar de ruimte te geven om creatief te zijn en elkaar 
daar bij te helpen met technische hulpmiddelen en met 
ideeën - een omgeving waarin een soort vliegwiel kon 
gaan ontstaan van innovatie.

‘Als jij een goed idee hebt, dan heb ik er ook nog wel 
eentje.’
‘En als we ze nou eens zouden combineren?’

‘Of andere slimme mensen erbij vragen; die daar bijvoor-
beeld, die met elkaar aan het praten zijn bij die kerel die 
die rare nieuwe ploeg bedacht heeft.’ 

Later zijn we zo’n samenklontering ‘stad’ gaan noemen. 
Ach, ik begrijp ’t wel hoor.

Al die slimme mensen bij elkaar leveren veel denkkracht, 
creativiteit en innovatie op. (Bent u wel eens op het NDSM-
terrein geweest in Amsterdam? Dan weet u wat ik bedoel.) 
Mensen die hele slimme en duurzame dingen bedenken 
en doen, dan heb je ‘t al snel over een ‘smart city’.

Maar dat kan dus niet.
Dingen zijn niet slim.

Steden zijn mooi, verrassend en overzichtelijk, druk, 
bijzonder, gezellig, met volop cultuur, voorzieningen, 
geschiedenis, architectuur en noem maar op. Ze zijn 
spannend, anders en soms bedreigend, maar bieden 
tegelijkertijd een veilige, vertrouwde omgeving. Je bent er 
thuis, maar ondertussen sta je in verbinding met heel de 
wereld. Je kunt er anoniem zijn in de massa en excelleren 
in je eentje.

Of andersom.

Toevallig wel allemaal voorwaarden waar steden aan moeten 
voldoen om aantrekkelijk te zijn voor mensen. Om aantrek-
kelijk te zijn om er te werken, te wonen, te leven en, gewoon, 
om er te zijn.

En niet alleen aantrekkelijk, het gaat nog een essentieel stapje 
verder: je moet als bewoner, gebruiker en bezoeker het ondefi-
nieerbare gevoel hebben dat alleen al vertoeven in de stad tot 
meerwaarde leidt; dat al de huiselijke, stedelijke en virtuele 
ruimtes van de stad de passende omgeving en atmosfeer 
bieden om tot allerlei vormen van samenwerking en kruisbe-
stuiving te komen.

Sommige mensen maken de fout de stad te zien als een verza-
meling van mensen. Dat is niet zo. De stad is in de eerste plaats 
een verzameling van artefacten en ruimtes.

En vervolgens wonen, leven en werken er natuurlijk slimme 
mensen in die stad, mogelijk werken ze zelfs voor het gemeen-
tebestuur, zodat de stad 24 uur per dag schoon drinkwater 
heeft, dat je overal kan zwemmen maar ook altijd droge voeten 
hebt. Dat de universiteiten midden in de stad staan (en hun 
bibliotheken ook trouwens). Dat regels er zijn om kansen te 
verzilveren, dat er inspiratie in de lucht zit.

Nou ja, vul maar in. Het gaat er om dat je het idee hebt dat de 
stad je past als een ouwe overjas en dat al die mensen in de 
stad er voor jou zijn en jij voor hen.

Deze publicatie verkent de toekomst van de stad. 
Niet te verwarren met smart cities.
Want smart cities zijn onzin.
Dingen zijn niet slim!
Mensen wel.

Later zijn we zo’n samenklontering ‘stad’ gaan noemen.
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Auteurs: Cees Oosterwijk - Joris Stok

1  Introductie
‘Op zijn 22e verhuisde hij naar Amsterdam. Voor het werk, 
voor de liefde én voor de stad. Met zijn inboedel in de Volk-
wagen Transporter op weg. De A2 had, met vier stroken 
minder, nog een provinciale uitstraling. In de verte werd 
het ArenA-stadion zichtbaar. Daarna de Rembrandt toren, 
rechtsaf, A10, Zeeburgertunnel en thuis. En verder weg van 
thuis dan ooit.’ 

Dit is het begin van één van de vele verhalen van het leven 
in de stad. Dat steden in opkomst zijn vergt geen betoog. 
Meer dan 50% van de wereldbevolking woont inmiddels 
in steden. Een groei die zich de komende jaren lijkt door 
te zetten tot 70% van de wereldbevolking. Voor sommigen 
voldoende reden om de definitieve triomf van de stad uit 
te roepen. Dat zien we ook terug in het werk van Philipp 
McCann. Door de globalisering excelleren sommige (stede-
lijke) gebieden, maar zijn er ook verliezers. 

Cruciaal is de vraag waarom sommige steden het beter 
doen dan anderen. McKinsey zoekt het antwoord in een 
visie en een bedrijfsmatig management van de stad. Boog-
ers benadrukt het belang van regionale allianties tussen 
leiders uit private en publieke partijen. En Stok pleit voor 
meer lef & realisme in het gebruik van ruimtelijke economi-
sche visies, bestemmingsplannen, exploitaties en vergun-
ningsinstrumenten. In het concept smart cities lijkt alles 
samen te komen. ‘A city can be defined as “smart” when 

investments in human and social capital and traditional 
(transport) and modern (ICT) communication infrastructure 
fuel sustainable economic development and a high quality of 
life, with a wise management of natural resources, through 
participatory action and engagement.’ Met andere woorden: 
hoe slimmer de stad werkt, hoe succesvoller deze is. 

Geïnspireerd door John Cameron, de redacteur van the 
Singapore Straits Times in 1865, toont dit hoofdstuk de con-
trasterende ritmes die in het dagelijks leven van de stedeling 
tot uiting komen. Vanuit deze dagelijkse patronen beschrijft 
dit hoofdstuk de opkomst, huidige situatie en mogelijke 
doorontwikkeling van Singapore en Utrecht. En wat we 
kunnen leren uit het contrasterende (economische) ritme dat 
zichtbaar is in deze smart cities. 

2  Allegro Singapore – Een globaal verankerd hoog 
 dynamisch economisch ritme
In 2008 verscheen De Eeuw van Azië van Kishore 
Mahbubani. In zijn boek schudde hij de wereld wakker met 
de opkomst van Azië. Een opkomst die door veel van zijn 
critici werd verstaan als de ondergang van het Westen. Dat 
kort daarna Leman Brothers zou vallen als startpunt van 
de Global Financial Crisis zag niemand op dat moment nog 
aankomen. 

Wanneer we dieper kijken, lijkt er echter meer sprake van 
een Northern Atlantic Financial Crisis. Zo constateert de 
Economist dat: ‘accordingly to the Pew Research Centre 
some 87% of Chinese, 50% of Brazilians and 45% of Indians 
think their country is going in the right direction, whereas 
31% of Britons, 30% of Americans and 26% of the French do. 
[Western] Companies, meanwhile, are investing in “emer-
ging markets” and sidelining the developed world. “Go east 
young man” looks set to become the rallying cry of the 21st 
century’. 

Adagio & allegro: lessen 
uit het contrasterende 
ritme van de smart cities 
Singapore & Utrecht
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Wij kijken nu naar de ontwikkeling van Singapore als 
slimme stad. Een stadstaat van slechts 683 km2 gelegen op 
de zuidelijke punt van het Maleisische schiereiland.

2.1  Ochtend – Uit noodzaak geboren overheids-
 interventies dragen bij aan ontwikkeling
Bij het doen van een aanzoek gaat menig Singaporees niet 
romantisch op de knieën voor zijn geliefde. Men vraagt niet 
om eeuwige trouw, maar stelt de praktische vraag: ‘Shall 
we apply for an apartment?’. In Singapore moet je namelijk 
36 jaar oud of getrouwd zijn voor het kopen van een wo-
ning van de Housing Development Board (zo’n 80% van de 
markt). Om eerder zelfstandig te kunnen wonen is trouwen 
een reële optie. Vandaar het eufemistische ‘Shall we apply 
for an apartment?’. 

Deze vorm van overheidsregulering is exemplarisch voor 
de ontwikkeling van Singapore. Het vormde een centraal 
punt in de door Lee Kuan Yew, de eerste premier van 
Singapore, voorgestelde aanpak. Hij constateerde dat de 
prille staat Singapore geconfronteerd werd met een gebrek 
aan ruimte en het ontbreken van natuurlijke hulpbron-
nen. Overheidsinterventies gericht op het aantrekken van 
nieuwe bedrijvigheid en het huisvesten van de bewoners in 
hoge dichtheden waren in zijn aanpak voorwaarde om te 
kunnen overleven als zelfstandige staat. 

Het ontstaan en accepteren van een dergelijke vorm van 
overheidssturing is niet vanzelfsprekend. Tot ver in de 19e 
eeuw ontbraken regels in Singapore voor grondbezit en 
privaat eigendom. Lim en Motha (1980) citeren officiële do-
cumenten uit 1822 die aangeven dat ‘land which belonged 
to the Crown was given indiscriminately to anyone who 
would take it; and there was no system of registration of 
the land or its occupier or any proper surveys’. Een jaar 
na de onafhankelijkheid veranderde dit snel met de Land 
Acquisition Act (1966). Hiermee kreeg de overheid ruime 
bevoegdheden om grond te verwerven om bepaalde soci-

aal-maatschappelijke doelstellingen te realiseren. Lepoer 
(1989) suggereert dat op basis van deze regels de aankoop 
van de meeste gronden plaatsvond tot op 20% van de actu-
ele marktwaarde. Kapitaal voor de aankopen werd verkregen 
uit leningen van internationale ontwikkelingsinstellingen 
zoals de World Bank en uit het nationale pensioenfonds. Al 
met al is circa 80% van de grond inmiddels in bezit van de 
Singaporese overheid. 

Bij de ontwikkeling van de stad heeft Singapore effectief 
gebruik gemaakt van haar centrale ligging op een interna-
tionale scheepvaartroute. De geografische locatie is bewust 
gebruikt om de verandering mogelijk te maken. Singapore 
is nu de centrale hub van Zuidoost-Azië voor zowel de 
luchtvaart als de scheepvaart. Deze voorinvesteringen waren 
een belangrijke stimulans voor economische groei. En de 
economische groei zorgde op haar beurt weer voor hoge 
grondopbrengsten. Want, nadat de gronden in overheids-
bezit zijn gekomen, worden deze met moderne contracten 
geleased aan nieuwe gebruikers. Zowel voor economische 
als woondoeleinden.

Daarbij investeerde de overheid ook fors in stedelijke 
vernieuwing. De Singapore River die tussen 1987-1997 is op-
geknapt, is daar een goed voorbeeld van. Voor het opknap-
pen van de 3,6 km van de rivier werden duizenden families 
geherhuisvest. Veelal van een krot zonder sanitair naar een 
volwaardig appartement. Daarin schuilt een verklaring van 
de acceptatie van de sterke overheidsinterventies. De relatief 
grote resultaten die de overheid boekte voor haar inwoners, 
woog op tegen de relatief lage burgerlijke vrijheden.

2.2   Middag – Singapore als efficiënte en innovatieve stad 
 zonder dragende identiteit
Singapore kent een van de meest intensief gebruikte metro-
systemen ter wereld. Dagelijks maken 2,6 miljoen reizigers 
gebruik van de 104 stations op 164 km spoorlijn. Aansluitend 
bij de groei van de stad zijn er plannen om de lengte van het 
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metrosysteem te verdubbelen. De opening van een nieuwe 
downtown-lijn op 22 december 2013 vormde daarin een 
eerste stap. Goede infrastructuurverbindingen zijn kenmer-
kend voor een slimme stad. 

Als je buiten de spits in de metro stapt valt één ding op. 
De reizigers hebben allemaal een of meer smartphones 
aangesloten op het supersnelle 4G-netwerk. De meeste 
reizigers hebben daarbij een reserve-oplader voor de 
accu’s. En wie goed oplet ziet misschien moeder en zoon 
met elkaar app’en om niet over het gangpad in de metro te 
hoeven schreeuwen. Alleen als je tijdens de spits reist, is 
deze dubbele connectiviteit minder goed zichtbaar. Door 
de drukte valt minder op dat iedereen vooral met zijn 
mobieltje bezig is. 

In een artikel Governing uit 2013 schrijft David Hatchin 
dat Singapore aardig op weg is naar haar ambitie als 
slimste stad. ‘Singapore was the first place in the world to 
implement congestion pricing. Today, its advanced system 
utilizes traffic data to adjust prices in real time (…). At 
intersections, elderly and disabled residents use special 
RFID cards that extend crossing times when tapped against 
traffic light poles. Subway commuters rarely wait more 
than a few minutes for a train. [And] a super-fast, next-
generation broadband network already reaches 95 percent 
of homes and businesses in Singapore.’ Deze infrastruc-
tuur vormt een belangrijke vestigingsvoorwaarde voor 
bedrijven. Ook voor bedrijven die Singapore als uitvalsba-
sis gebruiken voor bredere activiteiten in Azië. 

De laatste 10 jaar is de aandacht van overheidsingrepen 
steeds meer uitgegaan naar het positioneren van Singapore 
als global city. Achtergrond is de veronderstelde ontwik-
keling van enkele global cities. De gedachte is dat steden 
niet langer op nationaal niveau moeten concurreren, maar 
op globaal niveau. Zoals de OESO schrijft heeft Singapore 
daarbij zwaar gesteund op ‘an cluster based industry de-

velopment approach to jump start and to maintain its indus-
trialization drive and economic growth over the last 15 years. 
The clustering of industries in a geographically proximate 
location enables agglomerations economies to materialize. 
(…) This has helped Singapore to retain its importance as 
the world third largest oil refinery. More recently, the same 
approach had been used to develop the biomedical sciences 
sector as a new growth engine and to inject new activities in 
the manufacturing sector’. Hieruit trekt OESO twee lessen 
die bepalend zijn voor de ontwikkeling van Singapore:
-  investing in fundamental assets and activities that will 

help fuel productivity and innovation;
-  promoting modern and dynamic industry networks that 

accelerate the pace of innovation and growth.

Hierbij wordt getracht direct foreign investment te stimule-
ren in de sterke economische clusters. Maar, naast innovatie 
en efficiency, is ook identiteit een belangrijke factor voor 
quality of life. Het korte bestaan van de stadstaat, de grote 
hoeveelheid nieuwbouw en grote instroom van nieuwe 
bewoners (expats en gastarbeiders) hebben het ontstaan 
van een ‘ziel’ van de stad niet bevorderd. De overheid doet 
er veel aan om deze identiteit toch te ontwikkelen. Zo wordt 
sterk ingezet op marketing en beeldbepalende gebouwen en 
activiteiten. De jaarlijkse Formula 1-race door het centrum en 
het casino-complex Marina Bay Sands zijn daar voorbeelden 
van. Desondanks wordt Singapore nog vaak gezien als effici-
ente en innovatieve stad, maar wel een slimme stad zonder 
dragende identiteit.

2.3  Avond – Toegenomen welvaart vormt risico voor 
 Singaporees ontwikkelingsmodel
Singapore is net als andere westerse landen een democratie. 
Zoals Farieed Zakaria aangeeft, zijn er grote verschillen in de 
inrichting van het democratisch stelsel. Dit valt terug te zien 
in de burgerlijke vrijheden in de stadstaat. Sinds de onaf-
hankelijkheid in 1965 richtte Singapore zich op economische 
groei. Dit leidde net als in andere westerse landen tot een 
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grotere welvaart voor het land en de bevolking. Wanneer 
een bepaald welvaartsniveau is bereikt, komt er echter 
meer aandacht voor andere zaken. Blijft het land voor de 
volle 100% investeren in meer economische groei en wel-
vaart, of kiest het voor een betere kwaliteit van leven, met 
aandacht voor sociale, ecologische en culturele vrijheden? 

Deze spanning zien we terug in het volgende voorbeeld. 
Tijdens een kleinschalige controversiële voorstelling op 
een Singaporees cultuurfestival bleek er in het publiek een 
agent in burger te zitten die de show beëindigde. 
-  Een deel van de aanwezigen ‘vluchtte’ enigszins in 

paniek de zaal uit. 
-  Een ander deel liet zich op verzoek van de agent registre-

ren en ging toen naar huis. 
-  Een laatste deel pikte het stilleggen van de voorstelling 

niet. Het participeerde in een geheime voortzetting van 
de show later die avond op een andere locatie.

Op de andere locatie verscheen deze agent op het podium. 
Het bleek een van de acteurs uit het kunstgezelschap te 
zijn, waarmee het de ‘verborgen censuur’ aan de kaak 
wilde stellen. Het voorbeeld toont dat de vrijheid nog niet 
vanzelfsprekend is, maar ook dat er steeds meer vrijheid 
wordt geboden. Waar regulering centraal stond in de 
ontwikkeling van Singapore als slimme stad, lijkt er op 
steeds meer plekken een versoepeling op te treden. Dit lijkt 
een belangrijke voorwaarde voor de ontwikkeling van een 
eigen identiteit. Zo loopt een van de bruggen aan Clark 
Quey elke avond vol met jongeren die voor het stappen een 
biertje drinken in de openbare ruimte. De politie knijpt hier 
een oogje toe. Het fenomeen gedogen heeft daarmee ook 
in Singapore zijn intrede gedaan. Een ander voorbeeld is 
de jaarlijkse gay-pride in Singapore. Waar nog maar enkele 
jaren terug het verbod op homoseksuele relaties opnieuw 
bevestigd werd, pleit thans een jaarlijks groeiende groep 
voor aanpassing van de regelgeving.

De vraag is of deze veranderingen doorwerken in het 
Singaporese ontwikkelingsmodel. Waar de overheid op 
binnenlands gebied zelf kan bepalen welke grenzen men 
trekt, heeft Singapore als global city meer en meer te maken 
met de internationale economie. Dat zien we bijvoorbeeld 
op de vastgoedmarkt. Veel van de grootste transnationale 
bedrijven op de beurs in Singapore zijn vastgoed gerelateerd. 
In Singapore is 11,2% van de stock exchange capitalisati-
ons gelieerd aan vastgoed. Ter vergelijking: in de VS is dat 
minder dan 5%. Met actieve steun van de Singaporese over-
heid hebben deze bedrijven een forse vastgoedportefeuille 
opgebouwd in Zuidoost-Azië en China. Als de vastgoed-
bubble in China echt barst, zal dat een forse impact hebben 
op de economie van Singapore. Omgaan met meer openheid 
en steeds grotere risico’s vraagt het maximale van de slimme 
stad en haar inwoners die ook nog moeten wennen aan deze 
nieuwe rol. Het doorontwikkelen van smart governance lijkt 
het devies.

3  Adagio Utrecht – Opkomst van een lokaal 
 verankerd, gemakkelijk economisch ritme
In september 2013 is Utrecht door CNN uitgeroepen tot het 
nieuwe Amsterdam. Utrecht is de hoofdstad van de provincie 
met dezelfde naam. Met 324.723 inwoners is het de vierde 
stad van Nederland naar inwonertal. Utrecht was een van 
de eerste steden in het huidige Nederland met stadsrechten, 
en heeft een lange geschiedenis en een belangrijk historisch 
centrum. De Universiteit Utrecht is de op een na grootste 
van Nederland, er zijn drie omvangrijke hogescholen en de 
Jaarbeurs is al meer dan 100 jaar het hart van Nederland 
als het gaat om beurzen, congressen en markten. De regio 
Utrecht behoort tot een van de meest welvarende regio’s 
van Europa. Het bruto regionaal product per hoofd van de 
bevolking is het hoogste van alle Nederlandse provincies. 
Er zijn meer dan 680.000 arbeidsplaatsen, waarmee niet 
alleen de Utrechtse bevolking maar ook de aangrenzende 
regio’s van werk worden voorzien. De bevolking is, door het 
amalgaam van opleidingen en werkervaring, relatief jong. In 
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tegenstelling tot vele andere regio’s in Nederland groeit de 
bevolking de komende decennia nog door.

3.1  Ochtend – Een sterke economie aan het eind van haar 
 ontwikkelingscyclus
Een hardwerkende pakketsorteerder uit Utrecht begint zijn 
dienst tegenwoordig op wisselende tijdstippen. Het werken 
in ploegendiensten maakt het leven onregelmatig. Tijdens 
het radionieuws krijgt hij elk half uur tegenstrijdige be-
richten te horen. Zo blijkt 8,7% van de Nederlanders onder 
de armoedegrens van € 1040,-- per maand te leven (waar 
hij zelf ook niet veel boven zit). Tegelijkertijd verdienen 
mensen in de provincie Utrecht gemiddeld 8% meer dan 
mensen die hetzelfde werk elders doen (waar hij persoon-
lijk ook niks van merkt). Hij is eerder bang dat zijn baan 
komt te vervallen of wordt overgenomen door werknemers 
uit Oost Europa. Zie hier het verhaal van de twee kanten 
van Utrecht.

Utrecht is enerzijds ‘hip en happening’. Het ontbijt van 
menig bewoner start tegenwoordig bij een vestiging van 
Coffee Company of Starbucks. Deze coffee corners vormen 
een brandpunt van netwerkende ondernemers en zzp’ers. 
Zeker in de slimme stad Utrecht. Het is een van de meest 
bruisende steden, zeer centraal gelegen in Nederland. 
Tijdens de spitsuren zijn er duizenden mensen die kriskras 
langs elkaar heen bewegen in de grote stationshal. Dankzij 
deze goede ligging worden in Utrecht relatief veel congres-
sen, evenementen en festivals georganiseerd. Maar Utrecht 
is ook een centrale plaats om zaken te doen. Wie verder 
kijkt ziet dat Utrecht zich van andere steden onderscheidt 
door haar unieke grachtenpanden met werfterrassen die in 
de zomer bomvol zitten. 

Maar, er zijn anderzijds ook grote kwetsbaarheden. Een 
SWOT-analyse van de Economic Board Utrecht toont aan 
dat de provincie – ondanks de dominante rol van de 
gemeente Utrecht – zwakt scoort op product- en dienste-

ninnovatie en R&D-investeringen van het bedrijfsleven. Ook 
is er sprake van stagnatie in de groei van de arbeidsproduc-
tiviteit. Net als andere Europese steden heeft ook Utrecht te 
maken met een groeiende inertie. Bedrijven, kennisinstellin-
gen en overheden lijken nog maar beperkt in staat om zich 
te vernieuwen. Men teert in zekere zin op het succes uit het 
verleden. Door deze lock-in dreigt de economie op termijn 
een flinke knal te krijgen. 

Dubbele groeicijfers zoals ze die in Azië kennen, zijn voor 
Utrecht niet meer aan de orde. Hiermee vormt Utrecht als het 
ware een representant van het continent Europa. Een gebied 
dat ondanks de recente crisis grote welvaart en vrijheden 
kent, maar ook een gebied waar op de lange termijn de 
robuustheid van de economische structuur onder druk staat. 
Het ontwikkelingsmodel dat domineert, hanteert marktwer-
king als uitgangspunt. Daarbij zijn privatisering, deregule-
ring en vrijhandel de leidende principes. Waar dit in Azië 
nog wel dubbele groeicijfers oplevert, is dat in Europa niet 
langer vanzelfsprekend. Het is daarom interessant om te zien 
dat in Utrecht diverse alternatieve economische systemen 
ontstaan. 

3.2  Middag – Bottom-up alternatieven voor een vernieuwd 
 economisch systeem ontstaan
In Utrecht nemen alternatieve economische systemen duur-
zaamheid en rechtvaardigheid steeds vaker als uitgangspunt 
voor groei. Burgerinitiatieven en coöperaties staan hierbij 
meer en meer in de belangstelling. Energie-U is een goed 
voorbeeld van een lokale non-profit vereniging die bewoners 
en bedrijven uit Utrecht van advies voorziet op het gebied 
van duurzame energie en energiebesparing. Participanten 
kunnen vervolgens kiezen uit verschillende aanbieders van 
duurzame energie. Ook wordt op grote schaal duurzame 
energie uit zowel zonne- als windenergie lokaal ingekocht 
voor leden. Ook is er de afgelopen jaren een aantal ruilwin-
kels ontstaan in Utrecht. Het concept is simpel. Goederen die 
door de ene gebruiker als overbodig worden geacht, kunnen 
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in de winkel worden geruild tegen een gelijkwaardig goed. 
Ook kan men tegoedbonnen krijgen waarmee op een later 
tijdstip weer geruild kan worden.

Een ander voorbeeld is het Sterrenstelsel Utrecht. Dit 
Sterrenstel is een non-profit ruilnetwerk waar goederen en 
diensten met elkaar geruild kunnen worden, zonder dat 
daar valuta voor nodig zijn. De deelnemers gebruiken be-
lastingvrije lokale vormen van krediet, zodat er niet direct 
geruild hoeft te worden. Een lid van het Sterrenstelsel kan 
bijvoorbeeld krediet verdienen als kinderoppas voor de ene 
persoon en het later weer uitgeven aan een timmerklus die 
door een andere persoon wordt uitgevoerd. Het verdiende 
en uitgegeven krediet wordt online bijgehouden en valt in 
te zien door alle leden. De leden stellen ook de hoogte van 
een krediet voor bepaalde goederen en diensten vast. 

Het Sterrenstelsel past binnen de mondiale opkomst van 
‘transition towns’. Dit zijn lokale gemeenschappen die op 
eigen initiatief nieuwe vormen van wonen, werken en leven 
bedenken. Deze vormen zijn vaak minder olie-afhankelijk 
en zijn gebaseerd op inzichten, wijsheid en ervaringen van 
een gemeenschap. Naast de energie- en klimaatdrijfveren 
zijn er lokale initiatieven die sociale binding en gemeen-
schapsvorming, consuminderen en delen, ruilen en geven 
en/of rechtvaardigheid als motivatiegrondslag hebben. 

Deze initiatieven worden ook wel Lokaal Economisch 
Transactie Systeem (LETS) genoemd. Het LETS-systeem 
gaat terug naar de oorsprong van de handel: het voorzien 
in de behoeften van mensen. Geld wordt weer middel in 
plaats van doel. Het ‘interne’ geld biedt kansen op een 
eerlijk inkomen, schonere productie en een rechtvaardiger 
verdeling. De handel is vaak lokaal gebonden waardoor 
er geen financiële drain uit het gebied trekt. Hier wijkt de 
LETS af van globale alternatieve economische systemen, 
zoals de Bitcoin, die op een geheel andere wijze los staan 
van de traditionele centrale rol van de overheid. De lokale 

systemen passen binnen het plaatje van smart cities die 
(sociale en ecologische) duurzaamheid als uitgangspunt 
nemen. 

3.3  Avond – Alternatieven zijn kleinschalig, impact op 
 totale economie is onduidelijk
De veranderende rol tussen publieke en private partijen 
verandert dus op kleine schaal de werking van de economie. 
Waar Energie-U bedrijven en particulieren adviseert en 
met leveranciers in contact brengt, zorgen andere stichtin-
gen zoals Greencrowd voor de financiële middelen om via 
crowdfunding duurzame energie een zet in de rug te geven. 
Deze verenigingen en coöperaties zijn bottom-up ontstaan 
en nemen het heft in eigen handen.

Met het introduceren van een alternatief lokaal geldstelsel, 
zoals bij ruilwinkels en bij LETS, verandert op kleine schaal 
de werking van de economie. ‘Verander het geldstelsel, dan 
verander je de maatschappij en doorbreek je de eeuwig-
durende wedloop naar meer winst en rijkdom’, was de 
achterliggende gedachte van de initiatiefnemers. En het lijkt 
te werken. Het LETS-systeem levert een eerlijke en trans-
parante basis om met elkaar te handelen. Een basis voor 
gemeenschapsvorming. 

De schwung, samenhang en stuwende kracht is echter te 
beperkt. Hier ligt een opgave voor de komende jaren. Mis-
schien, en dat klinkt naar, is de noodzaak ondanks de crisis 
nog niet groot genoeg om over te stappen op alternatieve 
economische systemen. 
De initiatiefnemers van het Sterrenstelsel zien drie centrale 
opgaven voor de alternatieve economie.
-  De overlap en kruisverbanden met andere initiatieven 

moeten in beeld gebracht worden, zodat betere samen-
werking kan ontstaan. 

-  De effectiviteit van het Sterrenstelsel verbeteren. Het 
sociale gehalte ‘iedereen aan boord houden en een kans 
bieden’ is te groot en gaat ten koste van de effectiviteit. 
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-  De urgentie om te veranderen zal nog scherper en breder 
moeten worden. 

Hoe de alternatieve economieën zich zullen ontwikkelen, 
is ongewis. Het is goed mogelijk dat zij in de marge van de 
traditionele economie blijven bestaan. Als er echter een 
plek is waar alternatieve economieën zich kunnen ontwik-
kelen, is het wel in de stedelijke context met intensieve 
netwerken in de sfeer van mobiliteit, recreatie en nutsvoor-
zieningen. Kenmerkend voor netwerken zijn knooppunten 
van infrastructuur en functies. Knooppunten niet alleen 
voor het accommoderen van mobiliteit, maar ook medische 
en recreatieve knooppunten, knooppunten van expertise. 
Knooppunten hebben dus hun betekenis in het gebruik 
van de stad als levend organisme. Ze faciliteren de wijze 
waarop mensen in hun dagelijks behoeftes aan verbinding 
van acties en de verplaatsingen worden gefaciliteerd. 
De bestaande fysieke en sociale infrastructuur boden de 
condities voor de opkomst van lokale burgerinitiatieven als 
Energie-U en het Sterrenstelsel. Men vond elkaar via het 
internet en versterkte de communityvorming via persoon-
lijke ontmoetingen.

Met de doorontwikkeling van slimme steden verbeteren 
ook de condities voor alternatieve systemen. 

Communicatiesystemen worden steeds sneller en mak-
kelijker toegankelijk. De oude monopolies zijn verdwenen. 
Internet is bijvoorbeeld doorgedrongen in de openbare 
ruimte met de 4G-netwerken die in 2013 ook beschikbaar 
zijn gekomen in Utrecht. Verdere combinaties met al-
lerhande vormen van content – bijvoorbeeld mobiliteit, 
wonen en zorg – liggen voor de hand. Hiermee ontstaat de 
mogelijkheid voor meerdere parallelle alternatieve syste-
men, die gezamenlijk een volwaardig alternatief vormen 
voor het huidige gecentraliseerde systeem. De opkomst en 
doorgroei van LETS zijn daarmee wel de voorboden van de 
Smart City 2.0 die zich echt bottom-up doorontwikkelt. 

4  Conclusie – Glokalisering ook zichtbaar in de 
 ontwikkeling van slimme steden
In de ontwikkeling van smart city Singapore heeft de over-
heid een centrale rol. Halverwege de 20ste eeuw was Singa-
pore nog een derdewereldland. Sindsdien heeft de stad-
staat zich in hoog tempo ontwikkeld tot een van de meest 
welvarende landen van de wereld. Met high-speed internet 
voor vrijwel iedereen, toepassing van een van de meest 
innovatieve mobiliteitssystemen ter wereld en opkomende 
economische clusters met brede toegang tot internationaal 
kapitaal. Het gebrek aan ruimte en natuurlijke grondstoffen 
is omgezet in een stimulans voor innovatie en excellentie. 
Dit is terug te zien in tabel 4.1. De groeiende welvaart en ge-
ringe burgerlijke vrijheden zetten echter wel vraagtekens bij 
de houdbaarheid van het model van sterke overheidssturing. 
Hoewel de economische groeicijfers nog steeds relatief hoog 
zijn, lijkt het slimmer maken van het governance-model de 
grootste opgave. Op dat punt kan geleerd worden van de 
economische onderstromen, zoals die bijvoorbeeld zichtbaar 
zijn in Utrecht.

Ondanks het feit dat Utrecht op zowel economisch als soci-
aal gebied een van de best presterende steden van Nederland 
is, staat het grotere economisch systeem wel onder druk. Het 
laatste decennium blijken bedrijven, kennisinstellingen en 
overheden moeite te hebben die vernieuwingen door te voe-
ren die noodzakelijk zijn voor de voorliggende opgaven op 
economisch en ecologisch vlak. Dit heeft geresulteerd in een 
onderstroom die bottom-up invulling geeft aan een slimme 
economie. Op het gebied van duurzaamheid heeft dit tot 
tientallen burgerinitiatieven geleid in Utrecht en daarbuiten. 
Ruilwinkels en Energie-U zijn hier goede voorbeelden van. 
Het Sterrenstelsel is aan de andere kant een voorbeeld van 
een LETS die inzet op een andere verdeling van de welvaart. 
Ondanks wat beginnersproblemen lijken deze alternatieve 
economieën, gebaseerd op ruilhandel van goederen en dien-
sten, te werken. Het is echter de vraag in hoeverre dit soort 
systemen een gelijkwaardig alternatief kan vormen binnen 
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het vigerend stedelijk systeem. Belangrijkste opgave lijkt 
om de ruimte te blijven bieden voor de bottom-up alterna-
tieven en daarnaast ook enkele langetermijndoorbraken te 
realiseren in de economische structuur. Op dat punt kan 
weer geleerd worden van de aanpak, zoals toegepast in 
Singapore.

Het concept ‘slimme steden’ is in deze zin geen prescriptief 
concept. Terwijl Singapore zich tot op heden voornamelijk 
richt op het aantrekken van globaal kapitaal in de strijd op 
internationaal niveau, ontstaan er in Utrecht meer bottom-
up initiatieven. Door het onvermogen van partijen om zich 
te vernieuwen en een gebrek aan maatschappelijk kapitaal 
zijn alternatieve economieën ontstaan die de grenzen en 
regels van het huidige systeem ter discussies stellen. Beide 
benaderingen passen binnen het concept van slimme 
steden en beide aanpakken tonen zwakheden waarbij de 
andere benadering inspiratie kan bieden voor de dooront-
wikkeling. 

In de praktijk worden ook al verbanden gelegd. Waar in 
Singapore individuen en collectieven Facebook en het 
high-speed internet benutten om zich te verenigen, ontslui-
ten bedrijven, kennisinstellingen en overheden in Utrecht 
hun netwerken steeds vaker voor lokale initiatieven. De 
glokalisering is daarmee ook zichtbaar in de ontwikke-
ling van slimme steden. Het globaal verankerde, hoog 
dynamisch economisch ritme van Singapore en het lokaal 
verankerde, gemakkelijk economisch ritme dat zichtbaar is 
in Utrecht, zijn misschien wel meer met elkaar verbonden. 
Het omgaan met deze complexe verhouding tussen globaal 
en lokaal vormt een van de centrale dilemma’s van de 
komende jaren. Jaren die – als de lokale en globale kennis 
echt ontsloten worden - een feest van de vooruitgang kun-
nen blijken. Smart cities. Wij hebben er zin in!

Auteur: Neelie Kroes

Speech te houden voor Mobile 360 Connected Europe Conference 

(GSMA), uitgesproken als Vice-President van de Europese 

Commissie voor de digitale agenda.

Smarter cities in een 
verbonden continent
Smart city betekent: betere stedelijke voorzieningen, minder 
verspilling, en burgers die gestimuleerd worden om het 
verschil te maken. Het gaat over de verbetering van levens 
van vele miljoenen Europeanen, over bouwen aan een sterke 
samenleving en over een beter gebruik van al onze bronnen. 
Hierin kan ICT, of in bredere zin digitale technologie, een grote 
rol spelen. Het kan de productiviteit aanmoedigen, services 
efficiënter maken en het kan nieuwe ideeën en innovaties 
stimuleren. 

Maar burgers zijn niet alleen ontvangers van informatie of 
passieve gebruikers. Zij kunnen ook scheppende kunstenaars 
worden; actieve ontwikkelaars van hun eigen oplossingen. Uit 
onderzoek is gebleken dat de Europese app-industrie, die mil-
jarden aan inkomsten genereert, goed is voor honderdduizen-
den banen. En deze innovatie komt niet alleen van overheden 
of grote organisaties; het komt voor een groot gedeelte van de 
lokale ambachtelijke industrie van kleine start-ups. Mensen 
zijn in staat om zich te identificeren met hun eigen benodigd-
heden en innovatie onder controle te houden. Smart city apps 
en instrumenten verschaffen mensen niet alleen helderheid, 
maar stellen hen in staat om het verschil te maken door onze 
steden slimmer te maken, onze burgers meer bevoegd en onze 
levens meer welvarend.
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Ik zal vijf manieren presenteren hoe we innovatie kunnen 
stimuleren. 

Het eerste wat we nodig hebben – en de absolute basis 
voor de rest – is connectiviteit. Breedbandnetwerken die 
betrouwbaar, snel en algemeen verbreid zijn. Met services 
die over grenzen heen gaan, zonder kwaliteit te verliezen en 
zonder dat ze geconfronteerd worden met hoge bureaucratie 
en kosten. Smart cities hebben die connectiviteit nodig; onze 
mensen hebben het nodig; en onze economie schreeuwt er al 
helemaal om. 

Ten tweede, om te innoveren moeten we samenwerken. 
Daarom hebben we een Europese Innovatie Samenwerking 
voor Smart Cities en Organisaties gelanceerd .Dit is een 
nieuw soort samenwerking: het werken op het kruispunt van 
de drie sectoren: energie, transport en ICT. Een vruchtbaar 
gebied waar we een enorm potentieel zien voor innovatie, 
afname en dynamiek.
Dit is niet eenvoudig, er zijn belemmeringen op het gebied 
van innovatie, historische beperkingen tussen sectoren, en 
niet te vergeten de gevestigde belangen. Het is dus een com-
plexe uitdaging: er zijn veel verschillende actoren betrokken 
met ieder zijn eigen rol. Het partnerschap gaat over samen-
werking, over vergelijkingen uitwisselen, over het delen van 
successen en over het overwinnen van deze uitdagingen. 
Omdat ik weet dat we samenwerken, kunnen we die oplos-
singen vinden. Er zijn veel concepten waar iedereen wint - of 
dit nu gaat om het delen van de infrastructuur, het delen van 
gegevens, of simpelweg het delen van kennis.

Ten derde moedigen we open data aan. De informatie uit 
openbare administraties is een rijke bron voor innovatie. 
De voordelen zijn voor iedereen zichtbaar: burgers kunnen 
gebruikmaken van nieuwe creatieve apps en diensten. Onze 
economie heeft profijt van een nieuwe stimulans. En zelfs 
overheden zelf kunnen profiteren, omdat ze beter in staat zijn 
om diensten aan hun burgers te verlenen. 

Ten vierde ken ik de sleutel tot echte innovatie en groei: deze 
ligt bij onze ondernemers en start-ups. En ik wil hen de instru-
menten en middelen geven die ze nodig hebben. Een voor-
beeld hiervan is het Future Internet Lab, waar de focus niet 
ligt op specifieke toepassingen, maar op de bouwstenen die 
van essentieel belang zijn voor het creëren van nieuwe ideeën. 
Het beslaat gebieden van gezondheidszorg tot transport, van 
media tot productie – en elke andere creatieve app die je kunt 
bedenken. Het zijn zaken die je kunt omzetten in echte resul-
taten, echte banen en echte innovatie. Europese platforms die 
bijdragen aan de Europese innovatie in de Europese steden.

Tot slot: ook al zijn we bezig met het ontwikkelen van de 
nieuwste netwerken, ik ben mij ervan bewust dat we alweer 
verder vooruit moeten kijken. Om te investeren in onderzoek 
naar de volgende generatie netwerken: 5G. Technologie die 
in staat is aan alle eisen van smart cities te voldoen. Zoals het 
verbinden van alle intelligente objecten en apparaten die nu 
bovenkomen in uw creatieve geesten. Toen ik sprak op het 
Mobile World Congress heb ik Europa opgeroepen om snel-
ler over te gaan op 5G. Ik ben blij met de snelle en positieve 
reactie van de industrie. We zijn klaar om in te stemmen met 
een Publiek-Private Samenwerking van honderden miljoe-
nen euro’s die gaat over strategisch onderzoek naar 5G. De 
volgende generatie van communicatie zal anders worden. Niet 
alleen mensen communiceren met mensen, maar ook mensen 
met voorwerpen, en voorwerpen met elkaar. En die dingen 
zullen convergeren, vooral in onze smart cities. 5G moet deze 
trends direct vanaf het begin weerspiegelen.

Een laatste ding. Het toenemende gebruik van ICT mag niet 
ten koste gaan van het milieu. De toename van mobiele com-
municatie en dataverbruik heeft het energieverbruik fors doen 
toenemen. De GSMA heeft al een aantal goede stappen gezet 

Smart city betekent: betere stedelijke voorzieningen, minder 

verspilling, en burgers die  gestimuleerd worden 

om het verschil te maken.
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bij de aanpak van dit probleem. En ik moedig u aan verder te 
gaan, hierbij wil ik u wijzen op de norm voor milieu-impact 
die ICT recent ontwikkelde.

Smart cities bieden ons veel kansen. Het is niet mijn taak om 
te komen met innovaties. Het is mijn taak om innovaties te 
ondersteunen en om een klimaat te creëren voor succes. Of 
het nu gaat om forums waar u ervaringen kan delen, om mid-
delen om innovatie te stimuleren, of om snelle netwerken die 
smart cities nu en in de toekomst ondersteunen. Dat is mijn 
droom voor een ‘connected continent’. Ik hoop van harte dat 
we dit samen kunnen bereiken. 

Auteur: Niraj Sewraj

Speech te houden voor vastgoed- en gebiedsontwikkelaars.

Social media, 
‘must-have’ tools in 
gebiedsontwikkeling?
De netwerkmaatschappij gaat gepaard met fundamentele 
veranderingen, waaronder de opkomst van social media en 
de toename van (mobiel) internetgebruik. Deze nieuwe situ-
atie en een vraaggestuurde markt dwingen gebiedsontwik-
kelaars om na te denken over de professie die zij uitoefenen. 
Social media brengen daarbij een verandering teweeg in het 
communicatielandschap van gebiedsontwikkeling. 

Hoewel de toepassing van social media in gebiedsontwik-
keling zich nog in de pioniersfase bevindt, zijn er tal van 
experimenten. De toepassingsmogelijkheden variëren van 
crowdfunding- en crowdsourcing-initiatieven tot platforms 
die zelforganisatie faciliteren. Inzicht wordt gegeven in de 
mogelijkheden om creatief op zoek te gaan naar ruimte om 
nieuwe business cases te ontwikkelen en projecten zowel op 
het niveau van product alsmede proces te verrijken. Social 
media zijn veel meer dan slechts nieuwe communicatieka-
nalen. Zij vormen onderdeel van een veelomvattende, maar 
wel complexe toolbox die door uiteenlopende actoren van 
professional tot leek, tijdelijk/incidenteel dan wel continu, 
kan worden ingezet.

Dat alles maakt dat het gebruik van social media gezien kan 
worden als een explorerend proces, waarbij doelstellingen en 
resultaten niet altijd helder van tevoren zijn aan te geven en 
men tijdens het proces moet meesturen casu quo intelligent 
en intuïtief meebewegen. Daarnaast vereist de inzet van 
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social media tijd en geld, waarbij de meerwaarde gedurende 
het project zal moeten blijken.

Social media maken het mogelijk om uiteenlopende actoren 
medeverantwoordelijk en mede-investeerder te maken. 
Daarnaast bieden social media kansen om beter te commu-
niceren en sneller marktinzichten te verkrijgen, omdat er een 
direct contactmoment is met de doelgroep. De luchtbrug in 
Rotterdam is een voorbeeld van hoe social media, middels 
crowdfunding, leiden tot nieuwe business cases, waaruit 
blijkt dat er nog steeds ruimte is voor nieuwe ontwikkelingen. 
Social media bieden, middels crowdsourcing, een verbeterde 
informatietoevoer, waarbij er waardevolle informatie gegene-
reerd kan worden in de vorm van nieuwe creatieve ideeën of 
specialistische kennis. Publieke en private partijen kunnen 
hun doelgroep zo laten meebeslissen hoe zij willen wonen, 
werken en leven. Het kan natuurlijk ook andersom: dat eind-
gebruikers zelforganiserend een collectief vormen op basis 
van gezamenlijke interesses, bijvoorbeeld een ‘bouwgroep’ 
waarvan de leden allen landelijk willen wonen aan het water 
in een bepaald gebied. De wensen van deze collectieven 
moeten vervolgens wel vertaald worden naar een concreet en 
haalbaar plan. Publieke, maar vooral private partijen spelen 
hierin een rol als experts. 

Aansluiten bij of het opstarten van collectieven biedt vele 
voordelen ten opzichte van individuele zelfrealisatie, 
aangezien het dan mogelijk is om met meerderen nieuwe 
ontwikkelingen te starten en over meer middelen te beschik-
ken. Zo kan het voor publieke partijen wenselijk zijn om 
beter geïnformeerd te worden over de staat van de openbare 
ruimte middels een online meldpunt. De eindgebruikers 
kunnen dan aangeven wanneer bepaalde onderdelen aan 
vervanging toe zijn of zelf projectvoorstellen doen, zoals het 
aanleggen van een speeltuin, waarbij een combinatie van 
crowdsourcing en crowdfunding mogelijk de sleutel zou 
kunnen zijn. Social media bieden dus kansen voor een reeks 
nieuwe kleinschalige ontwikkelingen. 

Ook zijn er toepassingsmogelijkheden op het gebied van 
marketing en branding: social media stellen eindgebruikers in 
staat om zichzelf met een project of gebied te identificeren en 
als (netwerk van) ‘ambassadeurs’ op te treden. Hier kan slim 
op ingespeeld worden om grote bekendheid te verwerven voor 
een project.

Een ander toepassingsvoorbeeld is www.leegstandmatcher.nl, 
een sociaal platform voor het bij elkaar brengen van leeg-
staande ruimte en vraag naar woon- en werkruimte. Eindge-
bruikers kunnen via dit online platform zichzelf aansluiten bij 
een collectief of een collectief starten. Dit maakt het mogelijk 
gezamenlijk een leegstaand pand te huren om in een behoefte 
aan woon- of werkruimte te voorzien, waar dit individueel niet 
haalbaar is.

Deze digitale revolutie speelt zich af op diverse niveaus en 
verandert onze maatschappij. Dit vergt dan ook dat profes-
sionals die actief zijn in vastgoed- en gebiedsontwikkeling, 
opereren op de grenzen van de digitale wereld en realiteit. Het 
is aan professionals om te filteren wat relevant en haalbaar 
is. Dit zorgt ervoor dat de professional in staat moet zijn om te 
schakelen tussen beide werelden om de haalbaarheid en kans 
op succes van projecten te vergroten. 

Het integreren en gebruik van social media is een iteratief 
proces van vallen en opstaan, waar vertrouwde werkwijzen 
worden afgebroken en op een nieuwe wijze ambities worden 
nagestreefd. Het onderzoek laat zien dat social media nu al 
steeds meer bijdragen aan zowel het proces als het (eind)
product van gebiedsontwikkeling. Reden voor eenieder die op 
een moderne wijze actief wil zijn in het vakgebied gebiedsont-
wikkeling, om gebruik te maken van de brede toepassingsmo-
gelijkheden.

Social media brengen daarbij een verandering 

teweeg in het communicatielandschap van gebiedsontwikkeling.
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geving over smart cities is dat wie treuzelt, achterop zal raken 
en dat wie nu niet volmondig ja zegt tegen de nieuwe stad, de 
boot zal missen.

Dames en heren, laat u niet gek maken. Een beetje voortmaken 
kan geen kwaad, maar wie de uitnodiging van deze wenkende 
toekomst een dag laat liggen, staat morgen echt niet buiten-
spel. De technologie is al langer in ontwikkeling en onze ste-
den veranderen al sinds hun ontstaan voortdurend. Wie slim 
is, kiest niet voor een vlucht vooruit, maar neemt de tijd voor 
reflectie. Graag sta ik even stil bij twee basale overwegingen. 
Blijft u rustig zitten en denk even mee.

De eerste overweging betreft de verhouding tussen markt en 
overheidsbeleid. In de berichtgeving over smart cities neemt 
de markt het initiatief en volgt de overheid. Ik ben ervan 
overtuigd dat ICT-innovaties stedelijke problemen kunnen 
helpen oplossen en het dagelijks leven veraangenamen. Zo 
wordt er gewerkt aan steeds geavanceerder algoritmes voor 
het voorspellen en voorkomen van files op de snelwegen en 
in de stad. En zo zijn er social travel apps in ontwikkeling die 
OV-gebruikers op basis van data van medereizigers op dezelfde 
route informeren over zaken die er dan en daar toe doen. Dit 
soort innovaties voorzien in een behoefte en de markt zal ze 
ongetwijfeld als product of dienst aan de man brengen. Daarbij 
is de overheid niet nodig. Of toch wel?

Toch wel. Dat bijvoorbeeld zelfrijdende auto’s ritten vlotter, 
veiliger en zuiniger kunnen maken is mooi, maar wie grijpt 
er in als door een systeemcrash de stedelijke infrastructuur 
ontwricht raakt? Wie stelt systeemeisen die dit moeten helpen 
voorkomen? Een basisregel voor succesvolle ICT is ‘houd het 
eenvoudig’. Toch acht ik de kans dat smart mobility-oplossin-
gen eenvoudig zullen zijn, niet groot. Ze moeten inspelen op 
vele wensen en problemen. Daarnaast verschaft complexiteit 
en aaneenschakeling van oplossingen producenten macht. 
Bovendien verwacht ik dat ondanks alle open source-euforie 
de broncode van dit soort systemen nog wel even geheim zal 
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Speech te houden voor een conferentie voor beleidsmakers 

en bestuurders op het gebied van ruimtelijke ordening, 

verstedelijking, infrastructuur en mobiliteit.

Slimme mobiliteit? 
Graag, maar wel de 
goede kant op
Dames en heren bestuurders en beleidsmakers,

Het is hier vroeg in de middag.
We zitten allemaal achter het stuur
 en rijden voortdurend zachtjes juichend
naar huis over wegen als glijbanen.
Gelijk engelen in een luchthaven zijn we

Dichter Esther Jansma ziet het scherp: smart cities zijn 
geruisloze steden waarin we ons licht en wrijvingsloos 
verplaatsen. Volgens de berichtgeving over deze steden leven 
we in spannende tijden. Tal van ontwikkelingen lijken in een 
stroomversnelling te komen: nieuwe technologie verspreidt 
zich razendsnel, er dienen zich nieuwe generaties stede-
lingen aan die zich heel anders verplaatsen, en als gevolg 
daarvan ondergaan onze woon- en werkomgeving en de ver-
bindingen daartussen een metamorfose. De bestaande stad 
kent problemen, maar gelukkig dient de nieuwe zich al aan: 
waar de oude stad dom was, is de nieuwe slim. Dit beeld is 
aantrekkelijk. Wie wil er nou niet in een slimme stad leven? 
Wie wil daaraan nou niet meewerken?

De verleiding is groot, maar het beeld is verraderlijk. Willen 
we werkelijk als engelen in een luchthaven zijn? En zo ja, 
voor wie is dat haalbaar? De slimme stad – met wegen als 
glijbanen – is een snelle stad, met weinig geduld, een stad 
die niet wacht. De onderliggende boodschap in de bericht-
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blijven. En wie garandeert tijdens de race om steeds efficiën-
tere mobiliteit de toegankelijkheid voor kwetsbare groepen? 
Efficiency-denken mag sommige gebruikers steeds sneller 
laten glijden, maar werpt drempels op voor anderen – denk 
aan ouderen, de snelst groeiende groep bewoners van onze 
slimme steden. Wat betreft systeemverantwoordelijkheid en 
toegankelijkheid loopt een overheid die enkel volgt, achter 
de feiten aan.

De tweede overweging betreft de verwachting dat de stad 
van morgen veel lijkt op die van vandaag, ook als deze 
slim is. Een aantal basale opgaven die onze huidige stad en 
infrastructuur kenmerken, vragen ook in de slimme stad 
antwoorden van bestuurders, beleidsmakers, planners en 
marktpartijen. Hoewel duidelijk is dat mobiliteit en verste-
delijking sterk met elkaar samenhangen, laat de afstemming 
van beleid en planning op beide terreinen te wensen over. 
Ondanks toenadering gaapt er nog steeds een gat tussen 
de gedachtevorming, de financiering, de planning en het 
ontwerp in de domeinen ruimte en infrastructuur. Dit gat zal 
met slimme ICT niet worden overbrugd – met een hippe app 
komen we er niet.

Ik geef een actueel voorbeeld: multimodaliteit is populair. Zo 
populair dat overstappen een feest lijkt. Dat is het niet. Rond 
veel grotere stations is het stallen van je fiets niet eenvoudig. 
Het buitenland is terecht jaloers op de bijdrage die fietsen 
levert aan de leefbaarheid in de Nederlandse steden, maar 
rond de centrale stations dreigt onze fietstraditie aan zijn 
eigen succes ten onder te gaan. Wie op weg naar het station 
de auto neemt, komt aan op een P+R-terrein. Een ingenieur 
heeft het auto- en treinlijntje zo verknoopt, maar voor een 
aangename overstap of kort verblijf rond de knoop is meer 
nodig. Veel parkeerruimte rond een station kan door zijn 
grote schaal de ene overstap (van auto op trein) verge-
makkelijken, maar de andere (van de trein lopen naar je 
bestemming) juist belemmeren. Om maar te zwijgen over de 
concurrerende eisen die een plek met stedelijk leven (wonen, 

winkelen) stelt. Het aanschaffen van slimme software lijkt 
me in dit geval niet zinvol; investeren in een goed ruimtelijk 
ontwerp levert meer op.

Dames en heren, ik rond af. Ik heb niets tegen smart ci-
ties, maar wel tegen de valse belofte van een licht leven in 
geruisloze steden en wrijvingsloze verplaatsingen. Ook de 
introductie van slimme mobiliteitsoplossingen geeft immers 
herrie, en uiteenlopende behoeften en belangen zullen ook in 
de toekomst blijven schuren. Het lijkt me prachtig als straks de 
accu van mijn elektrische auto op koude dagen via een smart 
grid stroom ontvangt van de diepvriezer, maar alleen als bij 
de buren dan de elektriciteit niet uitvalt, als ook mijn lieve 
oude moeder reden heeft om zachtjes mee te juichen, en als 
ik onderweg in mijn slimme wagen niet overal verwaarloosde 
knooppunten passeer. U kunt marktpartijen vragen daarbij stil 
te staan, maar u zult ook zelf de nodige stappen moeten zetten.

Ik heb niets tegen smart cities, maar wel tegen de valse 
belofte van een licht leven in geruisloze steden en 

wrijvingsloze verplaatsingen.
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had Global Intelligence Sustainable Network (GISN) gevraagd 
het project te evalueren.

NEXT bericht, naast veel nieuws uit Azië, ook over de onrust 
in steden in Europa. Gisteren waren er opnieuw spanningen 
tussen ouderen en jongeren in een aantal Europese hoofd-
steden. ‘Vreemd’, dacht Mirjam, ‘in het verleden hadden we 
spanningen tussen rassen en klassen, tegenwoordig tussen 
generaties’. Sinds de ineenstorting van het Euromonetaire 
systeem in 2013 waren de pensioengelden in een aantal landen 
gebruikt om de torenhoge staatsschulden te verminderen, om 
zo afwenteling op de toekomst tegen te gaan. De invoering van 
de nieuwe Noord-Europese Novamunt, met Chinese staats-
steun, had de pensioenvoorzieningen ernstig aangetast. In 
sommige Europese steden leefden ouderen op de rand van 
het bestaansminimum en gingen nu vaak in groten getale de 
straat op. In Nederland vielen deze effecten mee, dankzij forse 
uitgangsreserves en de bezuinigingen in de collectieve sector 
na de overwinning van de jongerenpartij in 2013. Het waren de 
sociale media die jongeren hadden overtuigd massaal naar de 
stembus te gaan, terwijl ouderen thuis waren gebleven.

Terug naar haar agenda voor vandaag. Wat is het goed dat ze 
medio 2016 het GISN-samenwerkingsverband waren begon-
nen. Mirjam denkt even terug aan de inspirerende meetings 
met de burgemeester van Amsterdam in de Kenniskring van 
Amsterdam. Na haar studie aan de Amsterdam University 
of Applied Sciences was zij business development manager 
geworden bij het bouw- en providersbedrijf Smart Servicing en 
was ze actief in de Amsterdamse Kenniskring. Amsterdam had 
na de enorme crisis tussen 2008 en 2014 de steven gewend. 
De generatiekloof was ook hier groot. Maar de stad moedigde 
het vertrek van oudere generaties naar de krimpgebieden in 
Nederland aan, waar het leven goedkoper was. Weg van het 
nationale polderachtige krimpmodel en gaan voor de internati-
onale competitie en kansen. Amsterdam werd een trekpleister 
voor jong talent en nieuwe samenwerkingsvormen.
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Speech te houden voor de generatie Y.

Een ochtend in 
de ‘smart city’ 
Amsterdam-Noord
Het is 7.30 uur in de ochtend in de lente van 2030. De 
zachte Gregoriaanse muziek uit de smartphone van Mirjam 
onderbreekt haar gedachten. Ze is al uren wakker, want het 
was een bijzondere avond en nacht. In de keuken klinken 
geluiden van het kitchen-IC: de espresso is klaar en haar 
eitje is aan de kook. Op de display komen speciaal voor haar 
geselecteerde nieuwsberichten door. Lekker wakker worden 
zo, na de inspannende videoconference met Beijing en Seoul 
gisteravond. Ze kijkt naast zich, maar Sima Qian, haar Azia-
tische collega die ze onlangs ontmoette en met wie het meer 
dan intellectueel klikte, is al vroeg vertrokken. Tja, bedenkt 
Mirjam, we kunnen tegenwoordig alles, maar een mens blijft 
een mens met een tijdritme. De dag van de een is de nacht 
van de ander.

Mirjam print haar NEXT-krant uit en loopt met koffie en eitje 
naar haar geliefde plekje met uitzicht over het IJ. Mooi, de 
dag zo beginnen. Maar het was inspannend vannacht. Veel 
input van haar collega’s van de Yonsei University van Seoul 
en de Peking University uit Beijing. Het was natuurlijk niet zo 
maar iets om het SAA-project (Schiphol-Almere-Amsterdam) 
te mogen evalueren. Met veel partijen was hier hard aan ge-
werkt. De diverse infraproviders hadden elkaar gevonden in 
het MOST-consortium dat nu alle mobiliteitsbewegingen op 
en rondom de corridor regelde. MOST is een acroniem voor 
Mobility Sustainable Transition Area. In sommige talen is het 
ook het woord voor ‘brug’. Rijkswaterstaat, de regisseur van 
dit immense project, zag terug op een enorme uitdaging en 
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Smart Servicing – ontstaan uit de fusie van een infrastruc-
tuurbouwer, een ICT-bedrijf, een internationale kapitaalver-
schaffer en kennisincubator Neue Kombinationen van de 
Hogeschool van Amsterdam – had ten volle geprofiteerd van 
de groei van Amsterdam. Oude ruimtelijke concepten zoals 
de schaalsprong van Almere waren verlaten, en de verdich-
ting van de stad was met nieuwe duurzame gebiedsontwik-
keling ter hand genomen. Overamstel en de oude A2-zone 
in Oost waren ontwikkeld tot leefbare stadswijken. Maar 
ook de vervuilde brownfields in Noord waren omgetoverd 
tot gebieden met veel jonge, hoogwaardige MKB-bedrijven, 
kunstenaars en intellectuelen. Haar eigen Overhoekscomplex 
was daarvan een voorbeeld. De gaming industry behoorde 
tot de wereldtop. Concepten om de stad met hoogwaardige 
ICT-technologie leefbaarder te maken, werden verkend en 
ingevoerd. De stad als poort van goederen en mensen, maar 
vooral ook technologie, talent en kennis. De Watergraaf-
smeer was met zijn diepe ligging een voorbeeld voor de 
wereld hoe een stad om kan gaan met waterproblematiek. En 
stadslandbouw met groene gevels en stadsparken gaf nieuwe 
energie aan de oudere stadsdelen.

De internationale uitstraling van Amsterdam, met zijn 
globale expansie en met veel export van kennis, werd 
ondersteund door nationaal beleid. Het topsectorenbeleid 
van de Nederlandse overheid was opgegaan in een nieuw 
netwerk waarin groei- en krimpgebieden elkaar vonden, de 
010/020-spanning was vervangen door een hechte samen-
werking, de relatie met de regio Eindhoven was stevig en 
productief. Nederland ontwikkelde zich als een stadstaat 
zoals Singapore dat al in de vorige eeuw was, met Amster-
dam als merk.

De samenwerking met Beijing en Seoul kon in deze setting 
groeien tot iets moois waardoor GISN ontstond. Mirjam 
dacht na over die vele vormen van vruchtbare samenwer-
king. Wat hadden we veel geleerd. Van ICT als vehikel voor 
ketenintegratie. Van vormen van verdichting door multi-

functioneel gebruik, maar vooral ook van crowdsourcing en 
cloud computing. De Koreanen hadden voor bouwconcepten 
een concept ontwikkeld dat verwant was aan de apps voor 
de smartphone en het bouwsteentjesconcept van LEGO. 
Iedereen mag mee ontwikkelen op basis van een IP en een 
bedrijfsplan.

Nog even haar reis met de metro via de spraaksensor op 
de homeserver invoeren, dat doet Mirjam liever zo dan met 
de chipcard. Ze geeft de katten eten en trekt de deur achter 
zich dicht. De Noord/Zuidlijn rijdt binnen twintig minuten 
naar de Mahlertoren op de Zuidas, maar Mirjam stapt bij de 
Amstelcampus uit om met het bureau Knowledge Transfer de 
resultaten van vannacht te bespreken.

Een mens blijft een mens met een tijdritme. De dag 

van de een is de nacht van de ander.
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urgenter. Politicoloog Benjamin Barber stelt dat het denken 
en handelen vanuit een centrale staat totaal niet meer past 
bij de vraagstukken van deze tijd. Ergo: de stadsbesturen zijn 
de meest gekwalificeerde bestuurslaag om, met ons, naar een 
dynamischer toekomst te gaan. 

Waarom stedelijke besturen, zo is de vraag? Ze bezetten al 
de sleutelsectoren van de wereldeconomie, dat is bekend. Ze 
huisvesten al meer dan de helft van de wereldbevolking, een 
percentage dat zal blijven groeien. Steden zijn de grootste incu-
bator van de culturele, sociale en politieke innovaties die onze 
planeet vormgeven. En, nog belangrijker, ze zijn ontheven van 
de last van de problematiek van de grenzen van de soeverei-
niteit van de staat. Om het in de onsterfelijke woorden van de 
voormalige burgemeester van New York, Fiorello La Guardia, 
te zeggen: ‘Er is geen Democratische of Republikeinse manier 
van de vaststelling van een riool’. 

Ook Boris Johnson, burgemeester van Londen, laat mijns 
inziens zien dat niet-partijpolitieke keuzes een stad tot bloei 
brengen. Ik wijs onder meer op het doorslaande succes van de 
‘congestion charge’; Londen is de laatste jaren veel schoner en 
dus leefbaarder geworden dankzij deze heffing én tegelijkertijd 
grote investeringen in het OV. Deze kwaliteiten van leiderschap 
van burgemeesters hebben het vertrouwen van de burgers in 
hun overheid doen behouden. Steden worden op deze wijze 
bakens van goed bestuur en speerpunt van city-to-city samen-
werkingen met het oog op een betere oplossing van gedeelde 
problemen.

Kortom beste toehoorders, we zien hier dat de toekomst aan de 
steden is; het is de dynamiek van de stad tegenover de traag-
heid van de staat. Je kunt van een logge en bureaucratische 
centrale staat ook geen actief, innoverend en creatief beleid 
verwachten. Daar is zij op gebouwd, noch is dat haar doel. 
De staat mist flexibiliteit en effectiviteit. Twee kernelementen 
zijn in de toekomst van de slimme stad van essentieel belang: 
creativiteit en innovatie. Hier ligt ook de tegenstelling tot glo-
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Auteur: Eric Janse de Jonge

Speech te houden voor de derdejaars studenten sociale 

geografie en planologie te Utrecht, onder wie mijn dochter.

De toekomst is aan de 
Steden!
De stad heeft de toekomst! Steeds meer mensen trekken 
naar de stad. De dynamiek, levendigheid en het aanbod van 
goederen en (culturele) diensten is voor velen (en jullie na-
tuurlijk) heel aantrekkelijk. Veel gebeurt er door initiatieven 
van burgers, maar de overheid is nodig voor een aantrek-
kelijke en duurzame stad. Denk maar aan een uitstekend 
werkend en veilig net van openbaar vervoer, het weren van 
teveel auto’s in de stad, het duurzaam bevoorraden van de 
stad van goederen (van eten tot en met pakketjes) en het re-
guleren van handel en bouw door middel van vergunningen 
en dergelijke. De overheid is op veel fronten onmisbaar. De 
vraag die ik jullie voorleg is of wij behoefte hebben aan een 
heel andere overheid dan de huidige? Op welk niveau steek 
je dan in, zo is de vraag?

In het ‘oude denken’ gingen we uit van drie bestuurslagen 
(van Thorbecke), plus Europa. Dat is niet alleen ingewik-
keld, maar roept telkens de vraag op wie waartoe bevoegd is. 
Tegelijk zien we dat samenleving en overheid steeds inniger 
op elkaar betrokken raken en dat is maar goed ook. Echter, 
dezelfde samenleving verandert zo snel en ingrijpend dat de 
overheid amechtig achter de ontwikkelingen aanloopt. Je ziet 
het hier in Utrecht letterlijk om je heen! Feit is dat overheid 
en samenleving nauw met elkaar verbonden zijn en mijns 
inziens zullen blijven. Beide hebben elkaar nodig, juist ook 
in een stad waarin duurzaamheid leidend is. 

De ontwikkeling van bruisende steden gaat onverminderd 
door. Sterker: de steden hebben de toekomst. Niet alleen de 
al jarenlange trek naar de stad illustreert dit, maar ook de 
opkomende vraag hoe deze steden te besturen, wordt steeds 
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balisering: de stad is dichtbij, je bent er fysiek en intellectu-
eel onderdeel van. De stad is tast- en voelbaar.

Vanuit mijn ervaringen als ambassadeur stedelijke distribu-
tie zag ik van nabij exact de ontwikkeling van nationale staat 
naar lokaal stadsbestuur. In de steden bleken experimenten 
goed mogelijk. Vanuit de staat werden geen initiatieven 
genomen. Daar is zij dus ook niet voor geëquipeerd. In de 
stad zijn de lijnen kort, en belangrijker: is de bestuurlijke 
durf veel groter om na te denken én te handelen op basis van 
nieuwe, innovatieve ideeën. Het waren en zijn de stedelijke 
besturen die profit en non-profit organisaties bij elkaar kun-
nen brengen op basis van creatieve ideeën. Bovendien zie je 
in steden het directe effect van je keuzes. 

Een planeet geregeerd door steden vertegenwoordigt een 
nieuw paradigma van global governance: van democrati-
sche, lokale politiek, in plaats van top-down; van horizonta-
lisme in plaats van hiërarchie; van pragmatische onderlinge 
afhankelijkheid in plaats van achterhaalde ideologieën van 
de nationale soevereiniteit. De basis voor deze nieuwe wereld 
wordt gebouwd in onze eigen tijd als steden samenwerken en 
burgers communiceren over de grenzen van het eigen gelijk. 
Wat overblijft, is het bevrijdende gevoel van mogelijkheden 
die deze ontwikkelingen bieden. Stedelijke besturen leiden 
de wereld en zetten op deze wijze een nieuw kader neer voor 
het debat, de dialoog en de resultaten in de 21e eeuw. De 
toekomst is aan de stedelijke besturen!

Twee kernelementen zijn in de toekomst van de slimme stad van 

essentieel belang: creativiteit en innovatie. Auteur: Peter de Bois 

Speech te houden voor geïnteresseerde stedelingen en stedelijke 

professionals.

Slimme steden zijn 
van alle tijden
Steden zijn per definitie slim. De bijzondere voorbeelden to-
nen de ongelooflijke slimme kwaliteiten van generaties men-
sen die ze hebben gemaakt. Want zij zijn het resultaat van 
een continu, collectief overlegproces en bewust denkproces 
die ten grondslag lagen aan een effectieve en betekenisvolle 
inrichting van het dagelijkse leven en de fysieke constructie 
die daarvoor nodig was in die steden. Een fit tussen fysieke 
en sociaal-economische systemen, vanuit een doordacht sys-
teem van rituelen die een directe link hadden met concepten 
over voortbestaan van de cultuur en de stad als ruimtelijke 
context daarvan.

De slimme stad is zo oud als de weg naar Rome.
De stedelijke samenleving was en is van oudsher een pres-
sure cooker voor mensen die slim denken en doen; voor 
innovatie, inventiviteit en incubatie van fysieke technologie 
ten behoeve van menselijk comfort en kwaliteit van leven.

Onder invloed van de toename van mensen in de recente ge-
schiedenis – hun vlucht naar de steden – is die antropogene 
samenhang onder druk gezet en was het noodzakelijk de 
slimme en vanzelfsprekende langzame wijze van stedelijke 
ontwikkeling te verlaten en de ontwikkeling van steden ge-
richt en versneld planmatig aan te pakken. Die versnelling als 
factor tijd in de planvorming vereiste andere denkprocessen 
en kon alleen tot uitvoering gebracht worden als er ideeën en 
denkconcepten waren voor nieuwe snelle planningsmetho-
den. Die nieuwe planningsmethodiek dreef een wig tussen 
de fysieke constructie van de stad en die betekenisvolle 
inrichting van het dagelijkse leven met haar sociaal-economi-
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sche processen als resultaat daarvan; een scheiding tussen 
die fysieke en sociaal-economische systemen. De stad werd 
daardoor minder slim.

Vorm-wil ten behoeve van de expressie van een specifieke 
politieke macht of sociale opvatting werd dominant ten koste 
van de slimheid van de stad als geheel.
Steden, ontstaan in tijden van extreme dictatuur, represente-
ren heel specifiek wat geïsoleerde machtsprincipes doen met 
de fysieke vormgeving van die steden en hun sociale werke-
lijkheid ten gevolge daarvan. We kennen de communistische 
steden, de megalomane voorbeelden in onder andere diverse 
Oostblok-landen en helaas diverse voorbeelden in China en 
sommige Arabische staten.

Sociaal-economische paradigma’s en politieke doctrines 
grijpen diep in op het sociale model van een samenleving, en 
de organisatie en de rituelen van het dagelijkse functioneren 
van bewoners in steden. Ik denk dan aan de enorme invloed 
van de Garden City Movement en de CIAM-doctrine die een 
alles omvattende opvatting hadden over hoe mensen moes-
ten leven en wat goed voor ze was. Er werd voor de bewoners 
gedacht. Denk aan New Towns zoals Milton Keanes en 
Cumbernould in Engeland, Almere en Zoetermeer in Neder-
land en de stadsuitbreidingen van Amsterdam-West en Den 
Haag- Zuid West. Het functioneel en ruimtelijk scheiden van 
wat voorheen als logisch fysiekruimtelijk systeem verbonden 
was, stond model voor de moderne stad. Het gevolg was dat 
de stad daardoor fragmenteerde, de ruimtelijke samenhang 
verloren ging evenals die tussen de mensen in de steden. 
Met alle gevolgen van dien, zoals ongewenste toename van 
maatschappelijke ongelijkheid, segregatie, machtsmisbruik 
en manipulatie. De mensen werden daardoor minder slim.

Andere tijden en omstandigheden hebben andere condities 
en bieden andere oplossingen in denken en toepassing van 
hulpmiddelen. 

Vanuit deze gedachte is het geen wonder dat het herverbin-
den van dat wat gescheiden werd, een urgente opgave is en 
centraal op de stedelijke agenda staat. De vraag is of alle sta-
keholders dat begrijpen. Het lijkt erop dat gezien de financieel-
economische en politieke situatie nu de gebruiker aan zet is. 
Want de slimme stad kan alleen vanuit de basis ontstaan en 
moet gevoed worden door het faciliteren van zijn gebruikers. 
De slimme stedeling wil uitdrukkelijk zelf vorm geven aan een 
betekenisvolle samenleving, die kwaliteiten genereert vanuit 
het zichtbaar maken van behoeften en het samenbrengen van 
belangen, los van politieke ambities en doctrines. 

De slimme stedeling heeft alle mogelijkheden om dat te rea-
liseren. De innovatie van Smart Urban Technologie en Smart 
ICT, Big Data systemen en Urban Sensoring bieden ongekende 
mogelijkheden tot maatschappelijke defragmentatie, en het 
verbinden van verloren en nieuwe waarden. Dat laatste is al op 
grote schaal gaande. De sociale interacties van slimme mensen 
in de virtuele wereld zullen uiteindelijk indalen en geconsu-
meerd worden in de fysieke wereld van de stad en de stedelijke 
cultuur, en de mentaliteit van mensen voeden en innoveren. 

Smart data voedt kennis, kennis is macht en delen van kennis 
is delen van macht. Het een gaat niet zonder het ander.
Een slimme stad kan daardoor ademen en bewegen, mis-
schien sneller dan voorheen, maar in ieder geval conform de 
behoeften van velen en niet van een stedelijke elite, organisa-
tie of machtssysteem dat louter op basis van economische of 
geopolitieke belangen een wereld inricht, waarin het individu 
slechts een pion is ter bevestiging van het systeem dat het voor 
ogen heeft.

Dat betekent dat de stedeling als auteur eigenaar moet blijven 
van data en virtuele info voor een zelfregulerend participa-
tievermogen in die slimme stedelijke samenleving. Het idee 

De ‘slimme’ mens is de auteur van de slimme stad.
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dat het achterhouden en manipuleren van Big Data en het 
afschermen van technologie een goede zaak is, vormt een 
reële bedreiging van de democratie. Het transparant open-
stellen en delen van data is een logische stap in een proces 
van bottom-up innovatie van de stedelijke samenleving. Het 
is een volgende fase in de emancipatie van een samenle-
ving, waarin een betekenisvolle ontwikkeling van sociaal en 
economisch kapitaal van slimme mensen de sleutel is tot de 
slimme stad.

Auteur: Elma van Beek

Speech te houden voor collega-stedenbouwkundigen en 

planologen.

Wek met SMART 
technologie de stad 
tot leven
Beste collega-stedenbouwkundigen en planologen,

Nederland bevindt zich op een historisch omslagpunt als het 
om ruimtelijke ontwikkeling gaat en daarom richt ik mij tot u.
Tot enkele jaren geleden was er voor ons als ruimtelijk profes-
sionals een bijna vanzelfsprekende rol bij de inrichting en 
verstedelijking van ons land. Dat gebeurde in fasen; na de 
wederopbouw kwamen de suburbanisatie, de gebundelde 
deconcentratie en de VINEX. Dit beleid werd zonder uitzon-
dering gevoed door een op Rijksniveau becijferde, kwantita-
tieve vraag. De vraag naar woningen, bedrijvenlocaties en de 
bijbehorende infrastructuur vond via Rijksnota’s en lagere 
overheden de weg naar realisatie. Onze huidige wetgeving 
en planningsystemen zijn allen in die periode ontstaan. Een 
planningcultuur die eenzijdig gericht is op het realiseren van 
een van bovenaf aangereikt programma. Alle planologische, 
financieel-economische en juridische instrumenten die daarbij 
horen, stimuleren het bouwen op plekken waar dat niet eerder 
gebeurde.

De laatste jaren is een kentering gekomen in de vraag en 
daarmee in de uitvoering van dat programma. Kantoren staan 
structureel leeg, de verkoop van nieuwe bedrijventerreinen is 
stilgevallen en de woningmarkt zit al jaren vast. Deze vastgelo-
pen processen zijn niet tijdelijk van aard, maar zijn sympto-
men van een nieuwe werkelijkheid. De kwantitatieve vraag, 
met de bijbehorende aanbodgerichte markt, is veranderd in 
een kwalitatieve behoefte. Daar hoort een consumentgerichte 
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benadering bij. Dit transitieproces is te vergelijken met een 
kind dat opgroeit en volwassen wordt. Een volwassene groeit 
niet meer in fysieke zin, maar kan gedurende zijn hele verdere 
leven in psychisch opzicht ontwikkelen en tot bloei komen. Bij 
ons land is dat niet anders; van het ordenen van een ruimtelijk 
programma verschuift de opgave naar het ontwikkelen van de 
ruimte door waarde te creëren. 

Er bestaat een alternatief voor de gebruikelijke kwantitatieve 
en lineaire benadering, waarmee investeren in de weilanden 
naast de stad plaatsvinden, in plaats van in de stad zelf. Dat 
is het denken in cyclische processen. In mijn boek ‘Levende 
stad, stad om in te leven – cyclische processen voor duurza-
me stedenbouw in de praktijk’ beschrijf ik verschillende van 
deze kringlopen. Deze benadering biedt een nieuw perspec-
tief voor het ruimtelijk vakgebied. Een ruimtelijk ‘lichaam’, 
zoals een stad, groeit niet meer door uit te breiden. In een 
levende stad levert een ingreep of ontwikkeling een positieve 
bijdrage aan het bestaande stedelijk gebied. Dat kan alleen 
als die ingreep voorziet in een behoefte op die plek en geen 
problemen elders veroorzaakt. Zo creëert het project waarden 
voor de locatie en voor de stad als geheel.

Die waarden zijn in vier dimensies te onderscheiden: 
sociale waarden (People), ecologische waarden (Planet), 
economische waarden (Profit) en culturele waarden (voor 
ons vakgebied aan te duiden met de term Place). Als een ver-
andering in de stad meervoudige waarden creëert, betekent 
dat een vooruitgang voor zowel die plek als voor het stedelijk 
systeem. Op die manier past een stad zich voortdurend aan 
aan de veranderende behoeften van de inwoners, bezoekers, 
bedrijven en andere organisaties. Op hun beurt zorgen zij er 
weer voor dat de stad tot bloei komt. Deze wisselwerking tus-
sen het stedelijk systeem en de individuele gebruikers is een 
continu proces dat de stad SMART maakt.

SMART, dat betekent dat hoogwaardige en interactieve tech-
nologie bijdraagt aan het aanpassen van de stad, bijvoor-

beeld aan het veranderende klimaat. Dat betekent dat mensen 
via apps en internet razendsnel beschikken over informatie en 
die via social media met elkaar uitwisselen waar dat relevant 
is. Dat helpt hen een eigen ruimtelijk project te initiëren of een 
bijdrage te leveren aan een project van een andere initiatiefne-
mer. Bewoners, bedrijven, overheden en andere organisaties 
maken dus samen de stad SMART. Deze partijen zijn veelal 
hoog opgeleid en goed geïnformeerd. Bovendien weten zij 
elkaar goed te vinden. Is de rol van de ruimtelijk professional 
in dit nieuwe speelveld dan tanende? Juist niet! De ruimtelijk 
professional nieuwe stijl heeft een rol die veel interessanter, 
complexer en dynamischer is. 

Deze professional:
-  transformeert andermans dromen tot realistische beelden,
-  integreert verschillende deelaspecten van het complexe 

stedelijk systeem,
-  begeleidt de veelvormige en dynamische processen van 

droom naar stad en
-  voegt aan de ideeën een realistisch langetermijnperspectief 

toe.

Dat betekent niet alleen dat we als ruimtelijk planners en 
vormgevers de technologie die steden SMART maakt, moeten 
kennen. Het betekent vooral ook dat we niet meer voor, maar 
met onze opdrachtgevers en andere belanghebbenden het ont-
werp- en realisatieproces in gaan. Dat we weten hoe te sturen 
aan de cyclische processen die een Levende Stad kenmer-
ken. En dat we met de betrokken partijen vormgeven aan de 
veranderingsprocessen van het evoluerend stedelijk systeem. 
Waardecreatie en het voorzien in de behoeften van de mensen 
zijn voor die processen de drijvende krachten. Processen met 
als doel de stad klaar te maken voor de toekomst, want een 
SMART CITY ís een intelligente, interactieve, Levende Stad. 

De ruimtelijk professional nieuwe stijl heeft een rol 

die veel interessanter, complexer en dynamischer is.
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die systemen worden ondersteund door het fysieke systeem 
– onze leefomgeving, belichaamd door infrastructuren, steden 
en landschappen. Ten behoeve van ruimtelijke ontwikkeling 
zijn in de afgelopen jaren veel van die deelsystemen gemodel-
leerd om inzicht te krijgen in hun werking en de mogelijkheid 
tot verbetering. In het bedrijfsleven worden dergelijke methodes 
gebruikt om de bedrijfsvoering te optimaliseren. Door middel 
van Systems Engineering worden de productieketens onder de 
loep genomen om vervolgens te bekijken waar ruimte is voor 
optimalisatie en/of innovatie. Door de gebouwde omgeving te 
modelleren, met name infrastructuur en steden, kan de efficiën-
tie van de toekomstige gebouwde omgeving worden vergroot.

Het idee van ‘slim’ – vaak ondersteund door ICT – beheren en 
besturen van de stedelijke omgeving wordt ook wel met het 
begrip ‘smart city’ aangeduid: de verschillende aspecten van de 
stad worden integraal benaderd. Door de groei van steden en de 
enorme hoeveelheid eisen en wensen van steeds meer stakehol-
ders wordt het omgaan met stedelijke vraagstukken immers een 
steeds ingewikkelder probleem. Tal van aspecten spelen een rol 
en komen samen: bestaande bouw en nieuwbouw; bereikbaar-
heid en stedelijke doorstroming; huidige omwonenden en 
nieuwe bewoners; groene netwerken en waterhuishouding. 
Door de stad te benaderen vanuit deelsystemen in plaats van de 
stedelijke complexiteit te willen begrijpen, is binnenstedelijke 
en multifunctionele gebiedsontwikkeling beheersbaar te maken. 

Een volgende stap in het creëren van een stedelijk analyse 
platform laat zich zetten door de verschillende deelsystemen te 
combineren. Tussen de vele systeemmodellen komen meer-
dere parameters overeen en die kunnen gebruikt worden om 
de verschillende deelsystemen met elkaar te verbinden. Een 
voorbeeld van een dergelijke parameter is de groenvoorziening. 
Als parameter is groenvoorziening van belang voor het groene 
netwerk van de stad, voor het klimaat in de stad en voor de be-
leving van de stad. Veranderingen in de oppervlakte aan groen 
heeft dus gevolgen voor al die deelsystemen en daardoor kan 
deze parameter de systemen verbinden.
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Auteur: Diederik de Koe

Speech te houden voor de Conferentie voor regionale 

overheden en ruimtelijke experts (deel I).

Stedelijk beheer op 
basis van informatie: 
hoe slim kan het?
Dames en heren,

Nederland staat wereldwijd bekend om zijn uiterst gedetail-
leerde ruimtelijk ordening. Het is dan ook niet vreemd dat 
de kosten voor ons ruimtelijk beleid relatief hoog zijn. Naast 
het feit dat deze kosten zijn verdeeld over de vele aspecten 
van de gebouwde omgeving, zijn er ook talloze overheids-
instellingen bij betrokken. Door een efficiëntere aanpak 
door middel van het gebruik van informatiesystemen in 
de ruimtelijke ordening kan er door de hele overheid heen 
bespaard worden. Veel gemeenten vragen ondersteuning 
van gespecialiseerde bureaus bij het oplossen van ruimte-
lijke vraagstukken. Door de complexiteit van de gebouwde 
omgeving is een zekere mate van expertise nodig voor 
adequaat bestuur en beheer van de gebouwde omgeving. 
Het is dan ook een kerntaak voor de experts in Nederland 
om de stedelijke complexiteit voor verschillende overheden 
beheersbaar te maken, zodat zij bij hun besluitvorming 
een goede basis van kennis en begrip voorhanden hebben 
en op een slimme manier de gebouwde omgeving kunnen 
beheren en besturen. 

Het begrijpen van iets complex als de gebouwde omge-
ving begint bij het opdelen van het geheel in hapklare 
brokken die eenieder kan begrijpen. Binnen de stedelijke 
omgeving zijn vele systemen en deelsystemen met elkaar 
verbonden. In beginsel kunnen die onderverdeeld worden 
in het economische, sociale en ecologische systeem. Al 
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Voor deze combinatie van deelsystemen door het koppelen 
van informatie aan een specifieke locatie of specifieke elemen-
ten is de data-input van groot belang. Doordat er meerdere 
partijen verantwoordelijk zijn voor de gebouwde omgeving, 
is de data ook verspreid over deze partijen. Het verzamelen 
en structureren van data uit de gebouwde omgeving (zoals 
gebruikersdata, milieukwaliteit en onderhoudsstaten) zijn dan 
ook van groot belang voor het functioneren van een model. 
Door het combineren van data ontstaan enorme datasets met 
alle mogelijke informatie over een gebied of stad. Die kunnen 
de basis vormen voor het modelleren van de stad. Daar ligt de 
komende jaren een enorme uitdaging. 

Op den duur zou er een volledig digitaal systeem van de stad 
ontstaan dat in deelsystemen ontrafeld kan worden. Daar-
naast kunnen de modellen ook real-time informatie verschaf-
fen over de prestaties van de stad, waardoor bijvoorbeeld 
adequaat kan worden gereageerd bij calamiteiten. Nu zijn 
dergelijke modellen nog niet realistisch, maar de mogelijkhe-
den worden steeds meer zichtbaar en het aantal experts en 
instituten die hieraan werken, neemt toe. Ook in Nederland 
zijn er verschillende voorbeelden van digitale oplossingen die 
de complexiteit van de gebouwde omgeving meer beheersbaar 
maken.

De urgentie is in ieder geval helder. Het beheer en onderhoud 
van publieke gebouwen, stedelijke infrastructuur en de 
openbare ruimte moeten vanwege bezuinigingen en dergelijke 
vaak sneller, beter en goedkoper. Kennis over de fysieke stad 
kan hierbij gebruikt worden om het beheer en onderhoud ef-
ficiënter in te richten, zodat de kosten hiervoor binnen budget 
blijven. Zo kan de digitaliserende overheid het instrument zijn 
om het stedelijk beheer en onderhoud te faciliteren.

Door het combineren van data 

ontstaan enorme datasets met alle mogelijke informatie over een 

gebied of stad.

Auteur: Mark Bakker

Speech te houden voor de Conferentie voor regionale overheden 

en ruimtelijke experts (deel II).

De digitaliserende 
overheid; niet alleen 
als dienst, maar ook 
als instrument.
Dames en heren,

Digitalisering bij overheden is reeds in volle gang; niet alleen 
verlopen vele processen binnen de overheden digitaal, ook 
de dienstverlening richting de burger wordt steeds vaker 
digitaal. In het recente regeerakkoord staat dat in 2017 bur-
gers en bedrijven alle zaken met de overheid digitaal moeten 
kunnen afhandelen. Alhoewel niet iedereen baat heeft bij 
deze ontwikkelingen, lijkt het proces door te zetten en wordt 
de afstand tussen burger en bestuur groter. Het lijkt erop dat 
digitalisering een doel op zich is geworden binnen de over-
heid, waardoor niet gekeken wordt waar met digitalisering de 
meeste winst te behalen valt. Zo liggen er naast de digitalise-
ring van organisatie en dienstverlening binnen de overheid 
ook vele kansen die op dit moment niet worden aangewend, 
in het gebruik van ICT als instrumentarium voor bestuur en 
beheer van de gebouwde omgeving. 

In het kader van de digitalisering van dienstverlening zijn 
steeds meer overheden zich gaan richten op zaken als E-
diensten, digitale loketten en antwoordportalen. Bekende 
voorbeelden hiervan zijn DigID, onze digitale handtekening, 
de site mijnoverheid.nl, of de portal waar we al onze zaken 
omtrent belasting kunnen regelen. Op den duur zullen deze 
informatiesystemen de fysieke loketfunctie van verschillende 
diensten langzaam overbodig maken. Zo staan in verschillen-
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de supermarkten in het land inmiddels burgerzaken-zuilen 
die alle taken van het fysieke loket overnemen. 

Echter, het digitaliseren van de Nederlandse overheid brengt 
uitdagingen mee. Zo bestaat er een versnipperd IT-landschap 
bij de overheid met een logge besluitvorming als gevolg, en 
stuit de overheid op verzet van de burger voor wie digitalise-
ring een stap te ver is wegens tal van redenen. Zou het kun-
nen zijn dat de overheid het overzicht kwijt is geraakt door 
de vele ICT-projecten die lopen? Heeft de Nederlandse burger 
daardoor weinig vertrouwen in een verdere digitalisering van 
de overheid? En hoe verhoudt zich dat tot de snelle ontwikke-
ling van de digitale stad?

In een recent onderzoek van de Nationale ombudsman komt 
naar voren dat lang niet alle burgers mee kunnen komen 
met de digitale ontwikkelingen. Een significant deel van de 
bevolking komt in de problemen door de digitalisering van 
overheidsdiensten. Dit is deels toe te rekenen aan de vergrij-
zing en het feit dat oudere burgers minder snel begrijpen hoe 
digitale diensten werken. Maar ook laaggeschoolden ervaren 
problemen. Er heerst bij de gehele bevolking een gevoel van 
wantrouwen tegen de digitale overheid, doordat de over-
heid het risico van fouten en onjuistheden bij de burgers en 
bedrijven legt en doordat de sancties voor misstanden hoog 
zijn. In combinatie met het veelal ontbreken van de mogelijk-
heid om de gegevens te controleren of aan te passen zorgt dit 
voor een onredelijke situatie. Tenslotte kiest de burger vaak 
niet zelf voor digitale dienstverlening, maar wordt hij hiertoe 
gedwongen.

Elk digitaliseringsproject kost geld. De overheid geeft tiental-
len miljoenen uit aan het digitaliseren van de dienstverlenin-
gen met het doel op de lange termijn handmatige diensten 
te automatiseren. De overheid snapt namelijk heel goed dat 
verschillende diensten stukken efficiënter kunnen. Dan doel 
ik met name op handmatige procedures, waarbij informatie 
niet tot moeizaam kan worden overgedragen, zowel onder-

ling als tussen de verschillende overheden. Digitaliseren van 
deze handmatige procedures zal niet alleen een kostenreductie 
van personeel betekenen, het betekent ook standaardisatie van 
data, waardoor in theorie meer informatie zou kunnen worden 
uitgewisseld met nieuwe inzichten als resultaat. Echter, dit 
alles blijkt moeizaam van de grond te komen. ICT-projecten 
lopen in de soep vanwege tal van redenen (politiek, financieel, 
gebrek aan visie?) en er bestaat weinig alignment tussen de 
verschillende overheden. 

De overheden hebben zonder meer een honger naar digitalise-
ring, maar er is weinig overleg over hoe de overheden samen 
deze honger kunnen stillen. Dit heeft als gevolg dat er per 
overheid een informatiesysteem wordt gekozen en niet wordt 
gedacht aan uitwisselbaarheid van informatie. De effectiviteit 
van digitalisering laat daarmee te wensen over. De overheid 
zou moeten kijken waar digitalisering het grootste voordeel 
kan bieden. Doordat de focus op dit moment ligt bij digita-
lisering van overheidsdiensten op ‘eiland niveau’, wordt de 
standaardisatie van informatie tussen de verschillende overhe-
den over het hoofd gezien, terwijl juist hier grote voordelen te 
behalen zijn. De overheden waren vroeger eilandjes en zullen 
eilandjes blijven, ondanks alle digitalisering.

In de Nederlandse samenleving wordt nog altijd veel verwacht 
van de steeds minder aanwezige zorgstaat. Het verlenen van 
diensten aan de burger moet vanwege bezuinigingen en derge-
lijke vaak sneller, beter en goedkoper. De digitalisering van de 
overheid kan hier uitkomst bieden, doordat dienstverlenende 
processen minder tijd kosten. Daarnaast leidt de constante 
monitoring van de stad tot een beter bestuur van de stad, 
aangezien men constant beleid voert met de actuele informa-
tie onder handbereik. Zo kan de digitaliserende overheid het 
instrument worden om het stedelijk leven te faciliteren.

Er heerst bij de gehele bevolking een gevoel van 

wantrouwen tegen de digitale overheid.
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opgevangen werd door zorginstellingen, in de toekomst verant-
woordelijk is voor het regelen van haar eigen huisvesting. Ik 
schets u een voorbeeld van een groep.

Ruim 12% van de bevolking heeft een verlaagd IQ. Het overgro-
te deel van deze groep mensen heeft een IQ tussen de 70-85, de 
zogeheten zwakbegaafden. De mensen in deze groep die geen 
bijkomende problematiek hebben, kunnen zich doorgaans 
zonder (veel) hulp prima redden in de maatschappij. Vooral als 
deze maatschappij niet al te ingewikkeld is. Een ander deel van 
deze groep mensen wordt nog opgevangen door zorginstellin-
gen. De verstandelijke beperking in combinatie met bijkomen-
de problematiek zorgt vaak voor veel aandachtbehoefte. 

De terugtrekkende overheid op het gebied van langdurige zorg 
impliceert echter dat deze groep mensen zelfstandig moet gaan 
wonen. Kort gezegd zijn zij niet meer welkom als intramurale 
verblijfsklant bij een zorginstelling. Zelfstandig wonen zonder 
te vereenzamen of overlast te veroorzaken is een uitdaging. He-
lemaal als je een verstandelijke beperking hebt. Steeds vaker 
zijn hier vrijwilligers voor nodig, mensen die in het verleden 
vrienden of familie genoemd werden. Steeds meer vrijwilligers 
zijn ontzettend druk met de ratrace van het leven en hebben 
amper tijd om bij te springen.

Maar aan die mooie horizon rijst een oplossing. De slimme 
stad: door de technologie hoeft niemand zich meer eenzaam te 
voelen. Er is immers een scala aan verbindingsmogelijkheden 
via de digitale snelweg. Door slimme app’s en gebruiksvrien-
delijke telefoons wordt het makkelijk gemaakt om contact te 
maken. Lichte zorg kan op afroep en zonder reistijd geleverd 
worden. Zo kan er een invulling komen voor de zorgbehoeftige 
in het dal van de conjunctuur. 

Met de volgende passerende golf moet ik denken aan ‘Jan de 
Korte’ uit Harderwijk. Deze meneer heeft het niet zo getroffen 
in het leven. Sinds zijn zevende woont hij in een instelling, 
inmiddels in een flatgebouwtje met andere zorgbehoeftigen 
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Auteur: Anita van der Haar

Speech te houden voor stedelingen.

Op het topje van de 
ijsberg
Als zeezeiler ben ik het liefst op het water, omringd door het 
ritme van de oceaan. De rustgevende golven om mij heen, de 
altijd zichtbare horizon en het gebrek aan verplichtingen. Af 
en toe check ik mijn koers en laat mijn spieren werken door 
de zeilen te trimmen. 

Maar met mijn nieuw verworven spiermassa red ik het niet 
bij aankomst in mijn bestemming. Namelijk de stad van de 
toekomst, een smart city. 

Rollende spieren en fysieke prestaties zijn verslagen door 
intellect … alles wat smart is, is de norm, het ideaal en de 
toekomst. Zo ook de slimme stad, gemaakt door mensen en 
ondersteund door al wat uitgevonden is.

Op zee lijkt het alsof de wereld oneindig groot is. Is er über-
haupt wel leven op aarde, behoudens een passerende dolfijn 
of een aan de haak geslagen vis … Maar niks is minder waar. 
Inmiddels zijn de zeven miljard wereldbewoners onvermin-
derd hard bezig met een exponentiële groei van de mens-
heid. In de stad lijkt het alsof elk stukje aarde bezet is met 
een functionaliteit. De stad zou evenwichtig moeten zijn. Er 
zou een goede plaats moeten zijn voor iedereen, jong & oud, 
gehandicapt of niet, eigenaardig of juist doorsnee. 

De gemiddelde mensheid bestaat uit heel veel gezonde, 
werklustige en slimme mensen. Maar ook uit een groep 
die niet als vanzelfsprekend overal bij hoort. Bijvoorbeeld 
de mensen met een langdurige zorgvraag. De conjunctuur 
van de verzorgingsstaat zit in een dalende lijn. Dit betekent 
onder andere dat de groep mensen die voorheen ontzorgd en 
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en een gemeenschappelijke ruimte. 22 jaar later wordt 
gemeend deze meneer te ‘heriniceren’ en wat blijkt ... na 
22 jaar de stempel te hebben gehad van ‘licht verstandelijk 
beperkt met ernstige gedragsproblemen’, is hij na de laatste 
overheidscheck genezen verklaard. Of te wel, we bezuinigen, 
dus wegwezen uit je veilige omgeving en ga maar de straat 
op met al je problemen. Er is immers geen overschot aan 
goedkope woningen beschikbaar. Door aan de normen te 
sleutelen heeft deze meneer geen huisvesting meer, moet hij 
weg bij zijn begeleiding en vrienden. 

Hopelijk is er in de slimme stad een oplossing om flexibel 
om te gaan met het huisvesten van eenieder. Betaalbaar, 
beschikbaar en nabij voorzieningen. 

De technologie kan mensen als ‘Jan de Korte’ helpen zijn weg 
te vinden in de toekomst. Maar naast alle technologie is het 
mijns inziens vooral van groot belang om creatief te blijven. 
Ontwikkelen van huisvesting op een slimme manier. Zowel 
qua locatie als qua indeling. Ontmoetingmogelijkheden 
zijn één van de succesfactoren van een samenleving waarin 
niemand eenzaam hoeft te zijn. Dat is helemaal van belang 
voor kwetsbare groepen. En als deze groep mensen goed en 
evenwichtig leeft, heeft de hele maatschappij hier baat bij.

Weer terug op de oceaan besef ik dat ik tot het topje van de 
wereld-ijsberg behoor die een makkelijk leven leidt. Als ik 
aan mijzelf dacht, dacht ik altijd aan een gemiddeld mens. 
Maar al zeilend bedenk ik dat ik toch echt een geluksvogel 
ben, niet gehinderd door belemmerende beperkingen of 
armoede. En u, die vast en zeker met mij op het topje van de 
ijsberg drijft ... denkt u ook aan de massa onder water wan-
neer de slimme stad verwezenlijkt wordt?

De slimme stad: door de technologie hoeft 

niemand zich meer eenzaam te voelen.
Auteur: Edwin Hans

Speech te houden voor stedenbouwers, gemeentebestuur en 

bedrijfsleven. 

De Stads-hype
Er is al enige tijd een stads-hype gaande. Iedereen claimt te-
genwoordig namelijk een belang bij de stad. Onder de nieuwe 
spelers van de stad bevinden zich grote bedrijven die steeds 
meer geïnteresseerd raken in stedelijke problematiek en toe-
komstscenario’s, ook een manier om hun publieke imago een 
boost te geven. Ondertussen ondergaat het stedelijk leven he-
vige veranderingen, doordat steden steeds meer geïntegreerd 
raken met computersystemen. Het is daarom niet opmerkelijk 
dat technologische bedrijven zoals Cisco, IBM, Philips en 
Siemens, zich richten op stedelijke thema’s. 

Wat de interesse van die bedrijven wellicht kan verklaren, is 
dat steden misschien wel de grootste datageneratoren zijn 
en dat die bedrijven nou precies in de datasector opereren. 
Deze zogenaamde Big Data laat overheden en bedrijven 
data software analyse gebruiken om de stad te monitoren en 
haar gedrag te analyseren. Dit zet stedelijke verschijnselen 
in perspectief, zodat passende oplossingen geformuleerd 
kunnen worden. Terwijl de duurzame aspecten van dit model 
altijd benadrukt worden, zijn er ook indicaties dat deze 
bedrijfstak miljarden euro’s waard is. De slimme stads-hype 
is dus niet simpelweg marketing, het is een nieuwe business. 
De stedelijk ontwerper lijkt hierbij de boot te missen. Er zijn 
echter tal van mogelijkheden voor de stedelijk ontwerper om 
zich te herpositioneren binnen de stads-hype. 

Veel van de hedendaagse technologische stadsinnovaties 
vertonen vele overeenkomsten met de speculatieve projecten 
van de architectuur avant-garde van de jaren 60. Groepen zo-
als Archigram en de Situationist International, en mensen als 
Constant Nieuwenhuys, Yona Friedman, Nicolas Schöffer en 
Cedric Price, waren de pioniers die geloofden in de potentie 
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van technologie voor de stad. Dit was nog voor de open-data 
discussie en alle apps die daarmee samengaan. Hun plannen 
voorzagen ook in een feedbackcomputersysteem met als doel 
om mensen bewust te maken van de mogelijkheden die de 
stad hun bood. Hij voorzag dat in zo’n situatie mensen ook 
makkelijker de stad samen kunnen vormgeven. Cedric Price 
nam deze ideeën op in zijn ‘Fun Palace’-concept. Dit ‘Fun 
Palace’ was een gebouw met zelfbewustzijn en creëerde een 
omgeving waarin gebruikers het gebouw konden herschik-
ken en programmeren naar hun wensen. Zo’n gebouw heeft 
geen vastgesteld programma, wat waarschijnlijk de reden 
is dat de Britse politiek het project toentertijd niet door liet 
gaan. 

Hoewel deze groep de eerste was die de potentie van tech-
nologie voor de stad erkende, zijn het vandaag de techno-
logische bedrijven die de ideeën in de praktijk lijken toe te 
passen. Deze bedrijven hebben echter alleen de doelen en 
financiële middelen om deze innovatie in beweging te zetten. 
Het is aan stedelijke ontwerpers om deze innovaties op te 
pakken en verder te ontwikkelen, zoals een Cisco of IBM er 
nooit van had kunnen dromen. 

Er zijn verschillende toepassingen denkbaar met betrekking 
tot de openbare ruimte. Ten eerste zou een plek ontworpen 
moeten worden, gericht op potentieel gebruik en mogelijkhe-
den. Zo wordt een plek gedefinieerd door wat het zou kunnen 
zijn in plaats van wat het zou moeten zijn. Potentieel gebruik 
kan gestimuleerd worden door de plek van een nieuw soort 
stedelijke dienst te voorzien, bijvoorbeeld wifi, water- en 
elektriciteitsvoorzieningen. Deze standaardset voorzieningen 
zou afhankelijk van de plek uitgebreid kunnen worden met 
extra voorzieningen, zoals bijvoorbeeld media apparaten, 
studio’s, workshops of simpelweg verplaatsbare stoelen. 

Vervolgens kan een (U)API opgezet worden. Dit is een (Ur-
ban) Application Programming Interface, een doorgeefluik 
van data die alle stadsdata aan elkaar verbindt. Deze (U)

API maakt de plek zelfbewust door middel van technologie. 
De plek kan haar momentele gebruik, activiteiten, onderhoud 
en gebruikersfeedback meten. Dit gebeurt doordat de plek 
zich voedt met informatie van sensoren, maar ook met ieders 
online gezette bestanden en ideeën (user generated content). 
De plek filtert haar geografisch relevante informatie uit de 
grote datapool en stelt deze middels de (U)API ter beschikking. 
Mensen zijn vrij om software en interfaces te ontwerpen op 
basis van deze (U)API. Dit kan leiden tot nog meer specifieke 
plekgebonden stedelijke voorzieningen. Dit kunnen fysieke 
ingrepen zijn, gebaseerd op een feedback mechanisme, van 
hoe de ruimte gebruikt wordt tot virtuele ruilprogramma’s 
en evenementplanning. Met dit systeem zijn we niet alleen 
bewust van onze omgeving, maar ook ontwikkelt dit zich tot 
een platform dat stedelingen een stem geeft en in staat stelt om 
hun eigen publieke ruimtes onder handen te nemen. 

De visies van de technologische bedrijven hebben allemaal 
ten doel om de stad te optimaliseren en standaard servicepak-
ketten en vastomlijnde programma’s aan te bieden. Maar wat 
stedelingen nodig hebben zijn plekken die niet te perfect zijn. 
Mensen raken juist betrokken bij dit soort plekken om iets van 
henzelf in te brengen. Idealiter ontstaat er zo een nieuwe ste-
delijke vrijetijdsbesteding, namelijk een creatieve productieve 
vrijetijdsbesteding van placemaking. De stedelijke consument 
wordt een producent van stedelijke ervaringen. Dit is de 
nieuwe fase van de slimme stads-hype, een situatie waarin 
iedereen iets wil toevoegen aan de veelheid van user generated 
content, ten faveure van de stad en haar publieke leven. 

De slimme stads-hype is dus niet simpelweg 

marketing, het is een nieuwe business.
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door het aanbieden van zorg tegen een betaalbare of lagere 
prijs. Door slim te leven nemen in principe de duurzaamheid, 
veiligheid en gezondheid van een leven toe, dat uiteindelijk 
leidt tot een positief effect op de levenskwaliteit van mensen. 

Het slim inzetten van technologie in de Thuiszorg, waaronder 
de inzet van Alice, maar ook van valdetectie of video-oproe-
pen, kan leiden tot het langer zelfstandig blijven wonen van 
ouderen. Hierdoor kunnen zij een actievere rol blijven spelen 
in onze participatiemaatschappij. 

Slimme technologie en de slimme inzet ervan is een inte-
ressant onderwerp binnen de zorgsectoren, dus voor u als 
bestuur, desalniettemin roept het tegelijkertijd vragen op. 
Want hoe is het mogelijk – met vooruitzicht op de snelle 
ontwikkelingen in de toekomst – door de inzet van technolo-
gie de levenskwaliteit voor zelfstandig wonende ouderen te 
vergroten, zonder daarbij het individu uit het oog te verliezen? 
Ik geef u drie stellingen waarop ik u mag reageren. 

De eerste stelling is: ‘Technologie leidt tot meer zelfstandig-
heid’. 
Mag ik uw handen zien, wie is voor ... en wie tegen?
Homey is een spraak gestuurde schakelaar in huis dat 
verschillende automaten in huis met elkaar verbindt en deze 
aanstuurt. Lichten gaan uit, gordijnen gaan dicht of de tele-
visie wordt op het juiste kanaal aangezet, zodra Homey daar 
het commando voor krijgt. Huisautomatisering leidt tot een 
reductie van huishoudelijke inspanningen, en daarmee tot een 
hogere zelfstandigheid onder ouderen. 

Mogelijke invoering van dergelijke toepassingen binnen de 
Thuiszorg kan betekenen: minder inzet van het thuiszorgper-
soneel, gereduceerde kosten en ouderen die langer zelfstan-
dig blijven wonen. Meer zelfstandigheid is dus voordelig, 
wenselijk en noodzakelijk, maar tegelijkertijd rijst hier ook de 
vraag: leidt de toename van zelfstandigheid door de inzet van 
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Auteur: Karin Roos

Speech te houden voor de aanwezige landelijke besturen van de 

Thuiszorg op het jaarlijkse Thuiszorgcongres. 

Smart Living – part of 
Smart Cities
Goedemorgen dames en heren,

Hartelijk welkom op het jaarlijkse Thuiszorgcongres! Een 
congres met een strak programma, speciaal om u uit te dagen 
over de toekomst van de Thuiszorg na te denken. 

Want heeft u al kennis gemaakt met Alice? Alice is een 
pratende robot met een plastic gezicht en lijfje. Het bedrijf 
SELEMCA heeft deze robot ontwikkeld om in de toekomst be-
ter aan de zorgvraag van eenzame en dementerende ouderen 
te kunnen voldoen. Ziet u het al voor u; het zal waarschijnlijk 
de normaalste zaak van de wereld zijn om op ons tachtigste 
vergezeld te worden door een robot.

De eerste experimenten waarin contact werd gelegd tussen 
de mens en robotica techniek – robot Alice – hebben reeds 
plaatsgevonden. Alice is in staat menselijke gevoelens 
te registeren en hierop met getoonde emotie te reageren. 
Gesprekken in de toekomst zullen dus niet meer enkel tussen 
mensen plaatsvinden. De komst van Alice geeft aan dat de 
technologische ontwikkelingen wat betreft robotica binnen 
de zorgsector in een vergevorderd stadium zijn, het is dan 
ook het platform voor verdere ontwikkelingen. 

Onder de noemer van Smart Cities wordt gestuurd op het 
slim inzetten van technologie ter bevordering van de kwali-
teit van Nederlandse steden. Eén van de pijlers waaronder 
diverse initiatieven zijn geclusterd is Smart Living; de manier 
waarop het slim inzetten van techniek bijdraagt aan een zo 
efficiënt en slim mogelijke manier van leven. Bijvoorbeeld 
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technologie ook niet tot meer eenzaamheid? Het is dus niet 
zo zwart-wit. Dit brengt mij bij mijn tweede stelling. 

De tweede stelling is: ‘Technologie leidt tot meer verbonden-
heid’. 
Wie is voor ... en wie is tegen? 
Enerzijds is technologie een middel om eenzaamheid te 
verminderen, anderzijds kan het een middel zijn waardoor 
eenzaamheid toeneemt. Vele verbindingen tussen verschil-
lende groepen mensen komen tot stand via internet, zoals 
afspraken met buurtbewoners en de huisarts. De combinatie 
van online afspraken en het daadwerkelijk fysiek zien en 
spreken van buurtbewoners heeft positieve invloed op de 
sociale cohesie. De inzet van technologie zal dus een positief 
effect hebben op gevoelens van verbondenheid en nabijheid. 
En leidt tot afname van eenzaamheid.

De derde en laatste stelling is: ‘Technologie leidt tot een 
hogere levenskwaliteit’.
Opvallend is dat naar aanleiding van een onderzoek in een 
verzorgingstehuis meerdere bewoners hebben aangegeven 
nog over redelijk goede levenskwaliteit te beschikken. Oude-
ren gaven aan zich niet te vervelen, omdat zij volgens eigen 
zeggen altijd iets te doen hadden. Bijvoorbeeld computeren, 
televisie kijken of naar buiten gaan. Technologie draagt dus 
daadwerkelijk bij tot een betere levenskwaliteit en in mindere 
mate gevoelens van eenzaamheid en verveling. 

Ondanks de drie stellingen, blijft de vraag op welke manier 
je als Thuiszorgpersoneel de individuele ouderen niet uit het 
oog verliest. De uitdaging van slim leven is in principe niet de 
inzet van de moderne technologische ontwikkelingen; maar 
het zoeken naar de slimme balans tussen mens en techniek. 

In een slimme stad zijn buurtbewoners betrokken bij en ver-
bonden met elkaar. Het fysieke contact blijft van belang. 

Investeer in de toekomst, dus investeer op een slimme manier 
in technologie voor ouderen!

Investeer in de toekomst, investeer in technologie 

voor ouderen.
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dienende functie heeft voor de stad: de accu’s van auto’s die 
voorlopig niet vertrekken, kunnen worden gebruikt om piekbe-
lastingen in het smart grid van het stedelijke elektriciteitsnet-
werk op te vangen. 

Als je bewoner was geweest, had je je auto misschien wel ge-
parkeerd laten staan. Dankzij een combinatie van fijnmazig OV 
en slimme geïntegreerde ICT-toepassingen kun je in de smart 
city van de toekomst op vele manieren comfortabel en snel op 
je bestemming komen. En waarom zou je niet? 

Dankzij het rustige verkeer en de schone lucht in de stad is een 
wandeling in iedere smart city een prettige ervaring — en het 
menselijke contact met de mensen die je op straat voorbij gaat, 
dat is ook wat waard.
Niet verkeerd, toch?

Het bovenstaande beschrijft een kort moment in het Nederland 
van de toekomst. Een Nederland waarin steden zich terecht 
smart cities kunnen noemen. Waarin de (toepassing van) 
voortschrijdende techniek heeft geleid tot schonere en veiligere 
steden. Waarin steden en stadsregio’s onderling beter te berei-
ken zijn, voor zowel de regionale forens als de internationale 
toerist, maar waar ook het verkeer binnen de stad rustiger is 
geworden. Steden waarin ironisch genoeg dankzij de toepas-
sing van techniek meer ruimte is voor natuur en écht menselijk 
contact. Kortom, slimme steden, met een hogere leefbaarheid.

Wij staan op dit moment aan de vooravond van deze smart 
cities. Er zijn tal van voorbeelden te geven van technieken die 
passen binnen het plaatje van smart cities. Maar, het simpel-
weg toepassen van enkele slimme technieken maakt van een 
stad nog geen smart city. Het integreren van al deze technie-
ken, het verbinden van deze technieken met de inwoners en 
gebruikers van de stad, en haar inwoners en gebruikers onder-
ling, dat maakt het verschil. Een verschil tussen een gewone 
stad en een ‘slimme’ stad zit hem in de toegepaste technieken 
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Auteur: Johan Al

Speech te houden voor beleidsmakers met visie, op 

gemeentelijke, regionale en landelijke schaal. 

Geen Smart City 
zonder Smart Mobility
Stel je voor: na een lange internationale vlucht kom je uitge-
rust aan op Schiphol. Oké, misschien dat uitgerust aanko-
men na een lange vlucht nog iets té futuristisch klinkt, maar 
dankzij de versoepelde regels voor elektronica aan boord 
van het vliegtuig is je personal travel assistant applicatie 
inmiddels volledig op de hoogte van alle volgende stappen 
in je reisplan. Deze loodst je — via smartphone, smartwatch, 
smartglasses of nog niet ontwikkelde smarttech — zonder 
omwegen door Schiphol, naar het juiste perron, waar je met 
je reeds digitaal betaalde ticket zo in de juiste trein stapt, op 
naar een van de vele smart cities van Nederland.

Bij de ‘file’ die je vanuit het raam van de trein ziet, had je 
vroeger wellicht ‘blij dat ik daar niet zit’ gedacht. Dat is nu 
niet langer nodig: de file is niet meer dan een serie slimme 
auto’s, die onderling verkeersinformatie uitwisselen en 
samen afstand en snelheid in de gaten houden, en zo in con-
vooi veiliger, efficiënter en sneller de langere afstanden op de 
Nederlandse snelwegen overbruggen, terwijl de bestuurder 
ontspannen in zijn eigen auto zit. Dit gaat niet alleen sneller 
omdat de filedruk lager is, maar ook door adaptieve verkeers-
systemen: er wordt centraal gekeken naar de hoeveelheid 
verkeer, en deze informatie wordt realtime uitgewisseld 
tussen verkeersleiding en het verkeer zelf. Hierdoor kunnen 
groene golven ontstaan die de verkeersdruk verder ontlasten.

Omdat je plannen hebt buiten de stad, stap je op het station 
over op je eigen auto — net als de eerder beschreven auto’s 
elektrisch. Deze staat opgeslagen in een slimme parkeer-
garage, waar je elektrische auto wordt opgeladen én een 
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en het steeds beter kunnen benutten van de kwaliteiten van 
haar inwoners.

Smart mobility is de verbindende schakel tussen de verschil-
lende slimme technologieën die samen de moderne stad tot 
een ware smart city maken. Zoals de enorme ontwikkeling 
van smartphones in slechts enkele jaren heeft laten zien, is 
de ‘softwarematige’ kant slechts gelimiteerd door mense-
lijk vernuft en creativiteit. Tegelijkertijd is duidelijk dat de 
benodigde ‘hardware’ ook aanwezig moet zijn: pas na de 
ontwikkeling van de iPhone zijn de ontwikkelingen op smart-
phonegebied echt losgebarsten. 

Hier hebben steden helaas een handicap: de bebouwde 
omgeving is in feite ‘hardware’, maar het is niet mogelijk om 
in één klap een nieuw model stad op de markt te brengen. 
Ontwikkelingen zullen dus geleidelijker gaan. Juist omdat 
deze ontwikkelingen slechts geleidelijk kunnen gaan, is er 
beleid met een sterke visie nodig om van een stad daadwer-
kelijk een smart city te maken. We kunnen geen nieuw model 
stad lanceren, maar we kunnen wel vooruit denken en stap 
voor stap richting een smart city werken.

Deze stad zal er waarschijnlijk niet direct wezenlijk anders 
uitzien, maar zij zal wel wezenlijk slimmer zijn: efficiënter, 
minder vervuilend, beter bereikbaar en prettiger om in te 
verblijven. Smart mobility is een voorwaarde voor een échte 
smart city en hier ligt de uitdaging: de techniek is veelal 
al beschikbaar of volop in ontwikkeling. Het is nu aan 
beleidsmakers en bedrijfsleven om samen in te spelen op 
de kansen die er zijn, en ook de fysieke, bebouwde leefom-
geving te veranderen in smart cities, met smart mobility als 
verbindende schakel.

Maar, het simpelweg toepassen van enkele slimme 

technieken maakt van een stad nog geen smart city.
Auteur: Ron Bos

Speech te houden voor vervoerders. 

Smart Mobility
Beste vervoerder,

U leeft in mooie tijden. Nog nooit was het openbaar vervoer 
zo meetbaar. Uw voertuigen vertellen van minuut tot minuut, 
vol automatisch, waar ze zijn. Uw klanten doen hetzelfde 
met hun OV-chipcards. Uw datarijkdom is enorm en neemt 
alleen maar toe. Hoe smarter de city, hoe meer u weet om 
uw OV-systeem te optimaliseren. Dat bespaart geld en levert 
nieuwe reizigers op.

U leeft in mooie tijden. Nog nooit was u zo in contact met uw 
klanten. Uw voertuigen vertellen van minuut tot minuut, vol 
automatisch, wanneer ze verwachten aan te komen. Slimme 
routeplanners wijzen uw klanten op hun smartphone de weg 
naar actuele reisalternatieven bij onverhoopte verstoringen. 
Dat maakt u betrouwbaarder en sneller. Het levert u nieuwe 
reizigers op.

U leeft in mooie tijden. Wegen en steden slibben dicht. Beter 
Benutten is het hedendaagse toverwoord. Steeds slimmere 
verkeersmanagementsystemen spreiden aanbod. ‘Talking 
Traffic’ loodst het aanbod slim over beschikbare netwerken. 
Openbaar vervoer krijgt daarbij ruim baan. Investeringen in 
zelfrijdende voertuigen en geavanceerde (deel)fietsparkeer-
systemen bus- en treinreizen. Dat levert u nieuwe reizigers 
op.

Maar toch …

Het ver-smart-en van de samenleving is niet louter een bron 
van kansen. 
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Internet maakte nieuwe organisatievormen mogelijk. De 
echte innovatie van bijvoorbeeld Wikipedia en Facebook is 
niet zozeer technologisch, maar sociaal van aard: ze facili-
teerden nieuwe vormen van interactie en verbinding. Deze 
digitale platformen doorbraken bestaande marktverhoudin-
gen. Er kwam een kloof tussen wat kan en offline mag. Juist 
waar technologische en sociale innovatie samenkomen is de 
kans op dit soort disruptieve effecten maximaal. En dat is nu 
ook in uw markt gaande. 

Disruptie in mobiliteit
Digitale platforms verbinden kleine aanbieders met indi-
viduele vragers. Dit kan lokaal en kleinschalig beginnen, 
bijvoorbeeld het uitlenen van een boormachine aan de 
buren, of je auto. Maar met ICT als ‘onderlegger’ is (inter)
nationaal opschalen ongekend goedkoop en gemakkelijk. 
AirBnB deed dat met overnachtingen, Snappcar en My-
Wheels met leenauto’s en Uber met taxiritten. De reikwijdte 
van de virtuele marktplaats is virtueel oneindig. Welk bedrijf 
wist eerder binnen 5 jaar na haar oprichting tot Kamervragen 
te leiden op andere continenten? Uber deed het meermalen. 
Wat nu nog een aanbieder is in een nichemarkt, kan morgen 
volledig up-and-running zijn in uw markt. BlaBlaCar is nu 
al een serieus alternatief voor openbaar vervoer op de lange 
afstand in Zuid-Europese landen. Uber positioneert zich juist 
nadrukkelijk als versterking van het openbaar vervoer op de 
first en last mile. Bridj gaat nog verder.

Smart mobility ecosysteem
Wij voorzien vier type stakeholders in het ‘smart mobility 
ecosysteem’ van de toekomst. De eerste is de overheid als 
opdrachtgever van collectief vervoer en infrastructuur. De 
tweede bent u, de vervoerder die voertuigen en chauffeurs 
aanbiedt tegen betaling. De derde is de energieke samenle-
ving die lokaal en op kleine schaal zorgt voor basismobiliteit 
naar winkels, doktoren en ontmoetingsplekken. Tot slot zien 
we, zoals ik hiervoor aangaf, makelaars hun positie claimen 

zonder dat zij zelf vervoer aanbieden. Dat roept de vraag op: 
wie verdient straks wat? 

Internet beloofde ooit het einde van de intermediair te zijn. 
Transparantie en het oplossen van geografische beperkingen 
zou de consument en de slimme producent (lees: vervoerder) 
spekkoper maken. Inmiddels weten we dat deze voorstelling 
van zaken te simpel was. Misschien is het intermediaire kanaal 
wel de grote winnaar geworden. De marktdominantie van 
Booking.com is enorm binnen de gevestigde hotelmarkt, die 
nu weer uitgedaagd wordt door AirBnB. 

Dit gaat ook gelden voor de mobiliteitsmarkt. Het marktaan-
deel van georganiseerd vervoer via digitale platformen zal 
snel gaan groeien. Ook dankzij de ontwikkeling van autonome 
voertuigen en de verdunning/vergrijzing op het platteland wat 
om een slimme aanpak vraagt. Juridische processen rond Uber 
zijn hooguit vertragende achterhoedegevechten. In de smart 
city zijn de grenzen van openbaar vervoer en ‘eigen’ mobiliteit 
definitief verdwenen.

Digitale platformen op het gebied van mobiliteit zijn dus een 
blijvertje. Omgekeerd zijn ‘dikke OV-lijnen’ dat ook. Want hoe 
slim en flexibel zelfrijdende voertuigen ook mogen worden, 
hoe ‘talking traffic’ de wegcapaciteit ook weet op te rekken, 
hoe realistisch virtueel ontmoeten ook zal worden: het zal niet 
voldoende zijn om de mobiliteitsgroei bij te benen. Evene-
menten worden groter en grootser, het einde van de trek naar 
de stad lijkt nog lang niet in zicht en de globalisering van de 
kenniseconomie drijft de internationale vervoersvraag tussen 
smart cities nog steeds omhoog, ondanks of juist dankzij alle 
‘digitaliteit’. Concrete kansen voor uw huidige mobiliteitspro-
duct dus! En met al die nieuwe databronnen zijn besparings-

ICT en Big Data zorgen voor nieuwe kansen. 

De vraag is wel: wie wint hierbij: vervoerder, consument of 

intermediair?
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kansen en kansen voor extra reizigers ook steeds beter op te 
sporen. Dat is uw tactisch-operationele kans.

De strategische vraag is uw positie in dat nieuwe ‘mobili-
teitsecosysteem’: wordt u de Booking.com van mobiliteit en 
kiest u positie op de grote collectieve hoofdstromen? Of kunt 
u op tegen een Google of Uber die nieuwe mobiliteitsdien-
sten gaat aanbieden in de individuele nichemarkt en wordt 
u de AirBnb van mobiliteit? Ofwel: heeft u de ‘genen’ in uw 
organisatie om de ‘buurtbus van de toekomst’ echt een stap 
verder te brengen? Of is dat nu juist een mooie kans voor de 
technostart-ups met hun online aanpak? 

Aan u de keus, vooralsnog ...

Auteur: Marcel Bullinga

Speech te houden voor het voetbalstadium van het Zuid-

Koreaanse New Songdo. 

Vijfde Senior Smart 
City uitgeprint
Living Buildings Journal - 31 oktober 2023. Door onze 
big data reporter

Morgen wordt het laatste gedeelte van de vijfde Senior 
Smart City in Europa uitgeprint. Een veelgehyped moment, 
vergelijkbaar met de uitzending van het WK Voetbal. Waarom 
zijn Senior Smart Cities zo’n succes, vroeg Living Buildings 
Journal aan futurist Marcel Bullinga. Hij hield vandaag een 
donderende speech voor een tot de nok toe gevuld voetbal-
stadium in het Zuid-Koreaanse New Songdo, een van de 
oudste Smart Cities.

‘In 1891 vond in Frankfurt am Main de Internationale Electro-
technische Ausstellung plaats. Die beurs luidde het begin in 
van de Tweede Industriële Revolutie en leverde in de jaren 
daarop een stroom aan nieuwe bedrijven op rondom het 
nieuwe fenomeen elektriciteit. De Graaierscrisis 2008-2014 
markeerde gek genoeg het begin van de Derde Industriële 
Revolutie. Sociale robots, 4D-printers en het mobieltje als de 
remote-control-van-alles maakten de afgelopen tien jaar niet 
alleen onze economie lokaler, duurzamer en weerbaarder, 
maar ze bliezen ook uitstervende ambachten nieuw leven 
in. Voor jongeren van nu zijn sexy beroepen als nanosmid, 
energiecoach en Smart Senior City bouwer heel normaal.’ 

Waarom doen Senior Smart Cities het zo goed?

‘Het was vanaf het begin een economisch succes. Alle trends 
kwamen erin samen. De basale consumentenbehoefte aan 
zekerheid en selfcontrol. De onvermijdelijkheid van een lo-
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kale economie met minder transport. Het verdwijnen van het 
traditionele kantoor. De crash van de euro, waardoor er een 
explosie aan lokale munten ontstond. De opkomst van verti-
cal farming, die het lage rendement van oude stadslandbouw 
omhoog slingerde. De introductie van de zelfrijdende auto, 
die stadsfiles reduceerde tot niveautje aangenaam en de eco-
nomie een enorme boost gaf – reistijd was opeens werktijd. 
De enorme vooruitgang in 4D-printen. We konden al snel 
complete gebouwen printen, niet alleen casco, maar volledig 
aangekleed. Inclusief energievoorziening. En dat alles in een 
kwart van de tijd tegen een kwart van de kosten met de helft 
van het afval. Tel uit je winst! De eerste blauwdruk voor een 
volledig geprinte Smart City lag tien jaar geleden, in 2013, al 
op de virtuele tekentafels. New Songdo was een van de voor-
lopers. De Senior versie kwam er heel snel achteraan.’

Ging dat niet veel te snel voor de doorsnee bewoner?

‘Het ging ze niet snel genoeg! Fred en Henk, Jan en Fatima 
– allemaal willen ze goedkoop en luxe leven, vooral als ze 
senior zijn geworden. Print mij morgen maar een badkamer, 
een voetbal, de autosleutels – plus een spuitbus met zon-
nefolie er gratis bij. Wie wil dat niet? De Derde Industriële 
Revolutie heeft een stroom aan nieuwe welvaart opgeleverd 
en maakte de toekomst ongelooflijk goedkoop. In termen van 
koopkracht zijn we allemaal miljonair geworden.’

Hoe kwamen we van crisis tot boom?

‘Er heerste in de begintijd een diepgeworteld besef dat we be-
drogen waren. Financiële instellingen crashten, de overheid 
faalde. De oude welvaartsmotoren garandeerden niet langer 
onze zorg, energie, geld, veiligheid en woongenot. Dus 
moesten we het zelf gaan doen, nietwaar? Het was heel dui-
delijk dat steden nieuwe betekenis moesten krijgen, nieuwe 
waarde moesten zien toe te voegen aan hun bewoners. Dat 
gebeurde dan ook. Doe Het Zelf-communities op basis van 
hitec ontstonden in rap tempo. Techshops, Fablabs en Urban 

Farms waren de nieuwe broedplaatsen van die tijd voor be-
tekenisvolle technologie. In feite zijn die broedplaatsen met 
elkaar gaan blenden in smart cities. Cisco, een van de grotere 
steden-printers, adverteert met: ‘You control the city, not the 
other way round’. Schitterend!’

Aan welke trends werden die nieuwe technologieën gekop-
peld? Technologie alleen is nooit voldoende.

‘De opmars van Meneer en Mevrouw Senior, die tot op hoge 
leeftijd behoefte hadden aan woon-werk-zorgcombinaties. 
Plus die andere veelbezongen trend, van bezit naar toegang. 
Dat mondde uit in een enorme diversiteit aan diensten en 
producten. De Spotify-woning, de lokale energieprinter, het 
Zorg Aan Huis-abo, de ecokeuken die draait op eigen afval. Je 
kocht niet langer een stuk steen voor een gigantische hypo-
theek die een jaar later de helft van zijn waarde kwijt was 
of zonnecellen die al na twee jaar verouderd waren. Nee, je 
kocht woon-, energie-, zorg- en communitydiensten, de hele 
mikmak. Je nam in feite een abonnement op je leven. Een 
abonnement op de overheid. Een abonnement op jouw eigen 
slimme stad. Met gelukkig wel de mogelijkheid je direct weer 
af te melden. Dat houdt iedereen scherp!’

Cisco, een van de grotere steden-printers, adverteert 

met: ‘You control the city, not the other way round’. 

Schitterend!
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Dames en heren,

Gelukkig zijn we de tijd van massale flatgebouwen voorbij in 
nieuwe ontwerpen, maar het beeld van veel van onze steden 
wordt er nog steeds door bepaald.

Wat maakt nu dat we zo sterk de scheiding tussen stad en om-
meland maken. Zo strak de grens trekken tussen de functies 
van de stad en die van het landelijk gebied. De belegeraars zijn 
al lang verdwenen. En olifantenkuddes hoeven we hier niet 
buiten de deur te houden. 

Zijn er argumenten om dat onderscheid te maken? O zeker, 
intensieve veehouderijen of kolonies purperreigers kunnen 
niet goed uit de voeten met intensieve bewoning of gebruik. 
Maar ik stel hier dat het vooral de onbekendheid over en weer 
is, de angst voor elkaar en elkaars diepste drijfveren, het onver-
mogen om culturele verschillen te overbruggen, die verbindin-
gen tegenhoudt. Het vraagt bovendien langjarige wederzijdse 
interesse om tot rijke, verrijkte oplossingen te komen.

Waarom maak ik me druk over de scheiding tussen stad en 
platteland? Dat komt omdat ik een gespleten persoonlijk-
heid heb. Ik voel me thuis in de stad én ik voel me thuis 
in de natuur, in onze groene omgeving. Ik ken de enorme 
sociaal-culturele rijkdommen van de stad. En ik ken de even 
grote rijkdommen van groene omgevingen, van topnatuur tot 
boerenland. Ik ben me wel degelijk bewust dat het niet om 
identieke grootheden gaat, maar voor mij is onderscheid en 
niet scheiding aan de orde.

Als mens kom je tekort als je niet van beide kunt genieten. 
Let wel, kunt genieten en niet moet genieten. Het ervaren van 
beide, onderscheiden schatten voegt toe aan de kwaliteit van 
leven en de kwaliteit van onze samenleving. Het heeft zelfs 
een positieve invloed op de persoonlijkheidsvorming, zeker bij 
kinderen.

Over de auteur:

Chris Kalden is al meer 
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De scheiding tussen 

stad en omgeving is 
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De kwaliteit van onze 
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beide een twee-eenheid 

worden.

Auteur: Chris Kalden

Speech te houden voor ontwerpers, beleidsbepalers, idealisten 

en levensgenieters. 

Een smart city is een 
connected city
Dames en heren,

Gaat u even rustig zitten, benen naast elkaar, ogen dicht en 
diep ademen. 

Verplaatst u zich nu in gedachten naar de 16e eeuw. Stelt 
u zich een stad voor in die tijd. Laat het beeld langzaam 
groeien. Ik durf er om te wedden dat u in uw gedachten 
stadsmuren, grachten of iets vergelijkbaars verbeeldt. De 
stad biedt bescherming tegen de boze buitenwacht, tegen 
aanvallers. En is een vluchthaven, ook voor misdadigers kan 
ik u vertellen als geboren Kuilenburger, de oude vrijstad.

Blijf rustig zitten, nog steeds met uw ogen dicht.

Stelt u zich nu een stad voor uit de zeventiger jaren van de 
vorige eeuw, nog maar 40 jaar geleden. En wandelt u dan 
niet in gedachten in de aardige, rijk gevarieerde binnenstad, 
maar zoekt u de randen van de stad eens op. En dan ziet u 
dat we niet veel verder zijn gekomen. Want ik durf er om te 
wedden dat u in uw gedachten grote flats ziet, die met elkaar 
de moderne stadsmuur vormen. Die harde grens beschermt 
de burgers van de stad tegen het gevaarlijke platteland, 
want steen is van burgers en land van boeren. En een enkele 
relatief ongevaarlijke natuurfreak. In mijn beeld zie ik dan 
Pieter, de hoofdpersoon uit het boek De Vindtocht, voorbij 
wandelen.
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Ben ik blind voor inspanningen van vernieuwers? Voor 
de tuinsteden rond Amsterdam, voor de ontwerpers van 
Emmen, en recenter, van Almere. Helemaal niet, ik steek 
de loftrompet over hen. We mogen er trots op zijn, maar we 
kunnen er niet op (blijven) teren. Want ik stel tegelijkertijd 
vast dat scheiding nog steeds de norm is, in ieder geval de 
praktijk.

Ik houd een pleidooi om door te denken over een waarden-
volle toekomst. De stilstand moet gebruikt worden om straks 
weloverwogen en met passie voorwaarts te gaan. En dan 
gaat het niet alleen over beelden die nog decennia van ons 
verwijderd zijn. Het gaat evenzeer over verrijking op korte 
termijn en op kleine schaal. De mogelijkheden liggen voor 
het oprapen.

Maar het is lastig om de vertrouwde vanzelfsprekendhe-
den los te laten. De besluitvorming over het Oosterwold in 
Flevoland is daarvan een goede illustratie. Dat ging over 
een gebied waar op grote schaal die nieuwe verbondenheid, 
nieuwe functionele vervlechting vorm zou kunnen krijgen. 
4300 hectare waar het nieuwe Utopia kon worden gebouwd. 
Waar klassieke tegenstellingen tussen landbouw en urbaan 
gebruik niet meer bestaan, waar natuur overal onderdeel is 
van het dagelijks leven. Een geweldige gemiste kans.

Het zou kunnen dat u dacht: connected city, dat zal wel 
weer over IT en social media gaan. Mijn pleidooi voor het op 
verfrissende manieren tot stand brengen van fysieke, sociaal-
economische en sociaal-culturele verbindingen tussen stad 
en omgeving heeft daar niet in eerste instantie betrekking op. 
Maar de geweldige sprongsgewijze ontwikkelingen op dat 
vlak, voorbijgaand aan lang bestaande conventies, kan ons 
wel veel leren. Wellicht moeten zij de bedenkers van ‘mijn’ 
verbindingen zijn.

Dames en heren,

Een slimme stad moet daadwerkelijk, levend verbonden zijn 
met de omgeving. Een vloeiender verband tussen goed verenig-
bare functies hoort daarbij. Een smart city kan dus alleen maar 
een connected city zijn: in ontwerp en in functioneren.

Het is uw dure plicht om ervoor te zorgen dat we in de toe-
komst onze ogen niet dicht hoeven te doen om die verbindin-
gen, die samenhang te zien. We kunnen die gewoon zien!

Ik reken op u. En is het niet (meer) voor mij, dan is het wel voor 
onze zes kleinkinderen.

Je komt tekort als je niet van stad én platteland 

kunt genieten.
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Historisch gezien beleven we een uniek moment. Omdat 
mensen kunnen zeggen, ervaren en ook kunnen voelen: we 
behoren allen tot die ene wereldgemeenschap. We kunnen 
ervaren dat we allemaal, of we het nou willen of niet, met el-
kaar verbonden zijn. Dat er geen wij tegenover zij bestaat in de 
energetische wereld waar we deel van uitmaken. Of we het nu 
over mensen, planten, dieren, ecosystemen of het universum 
hebben: we zijn allen met elkaar verbonden. En het bijzondere 
is dat hiervoor steeds meer (natuur)wetenschappelijk bewijs 
komt. En dit is een keerpunt in de geschiedenis, waarin we 
staan voor de keuzen: leven of niet (meer) leven.

Een verandering in het paradigma is hoogst urgent, willen 
we in staat zijn de verwachte hoeveelheid mensen op onze 
mooie planeet te voeden en een menswaardig leven te geven 
in vrede en veiligheid. Want als ons geboorterecht is: in vrede 
leven, met genoeg middelen van bestaan en met behoud van 
het goede voor diegenen die na ons komen, dan wordt het tijd 
daarmee bewuster om te gaan. En ons in ons handelen steeds 
af te vragen of dat ook goed is voor het geheel van de aarde. 
Goed voor het GEHEEL.

Dus het gaat in de Slimme Stad, de HartStad, niet om winst 
voor mij ten koste van jou, maar of er sprake is van een 
win-winsituatie. Het is goed voor jou en voor mij. Nee, in het 
nieuwe paradigma dient ook het geheel er beter van te worden. 
En anders wordt er net zo lang gezocht naar een oplossing 
tot de drie-eenheid in het winnen is bereikt. Je hoeft niet te 
hopen om toch te handelen. Gelukkig is er wereldwijd een 
steeds groeiend aantal initiatieven gaande. Permacultuur, de 
occupy-beweging, mensen die actie ondernemen op Facebook 
bijvoorbeeld en laten weten: Palestijnen houden van Israël 
en andersom. Mensen die op eigen initiatief de verbinding 
zoeken met hun broeders en zusters in andere landen. Omdat 
zij weten dat ze broeders en zusters zijn. Omdat mensen weten 
dat we allen hetzelfde willen. Eten en drinken, een dak boven 
ons hoofd, een zinvolle dagbesteding, leven in vrede en veilig-
heid en dat onze kinderen het goed mogen hebben. Het liefst 

Auteur: Hans Suur Maj Zonneveld

Speech te houden voor de Vereniging van Nederlandse 

Gemeenten (VNG).

Intermezzo: de 
SmartCity als 
HeartCity
Een werkelijk Slimme Stad is een HartStad. De stad van de 
toekomst is (of moet worden) een HartStad. Gebaseerd op an-
dere waarden dan die nu de boventoon voeren. De HartStad 
speelt een andere melodie.

Tot op de dag van vandaag zijn samenlevingen – overigens 
niet alle – gebaseerd op en ontlenen hun identiteit aan gren-
zen, vlaggen en een eigen (al dan niet kunstmatig) geculti-
veerde nationaliteit; op concurrentie dus. En daarmee zingt 
het Ego, tezamen met egoïsme, het hoogste lied. Mededogen 
ontbreekt volledig of nagenoeg volledig. We gaan uit van 
schaarste. Schaarste aan geld, schaarste aan grondstoffen, 
schaarste aan tijd en aan vernieuwing. Het is steevast: wij 
tegenover zij. Dat geldt ook op wereldschaal.

Wij Amerikanen tegenover Iran. Israël versus de omrin-
gende landen. Maar niet alleen kijken mensen in nationale 
staten zo naar elkaar. Ook binnen steden doen mensen 
dat. Bestuurders en ook de inwoners van steden: ze zijn 
voortdurend op zoek naar grenzen en identiteit. Dus hoor ik 
een wethouder uit een stad zeggen: ‘Ik ben gekozen om de 
belangen van mijn stad te behartigen en niet die van andere 
steden’. Dat er een gemeenschappelijk belang zou kunnen 
zijn, daaraan wordt in uitspraken als deze voorbij gegaan. 
De grenzen, de vlaggen bepalen het handelen. Vanuit die 
observatie zijn we nog altijd steenoude stammen waar de 
wijze van samenleven van de eigen stam als uitgangspunt 
wordt genomen: wij zijn beter, zij zijn minder.

Over de auteur:

Hans Suur Maj 

Zonneveld was 32 jaar 

politicus, waarna het 

hem duidelijk werd dat 

er meer in het leven 
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Kernboodschap:

We staan op een 

keerpunt van de 

menselijke geschiede-

nis: De SmartCity zal 

een Heartcity zijn, of 

niet zijn.



94 95Smart Cities Pamflet 2.nl

nog beter dan wij als we in kommervolle omstandigheden 
verkeren. Deze mensen laten hun hart spreken, geven uiting 
aan hun behoefte aan verbinding. Omdat ze het vermogen 
hebben om verder te kijken dan hun lands-, stads- of stam-
grenzen ver zijn.

Verbinding is het sleutelwoord in het nieuwe paradigma van 
de Slimme Stad, van de HartStad.

Niet alleen op technologisch gebied zullen mensen met el-
kaar in verbinding staan. Mensen zoeken in de HartStad ook 
fysiek naar verbinding met elkaar. Ze zoeken gelijkgestem-
den. Lokale ruilmarkten ontstaan: ‘Ik heb dit in de aanbie-
ding, wat zet jij er tegenover?’. Wat begon als een studen-
tengrap is in sommige steden uitgegroeid tot een alternatief 
ruil- en betaalsysteem.

Lokale munten ontstaan, omdat mensen in hun Slimme Stad 
niet de dupe willen worden van het oncontroleerbare wereld-
wijde geldsysteem, dat door enkelen ten nadele van velen 
bleek gemanipuleerd te kunnen worden. Een Slimme Stad 
schept zijn eigen lokale bank. Uitgangspunt is: terug naar de 
oorsprong van omgaan met geld. Zonder grote winstmarges, 
dure kantoren, onbegrijpelijke producten en zelfverrijking 
van de enkelingen, van wie de torenhoge salarissen slechts 
verdedigd kunnen worden met als enig argument dat ze an-
ders naar de concurrent gaan. Laat ze gaan! LAAT ZE GAAN! 
En doe zaken volgens het nieuwe paradigma waarin genoeg 
is voor iedereen. Maar niet voor de hebzucht van mensen en 
stop met het berekenen van rente.

De Slimme Stad, de HartStad, snapt de behoefte van haar 
inwoners zich te willen identificeren met … ja, met wat? 
Ja, met hun stad, maar niet meer exclusief. Overigens het 
woord ‘stad’ is een begrip uit het oude paradigma. Een nieuw 
begrip zal ontstaan, waarin duidelijk wordt dat het niet gaat 
om een afgesloten geheel. Vergeet niet dat in Europa veel 
steden muren, wallen en poorten hadden. Logisch in een tijd 

waar de eigen vlag wapperde, waar de nadruk lag op grenzen, 
omdat het gevaar van ‘daarginds’ dreigde. De meeste wallen, 
muren en poorten zijn verdwenen. Sterker nog: de wereld 
is grenzeloos geworden. Ieder ongeluk, iedere ramp, iedere 
geweldpleging in welke uithoek van onze aarde dan ook kun-
nen dezelfde dag gezien worden. Zelfs kleine gebeurtenissen 
komen onze grote wereld binnen. Live streaming, tv, twitter 
en on-line news sites. De wereld is een groot dorp geworden. 
En mensen realiseren zich in toenemende mate dat we van 
elkaar afhankelijk zijn. De schaalvergroting neemt almaar toe. 
Mensen vragen zich al dan niet bewust af: ‘Waar blijf ik in dit 
grote geheel? Behoor ik nog ergens toe?’. Wereldburgers zijn 
zoekend, voelen zich verloren in de massa. En dat kan twee 
kanten opgaan. De mensen kunnen zich gaan terugtrekken 
op hun eigen erf, dorp, stad of land, en alles wat vreemd is, 
van buiten komt, afwijzen. Of er wordt een wenkend perspec-
tief geboden dat mensen weer het gevoel geeft ergens bij te 
horen,deelgenoot te zijn van het grotere geheel, en dat gebeurt 
in de Slimme Stad, de HartStad. De (lokale )politiek zal daarom 
ook veranderen. Burgers zullen het gegeven mandaat, want 
dat is wat er in een democratie aan bestuurders wordt gegeven, 
weer gaan opeisen. Ze gaan dan zelf aan de slag om hun dorp 
vorm te geven en gaan verbindingen aan met gelijkgezinden, 
zowel binnen als buiten de stadsmuren van de Hartstad. 
Dwars door alle lagen van de bevolking heen, want die zijn 
in de Slimme Stad niet langer relevant. Er ontstaan nieuwe 
werkvormen, waarin inwoners veel meer dan nu het initiatief 
nemen. Bestuurders zullen dienstbaar moeten zijn aan die 
initiatieven in plaats van (over)heersend. Dat is de HartStad, 
de SmartCity. In een Slimme Stad wordt er echt geluisterd en 
bestaat de bereidheid om de antwoorden spontaan te laten 
ontvouwen en het hart te openen. Dit betekent: de stilte en de 
ruimte, om ons heen en tussen ons, hun werk laten doen. Op 
die manier bereiken we een collectieve potentie die vele malen 

Dan is het leven in de SmartCity niet langer een ego-trip, maar een 

harts-tocht geworden.
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groter is dan we met ons hoofd kunnen bedenken. De uit-
komsten van deze nieuwe leef- en werkwijze in de Hartstad 
zullen indrukwekkend veel groter zijn dan binnen die van 
de economie van tegenstellingen, omdat het belang van het 
geheel eindelijk uitstijgt boven dat van het individu.

Zou dat kunnen?

Ik geloof er in. Heb ervaren hoe het kan werken. Hoe het ons 
verder brengt en ons verbindt. Heb ervaren hoe het is om 
op een manier met elkaar in gesprek te gaan die ik als actief 
politicus niet voor mogelijk had gehouden.

Hoewel ik er in de spaarzame mooiste momenten even, heel 
in de verte, aan geroken had. Praten vanuit jezelf, niet in 
gevecht gaan, waarlijk luisteren naar de ander en jezelf, en 
wellicht nog belangrijker: luisteren naar het ongekende.

We ‘ont’-hoofden als het ware. Gebruiken de ruimte die er 
tussen ieder van ons bestaat om bij onbekende bronnen te 
komen. Fascinerend wat er dan mogelijk is. Iedereen in het 
gesprek is bereid zichzelf (m/v) onderwerp van gesprek te 
maken. We zijn doorgaans zo op de inhoud gefocust, dat 
we de ander uit het oog verliezen. Dit leidt vroeg of laat tot 
het verliezen van mensen, tot het creëren van obstakels. Het 
gaat niet om ons: het gaat om het grotere geheel.

In de SmartCity gaan we op een nieuwe, meer betekenisvolle 
wijze met elkaar in gesprek. Dan wordt deze smartcity de 
Hartstad, de kraamkamer voor het onteigenen van de ego’s 
en het ontginnen van de nieuwe akkers van de gezamen-
lijkheid. Dan is het leven in de SmartCity niet langer een 
ego-trip, maar een harts-tocht geworden.
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ven, vaak zelfs zonder dat je het merkt. Een centraal compu-
tersysteem verzamelt allerlei data uit de stad, van de energie 
die gebouwen verbruiken tot de bezetting van parkeerplek-
ken. Van de drukte op de wegen tot de actuele locatie van 
alle bussen en metro’s. Zelfs wie er wanneer hoeveel afval 
weggooit kan worden gemeten – om toegang te krijgen tot de 
afvalcontainers moet je je identificeren met een chipkaart. 
Als al die data worden gecombineerd en geanalyseerd, zo is 
de hoop, kan het functioneren van de stad worden geoptima-
liseerd, met zuiniger gebouwen, efficiëntere systemen – een 
stad die prettiger en veiliger is om in te leven.

Veel merk je daar niet van als je in Songdo rondloopt. Brede 
boulevards worden geflankeerd door hoge wolkenkrab-
bers. Op straatniveau zie je winkeltjes, liefst met Engelse of 
Franse namen: bakkerij Tous les Jours (een authentic French 
Bakery), de Zoo Coffee Shop, een afhaalpizzeria, een super-
marktje en natuurlijk een Koreaans barbecuerestaurant. Het 
is prettig om door Songdo te wandelen. De stad is ontworpen 
voor de voetganger, en tussen alle torens in zijn veel parkjes 
met speeltoestellen voor de kinderen.

De smart city schemert af en toe door het straatbeeld heen 
– bijvoorbeeld doordat naast alle speelplaatsjes beveiligings-
camera’s staan. De beelden worden in een centraal systeem 
verzameld en niet alleen de gemeente gebruikt ze om de vei-
ligheid op straat te verhogen. Ouders kunnen straks – tegen 
betaling – toegang tot de beelden krijgen zodat ze vanuit hun 
appartement op de twintigste of dertigste verdieping toezicht 
kunnen houden op de spelende kinderen.

Cisco wil binnenkort ook een andere dienst lanceren: een 
armbandje voor kinderen met een chip erin. Sensors in de 
stad kunnen dan registreren waar het kind is. En mocht het 
verdwalen, dan krijgen de ouders een sms’je. Veiligheid is 
een belangrijk thema in de smart city, vertelt Khetrapal.

‘No one likes a city that’s too smart.’
Auteur: Gertrud Blauwhof

Speech te houden voor de toekomstige stadmakers. 

Smart city New 
Songdo 
Hoe is het leven in een smart city? De Volkskrant en het 
radioprogramma Villa VPRO maakten in december 2012 een 
programmareeks over smart cities. Martijn de Waal, filosoof 
en mediaonderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam, 
reisde voor hen af naar smart city New Songdo in Zuid-Korea: 

‘Een soort Almere is het, maar dan op zijn Aziatisch: Songdo, 
een groeikern met stedelijke ambities in de polder, bedoeld 
om de almaar uitdijende bevolking van de metropolitane 
regio Seoul – met ruim 23 miljoen inwoners – op te vangen. 
Maar dan niet met rijtjeshuizen in meanderende straten, 
maar met 40 of 50 verdiepingen hoge woontorens met 
luxeappartementen, dicht op elkaar gebouwd en helemaal 
volgehangen met sensors, camera’s en supersnelle netwerk-
verbindingen. Wereldwijd wordt Songdo wel gezien als dé 
modelstad voor de toekomst. Maar de hoogtechnologische 
stad die nu verrijst op een opgespoten zandbank in Gele Zee, 
vlak voor de Zuid-Koreaanse kust is tegelijkertijd ook hoogst 
controversieel.’

Het masterplan voor deze nieuwe stad is ambitieus. Hier 
moet het beste uit alle werelden gecombineerd worden. Er is 
een kanaal zoals in Venetië en een park dat is gemodelleerd 
naar New York’s Central Park. De golfbaan is ontworpen door 
topgolfer Jack Nicklaus en de exclusieve privéschool baseert 
zijn curriculum op dat van Chadwick School, een van de 
beroemdste scholen in Los Angeles – geliefd bij de sterren uit 
Hollywood. 

Maar bovenal wordt Songdo aangeprezen als een smart city: 
de laatste technologieën zijn onderdeel van het alledaagse le-

Over de auteur:
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Duurzaamheid is een ander speerpunt. Door het energie-
gebruik nauwkeurig te monitoren, kan er flink bespaard 
worden. In de smart city moet de weg of de stoep ‘weten’ of 
er iemand langskomt, zodat de sterkte van de straatverlich-
ting kan worden aangepast. En kantoorgebouwen moeten 
zelf alle computers en lichten uitschakelen als de laatste 
werknemer het pand heeft verlaten. Geen gek idee: 70 
procent van het energiegebruik in grote steden is afkomstig 
van gebouwen.

De data die de sensors van de smart city genereren, wil Cisco 
ook beschikbaar stellen aan andere bedrijven. Die kunnen 
dan weer nieuwe diensten ontwikkelen. Bijvoorbeeld een 
app die parkeerplaatsen laat communiceren met het naviga-
tiesysteem in de auto. De TomTom loodst je dan zo naar een 
vrije parkeerplek. Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat de 
professionals op het gebied van ruimte, bouwen, wonen en 
leven er vandaag de dag een concurrent bij hebben, name-
lijk de ICT-bedrijven.

Reflecterend moet men Songdo zien als een modelstad, 
een proeftuin waarin dit soort technologieën ontwikkeld 
en uitgeprobeerd worden. Niet iedereen is echter enthou-
siast over het concept ‘smart cities’. Volgens verschillende 
wetenschappers gaat de efficiëntie ten koste van leefbaar-
heid. Bovendien hebben burgers te weinig in te brengen, 
waardoor inwoners van een smart city vooral gezien worden 
als consument aan wie allerlei diensten verkocht kunnen 
worden in plaats van burgers die deel uit maken van de 
stad. Graag wil ik dan ook afsluiten met een citaat uit The 
Guardian: ‘No one likes a city that’s too smart’.

Auteur: Gert-Joost Peek

Speech te houden voor stadsbestuurders en ambtenaren stedelijk 

beheer en ontwikkeling.

Een slimme stad 
ontschot! De kansen 
van de koppeling 
van Smart City en 
gebiedsontwikkeling 
nieuwe stijl
Smart City en gebiedsontwikkeling nieuwe stijl zijn onderdeel 
van de transitie naar een duurzame stedelijke economie. 
Smart City voegt aan gebiedsontwikkeling een technische 
oriëntatie en verbreding naar andere sectoren toe. Gebieds-
ontwikkeling kan binnen Smart City de lokale ruimtelijke 
weerslag borgen. De koppeling van het Smart City gedach-
tegoed en dat van gebiedsontwikkeling biedt kansen voor 
vernieuwing en verduurzaming, maar alleen wanneer 
overheden en marktpartijen weten te ontschotten en nieuwe 
ketensamenwerkingen aangaan.

Onze steden moeten duurzamer en innovatiever worden. 
Dit zijn de drijfveren van Smart City. Zo’n stad gebruikt 
informatie- en communicatietechnologie (ICT), zowel om 
haar infrastructuur en nutsvoorzieningen meer interactief 
en efficiënt te maken, als om het bewustzijn van het belang 
van deze voorzieningen bij haar burgers te vergroten. Deze 
aanpak moet leiden tot een goede score op aspecten als eco-
nomie, mobiliteit, milieu, burgerschap, kwaliteit van leven 
en bestuur. Hoewel burgerparticipatie wordt benadrukt, lijkt 
deze benadering van Smart City al goed ingekapseld in de 
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ons bekende structuren en werkwijzen: veelal sector-gebon-
den en top-down.

Gelijktijdig met de ontwikkeling van een Smart City product-
aanbod, is gebiedsontwikkeling in transitie. De crisis heeft 
ervoor gezorgd dat de vertrouwde aanpak – gekenmerkt door 
grote vastgoedspelers die door nieuwbouw op uitbreidingslo-
caties en schaalvoordelen winsten maken op grond en bouw 
– niet meer werkt. Deze top-down aanpak wordt vervangen 
door een meer bottom-up benadering waarin het initiatief 
ligt bij bestaande of nieuwe gebruikers die in een gebied wil-
len investeren, bekend onder de term organische gebiedsont-
wikkeling. Kritiek op deze werkwijze is dat het moeilijk is om 
gebouw- of kaveloverstijgende voorzieningen en infrastruc-
tuur te realiseren en daarmee te beantwoorden aan een deel 
van de duurzaamheidsdoelen.

Wanneer we Smart City en gebiedsontwikkeling met elkaar in 
verband brengen, ontstaan kansen op meerwaarde. De Smart 
City benadering helpt om gebiedsontwikkeling niet louter 
meer als een (integrale) vastgoedopgave te beschouwen, 
maar ook als een opgave van duurzame energie, mobiliteit, 
waterkwaliteit en -veiligheid, voedselvoorziening en van 
andere sociale en maatschappelijke vraagstukken. Op deze 
manier wordt gebiedsontwikkeling écht integraal.

Het is niet alleen de Smart City benadering die de verdere 
ontwikkeling van gebiedsontwikkeling stimuleert. Ook 
andersom zijn er positieve effecten van een koppeling te 
verwachten. Een gebiedsgerichte benadering vraagt van de 
producten, technieken en systemen van Smart City om te 
kijken naar de lokale inbedding en specifieke uitwerking 
van de onderlinge verbanden. Iets wat denkend vanuit het 
schaalniveau van de stad en vanuit de traditionele en sector-
gebonden kokers van het stedelijke bestuur makkelijk kan 
worden vergeten. Investeringen in Smart City-techniek moe-
ten - om werkelijk aan de kwaliteit van leven bij te dragen - 
gedragen worden door de lokale gemeenschap en aansluiten 

op andere investeringen in het gebied. Daarom moeten Smart 
City-initiatieven en gebiedsontwikkeling worden gekoppeld.

Een tweede reden voor het koppelen komt voort uit de vol-
gende vraag: leiden investeringen in slimme infrastructuur al-
leen tot een Smart City? Nee, natuurlijk niet. De basis voor een 
slimme stad ligt in innovatie, open én duurzame innovatie. 
Innovatie leidt tot banen en tot slimme oplossingen. Innovatie 
kan gestimuleerd worden door open innovatiemilieus of Living 
Labs te creëren. Dit zijn real life test- en experimenteerom-
gevingen, waar gebruikers en producenten door co-creatie 
innoveren. Een voorbeeld van een Living Lab in ons land is de 
RDM Campus in Rotterdam.

Wanneer open innovatie wordt gecombineerd met de ICT-
oriëntatie van Smart City ontstaat een krachtige combinatie, 
die innovatie sterk stimuleert. Denk aan crowdsourcing, 
waarbij een gemeenschap – de crowd – wordt gevraagd een 
taak uit te voeren – outsourcing. Of aan digitale productie met 
behulp van 3D-printers. Productiefuncties die in het verleden 
uit de stad zijn geplaatst, krijgen met de opkomst van open 
innovatiemilieus weer een plek in de stad, en zijn daarmee 
nieuwe impulsen voor gebiedsontwikkeling.

De koppeling van Smart City en gebiedsontwikkeling is bevor-
derlijk voor beide en biedt de stad allerlei perspectieven op een 
duurzame succesvolle toekomst. Door de stad ook weer te be-
schouwen als een plaats voor productie, blijken allerlei urbane 
kenmerken ook hiervoor van toegevoegde waarde te zijn. Dat 
is dus slim benutten van wat er al is. Om dit mogelijk te maken 
moeten we het wel organiseren. Het open karakter zorgt ervoor 
dat overheden maar beperkt kunnen sturen en bepalen. Er 
wordt gevraagd om een balans tussen regisseren en faciliteren, 
tussen top-down en bottom-up, en – meest belangrijk – om 
het mogelijk maken van ketensamenwerking over disciplines 

De basis voor een slimme stad ligt in innovatie, open én 

duurzame innovatie.
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en sectoren heen. Dit vraagt een grote verandering van over-
heid en bedrijfsleven. Met name bij de overheid zijn er veel 
schotten aanwezig die ketensamenwerking in de weg staan.

De meerwaarde van de koppeling tussen Smart City en 
gebiedsontwikkeling zal pas tot stand komen, wanneer er 
wordt ontschot en gestuurd kan worden op integrale kwa-
liteit zonder gehinderd te worden door sectorale belangen 
en budgetten. Zo kan werkelijk duurzame samenwerking 
ontstaan. Professor Jan Jonker benadert duurzaamheid 
daarom als een organisatieopgave. De premisse is dat echt 
duurzaam handelen slechts kan ontstaan door samen te wer-
ken: ‘We bewegen daarmee van een economie gericht op het 
individu naar één waarin het “samen” weer centraal komt te 
staan. Niet vanuit een vaag soort “alles en iedereen gelijk”-
opvatting, maar vanuit het idee dat we met elkaar moeten 
werken aan gemeenschappen, communities, netwerken en 
verbindingen die het mogelijk maken om voor en met elkaar 
waarde te creëren’.

Auteur: Jacques Dekker

Speech te houden voor bestuurders van steden. 

Stad en platteland: 
een groene alliantie?!
Laten we eens teruggaan in de tijd dat de mens (de homo 
sapiens) in staat was rechtop te lopen en langzamerhand ging 
wonen in een soort ‘community’. De primaire levensbehoef-
ten stonden centraal in denken en doen om te overleven. Men 
ging vooral op zoek naar planten en vruchten. In die tijd werd 
er nog geen vlees gegeten. De jachtinstrumenten ontbraken 
en de meeste dieren waren toen voor de mens nog te snel. 
Ook het lichaam van de mensen was zodanig geconstrueerd 
dat het alleen maar geschikt was voor het eten van planten 
en vruchten. Geen vlees! Pas veel later kon de jacht worden 
verbeterd, waardoor er ook vlees werd geconsumeerd. Dat 
heeft eeuwen zo gefunctioneerd totdat de communities gin-
gen uitgroeien tot steden. Parallel daaraan waren de mensen 
op het platteland in staat niet alleen voedsel voor zichzelf 
te verbouwen, maar werd het ook mogelijk om systemen te 
ontwikkelen die de productie zodanig uitbreidden dat steden 
konden worden voorzien van voedsel. In feite ontstond een 
soort van agribusinesscomplex rondom steden. De basis voor 
een groene alliantie tussen stad en platteland was gelegd.

Je ziet in – zeg maar – de16/17e eeuw een sterke groei van 
de urbanisatie, de verstedelijking. Het wonen in de stad had 
aanzien, er ontwikkelden zich allerlei beroepen, het onder-
wijs tot en met universitair niveau trof men daar aan, kunst 
en cultuur kregen een dominante plek en de aandacht voor 
volksgezondheid steeg sterk. Men beperkte zich in denken 
en doen niet meer tot de grenzen van de stad, maar men ging 
verder Europa in, naar Afrika, naar Indië en naar Japan. De 
welvaart nam toe in de stedelijke agglomeraties, maar op 
het platteland leefde men onder het bestaansminimum. De 
sociale en economische discrepantie was evident.
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Eeuwenlang heeft die ontwikkeling zich in essentie op deze 
wijze gecontinueerd. De industrialisatie bracht relatief 
welvaart voor de burgers in de stad. Maar dat gold in veel 
mindere mate voor de onderkant van de samenleving in de 
stad en nog steeds niet voor het platteland.

Even een sprong naar de Tweede Wereldoorlog. De honger-
winter. Nog sterker dan ooit waren de mensen uit de stad 
afhankelijk van de agrariërs op het platteland. Althans als 
men wilde overleven. De tulpenbollen waren relatief minder 
waard dan eeuwen terug, toen de tulpenbol meer waard 
was dan goud. Het is dan ook geen wonder dat in tijden van 
absolute schaarste men zelfs de toevlucht tot het consumeren 
van tulpenbollen neemt. Wil de stad overleven, dan heeft 
men het platteland nodig. 

Na Wereldoorlog II stelden de politici, de bestuurders, et 
cetera, op Europees niveau alles in het werk om vooral de 
voedselproductie te optimaliseren. De grootschalige land-
bouw was het devies, waarbij stad en platteland ontkoppeld 
bleven. Zo rond de eeuwwisseling kwamen we erachter dat 
dit systeem moest worden veranderd. Vraagstukken als: 
duurzaamheid, milieu, CO2-uitstoot, food print, uitputting 
van de landbouwgronden, de effecten van bestrijdingsmid-
delen op de gezondheid van mensen, schreeuwden om 
aandacht, mede gevoed door maatschappelijke organisaties 
en vervolgens de politiek. De land- en tuinbouw moesten 
veranderen. Die kentering is vooral begonnen in de stedelijke 
agglomeraties, zoals de metropool regio Amsterdam. De 
kritische consument met een meer dan gemiddelde opleiding 
die daar woont, neemt geen genoegen meer met agriproduc-
ten die niet volgens een duurzaam systeem zijn geteeld. Men 
krijgt belangstelling voor en wordt kritisch over de productie-
wijze van voedsel. Op kleine schaal komen alternatieve biolo-
gische producten in beeld. Aanvankelijk aarzelend (want het 
was een kleine markt!) maar op dit moment is deze sector al 
goed voor een totaal omzet van ruim 1 miljard euro. 

Er ontstaan in de stad ook allerlei initiatieven voor ‘stads-
landbouw’. De stedelijke politiek gaat zich nu ook buigen 
over het thema: voedsel en de stad! De stad Amsterdam zoekt 
nu concreet verbinding met de agriregio Noord-Holland 
Noord, in casu: de groene apotheker van de wereld. Een 
groene alliantie is geboren, maar anders dan vroeger: nu uit 
het oogpunt van wederzijds respect en in de wetenschap dat 
verbinding tussen stad en regio van grote waarde is voor de 
agribusiness in de regio èn voor de inwoners in de stad. We 
krijgen in de gaten dat voedsel je beste medicijn is en het 
beste medicijn je voedsel. De wetenschap in de stad heeft 
inmiddels ontdekt dat het voedseldieet uit de regio op termijn 
het medicijn gaat vervangen.

Maar ook in cultureel opzicht is het nodige veranderd. Eten 
begint weer een belangrijk sociaal item te worden. Zowel 
buitenshuis als thuis. Koken is in! Kijk naar tv-programma’s, 
niet alleen in Nederland maar ook elders in Europa: overal 
zie je de kok en de keuken op de buis. 

Steden als Amsterdam zijn de belangrijkste toeristische 
trekpleisters, maar het agritoerisme is in opkomst. In de 
schilderkunst zijn de agriprodukten al eeuwen zichtbaar. Het 
Melkmeisje van Johannes Vermeer (1658), De Aardappeleters 
van Vincent van Gogh (1885): toeristische bezienswaardig-
heden van de eerste orde. Google voor de aardigheid op 
‘groenten en fruit schilderijen’ en je krijgt 121.000 hits.

De toekomstige sociale, economische en culturele interactie 
tussen stad en platteland verdient veel meer aandacht. Kij-
kend naar het verleden en het heden is daar alle aanleiding 
toe.

De agrisector is voor een metropool regio één van de 

beste economische medicijnen.
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Auteur: Jan Kadijk

Speech te houden voor Majed Abd Al Fatah, burgemeester van 

Rawabi, West Bank, Palestina. 

Een newborn smart 
city in Palestina
Geachte burgemeester,

U bent een nieuwe Palestijnse stad voor 50.000 inwoners aan 
het bouwen en u wilt er meteen een smart city van maken. 
De woningen in Rawabi hebben inmiddels wel glasvezel, 
maar nog geen bewoners. Dat laatste is bij smart cities niet 
ongebruikelijk. Ook zogenaamd slimme steden als Masdar 
en Songdo hebben lange tijd amper inwoners gehad. Voor 
zover die steden nu wel bewoond worden, staan ze niet echt 
bekend om hun sfeer of quality of life. Voor inspiratie over 
slimme steden kwam u dan ook terecht in Nederland, waar 
we vooral in de omgang met bewoners veel slimme lessen 
hebben te delen. Co-creatie, lokaal initiatief en circulaire 
economie zijn daarbij belangrijke trefwoorden. 

Er wordt sinds 2010 aan Rawabi gebouwd. De stad is mooi 
gelegen in de groen beplante heuvels en doet haar naam 
recht aan. Rawabi betekent immers ‘berg’. Het grootstede-
lijke Ramallah ligt ten zuiden op negen kilometer afstand 
en bij mooi weer reikt het uitzicht tot aan de Middellandse 
Zee. Het fysieke landschap is heuvelachtig en indrukwek-
kend. De 3D-animaties van de ontwikkelaar laten de stad van 
haar betoverende kant zien. Twee moskeeën, een kerk, een 
amfitheater, parkeergarages en appartementencomplexen in 
flinke dichtheden, met wijds uitzicht op de omgeving.

‘Live, work, grow’ is de slogan op de website van Rawabi. 
De politieke context blijft in de verkoopfolders buiten beeld, 
zoals we ook in Nederland niet bij elke nieuwbouwwoning 
een uitgebreide bijsluiter bijvoegen over het feit dat de 

woning beneden zeeniveau wordt gebouwd. Elke plek heeft zo 
zijn eigenaardigheden. De kopers zijn er mee bekend, en de 
marktvraag in Rawabi is zo groot dat de verkoop er niet onder 
lijdt. Ondertussen vormt de politieke werkelijkheid een seri-
euze bedreiging voor het welslagen van het project Rawabi. 
De noodzakelijke vergunningen voor een toegangsweg over 
Israëlisch grondgebied zijn nog niet afgegeven, de locaties 
voor het storten van het afval uit de stad zijn nog niet bekend. 
Rond de drinkwatervoorziening kwam er op de valreep toch 
een deal met de Israeli’s. De waterkraan functioneerde, toen 
in augustus 2015 de eerste 200 bewoners hun nieuwe voor-
deur opendeden. Maar hoe robuust is die deal? Menig collega-
burgemeester zou er een paniekaanval van krijgen.

De ontwikkeling van het private project Rawabi wordt gefi-
nancierd met miljoenen uit Qatar, aangevuld met middelen 
van de vermogende projectontwikkelaar Bashar al-Masri. 
Het project van circa 850 miljoen dollar brengt Palestina een 
nog niet eerder aangeboden type woonomgeving. Het project 
gaat niet alleen over wonen, maar natuurlijk ook over het 
creëren van politieke ‘facts on the ground’. Elke huizenkoper 
doet hier een Palestijnse investering in het Palestina van de 
toekomst, een voorschot op de getekende vrede die vroeg 
of laat verwacht wordt. Deze toekomstverwachting legt een 
zo mogelijk nog grotere hypotheek op het welslagen van dit 
megaproject.

Het past goed bij deze hooggespannen verwachtingen om van 
Rawabi ook een ‘smart city’ te willen maken. Het relatieve 
isolement maakt dat Rawabi veel profijt kan hebben van een 
circulaire economie binnen de stadsgrenzen. ICT-oplossingen 
kunnen daarbij helpen. Het domweg kopiëren van recycle-
oplossingen van elders gaat echter niet werken. 

Live, work and grow. De slogan van Rawabi doet denken aan 
de piramide van Maslow, waarin universele behoeften van de 
mens hiërarchisch worden geordend. Maslow veronderstelde 
dat een hogere behoefte pas in beeld komt als in de basis-
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behoeften is voorzien. Empirisch onderzoek heeft echter 
uitgewezen dat de behoeften uit de piramide niet per se als 
een stappenplan worden doorlopen. Een dak boven je hoofd 
is geen noodzakelijke voorwaarde om te kunnen genieten 
van een mooi gedicht. En ook zonder de zekerheid van 
vrede en veiligheid kan er op pure wilskracht best gebouwd 
worden aan de toekomst. In Rawabi wordt daarvoor steen 
voor steen het bewijs geleverd. De piramide van Maslow: nu 
ook met Wifi.

Maar hoe wordt Rawabi nu een smart city? Het uitrollen van 
glasvezel en WiFi levert wel een vruchtbare digitale humu-
slaag op, het is niet voldoende voor groei. De groei moet 
van de stadsbewoners komen. Een slim stadsbestuur gaat 
daarom met die inwoners het gesprek aan, op zoek naar de 
lokale energie, naar de kiemen van nieuw initiatief. In de 
wetenschap dat de behoeften van de (toekomstige) inwoners 
van Rawabi zich op alle niveaus van Maslow tegelijk kunnen 
manifesteren.

Het belangrijkste advies aan een newborn smart city is 
daarom om de interactie met de nieuwe bewoners alle 
ruimte te geven. Investeer in geëngageerde inwoners. Maak 
de bewoners mede-aandeelhouders van hun stad, en creëer 
een (digitaal) platform waar zij hun ideeën voor de stad 
kunnen inbrengen en in co-creatie kunnen uitwerken. Daar-
naast is een goede analyse nodig van de lokale en regionale 
economische kansen en mogelijkheden. Waarin kan Rawabi 
onderscheidend zijn ten opzichte van haar omgeving? Een 
gezamenlijke focus op een economische toekomststrategie 
helpt bij het maken van keuzes. De burgemeester die aan 
deze collectieve visievorming een constructieve bijdrage 
levert, is een smart city aan het bouwen.

De piramide van Maslow: nu ook met WiFi.
Auteur: Tijmen Klip

Speech te houden voor bouwers en ontwikkelaars. 

Duurzaam gebouwde 
wereld
Reizend door de wereld word je geconfronteerd met vele 
bouwkundige opvattingen. Met enorm gemak en nonchalan-
ce worden op de meeste gebouwen de koeling of verwarming 
applicaties op complexen gebeund. Van de meest simpele 
shacks in de township van Cape Town met een peloton aan 
ventilatoren, tot de appartementen complexen in Manhattan 
met airco gesatureerde gevels. De vraag is hier ‘hoeveel ver-
mogen moeten we installeren?’ in plaats van ‘hoe beperken 
we de vraag?’. Deze status quo wordt op vele plekken gewoon 
altijd als makkelijker en goedkoper beschouwd. 

Gelukkig groeien we in Nederland langzaam maar zeker naar 
een duurzamere gebouwde omgeving. Onder andere door 
met een nieuwe blik naar de bouwvraagstukken te kijken. Dit 
deels gedreven door ideologie, maar ook deels door de druk 
op grondstoffen en de stabiliteit van de Europese economie. 
We hebben (nu nog) de luxe van kapitaal en het voordeel van 
de juiste geïnstitutionaliseerde middelen binnen onze maat-
schappij. Middels deze tools kunnen we gestaag een nieuwe 
groene norm ontwikkelen en behouden. 

Een avant-garde van prestigieuze pioniers creëren de nodige 
inspiratie, aansporing en ondersteuning voor een groenere 
wereld. Wil men als duurzame voorvechters echter werel-
wijd en over het gehele sociaal-economische spectrum de 
marktstrijd winnen van conventionele methodes, dan moet 
duurzaamheid eenvoudiger, goedkoper en toegankelijker 
worden. Als dit bereikt is, zal er een veel bredere consen-
sus voor sustainability kunnen ontstaan. In sterk en strak 
georganiseerde culturen, zoals Nederland, kan men vanuit 
de wet en de vakwereld relatief makkelijk duurzaamheid 
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implementeren. In minder georganiseerde landen moet je 
vakkennis, vakkundigheid en bewustzijn juist systematisch 
zien te delen. 

Onafhankelijk van de organisatorische structuur is het 
energetische concept achter effectieve duurzame gebouwen 
vergelijkbaar. De nieuwe stappenstrategie, gedefinieerd aan 
de TU Delft, beschrijft deze structuur, die impliciet en expli-
ciet in duurzame gebouwen hoort te zitten, goed:
1.  reduceer de energievraag, 
2.  hergebruik reststromen, 
3.  los de resterende energievraag duurzaam op, 
4.  afval = voedsel. 

Alles begint met het verminderen van de vraag naar energie. 
Bij het bestaande vastgoed kan men met eenvoudige ingrepen 
gemakkelijk de isolatie en ventilatie verbeteren. Bovendien 
zijn deze investeringen binnen enkele jaren eenvoudig terug-
verdiend. Bij nieuwbouw kan men met eenvoudige uitgangs-
punten in de ontwerpfase veel efficiëntere woningen creëren. 
Ook met het slim gebruikmaken van materialen kunnen enor-
me stappen gezet worden. Een innovatie die beide combineert, 
is bijvoorbeeld: gegroeide organische isolatie-elementen. De 
implementatie van LEDs en ‘slimme’ verlichtingssystemen 
kunnen de elektriciteitsvraag aanzienlijk verminderen, alsook 
het visuele comfort verbeteren. 

Vervolgens kan hergebruik van energiestromen enorm veel 
winst opleveren. Integratie van energiesystemen op blok-, 
wijk- of stadsniveau is goed mogelijk. Voorbeelden van 
duurzame cycli op verschillende niveaus zijn: restwarmte van 
datacentra of zwembaden voor woningen en terugwinning van 
warmte van douche/keukenwater. Implementatie van deze 
koppelingen in nieuwe en bestaande projecten kan enorm veel 
besparen en de belangen van meerdere partijen behartigen.

Bij lokaal opwekken van energie denkt men al gauw aan het 
typische element van duurzame gebouwen, de zonnecellen. 

Gecombineerd met smartgrids binnen een huis en op wijk- en 
stadsniveau, die vraag en aanbod adequaat sturen, kan met 
lokale PV-installaties de restvraag in de toekomst slim opgelost 
worden. De combinatie van PV met zonnecollectoren, PV/T-
panelen, kan zelfs meteen voorzien in de behoefte aan warm 
water. Ook warmtekrachtkoppeling kan bijvoorbeeld gebruikt 
worden om zowel elektriciteit als warmte te leveren. 

Zo heeft de St. Michaëlskerk de energierekening van 1500 euro 
naar een winst van 500 euro weten te schakelen, door zijn 
overschot aan bio-afval gestookte energie te verkopen. 

Het hergebruik van restproducten biedt ook vele win-win 
situaties. Zo wordt het overschot aan CO2 van onder andere 
Shell-raffinaderijen in Rotterdam al gebruikt in kassen met de 
OCAP. Of bijvoorbeeld: het gebruik van gassen en brandbare 
stoffen die overblijven van waterzuiveringen, kunnen worden 
gebruikt bij bio-wkks. Zo zijn er nog tal van mogelijkheden. 

Bij alle duurzaamheidsvraagstukken is de crux het tactisch 
combineren van aanwezige elementen in een omgeving. 
Door het positieve momentum van alle groene consumenten, 
ondernemers en organisaties te benutten, zal het huidige 
verbruik-en-verbrand paradigma snel kunnen verschuiven 
naar een evenwichtige en duurzamere aanpak. Het eerste 
symptoom van deze veranderende visies is de focusverschui-
ving van financiële instellingen naar duurzame investeringen! 
En de rechtbank die de Nederlandse staat verplicht sterkere 
klimaateisen te stellen.

Om deze omschakeling wereldwijd door te voeren zullen er 
nog vele uitdagingen overwonnen moeten worden. Maar met 
een strategische, creatieve, en vooral pragmatische insteek 
moet dit mogelijk zijn

De vraag is hier ‘hoeveel vermogen moeten we 

installeren?’ in plaats van ‘hoe beperken we de vraag?’.
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toegankelijk gemaakt, biedt het ruimte voor innovaties en 
toegepaste technologieën die ons in staat stellen daadwerke-
lijk slimmer om te gaan met onze steden.

Maar helaas, zo ver zijn we nog niet. ‘The Ugly Truth’ is 
dat steden vooralsnog de grootste bron van congestie en 
vervuiling zijn, een enorme energievraag hebben en veel 
afval produceren. Bovendien zorgt de enorme vraag ook 
voor uitputting van onze natuurlijke bronnen en stijgende 
CO2-uitstoot. En wat te denken van voedseltekorten, een ver-
grijzende bevolking en het tempo waarin verstedelijking en 
sociale ongelijkheid toenemen. Ondanks alle technologische 
innovatie blijft er een gapende kloof in de ongelijke toegang 
tot kennis.

Om een slimme stad te worden is meer nodig dan technolo-
gie en informatie. Je kan ook niet verwachten dat alle oplos-
singen die vandaag worden bedacht, morgen de wereld gaan 
redden. Er is leiderschap en visie nodig, openheid van data 
en vooral veel experimenten met diverse stakeholders die 
aantonen dat het kan. De gemeente Amsterdam participeert 
op dit moment in diverse initiatieven die allemaal in de 
dezelfde richting wijzen. ‘Amsterdam Smart City’ vormt het 
platform dat organisaties en Amsterdammers de mogelijk-
heid biedt om slimme stedelijke oplossingen te testen in 
living labs, en om ze daarna uit te rollen over de stad en over 
andere steden. Interessant is dan hoe deze experimenten en 
systemen zich tot elkaar verhouden en wat er zou gebeuren 
als de diverse kennisketens met elkaar verbonden kunnen 
worden. Dit vraagt om een brede blik die het hele speelveld 
kan overzien, en die de wederkerigheid en wederzijdse 
afhankelijkheden onderkent en weet te benoemen en 
verbeelden. Maar voor we zover zijn, zullen we ons eerst een 
paar dingen moeten toeëigenen.

1. We moeten weten hoe de stad functioneert
De basis ligt in het kunnen benoemen, hanteren, monitoren 
en meten van de dynamiek van de stad. Dit vergt kennis van 

Over de auteur: 

Eric van der Kooij 

is stedenbouwkun-

dige en werkzaam als 

projectleider Stad in 

Balans. Tevens verken-

ner en verbeelder van 

ruimtelijke economische 

processen die bijdragen 

aan metropoolvorming.

Kernboodschap: 

De rol van de ruimtelijke 

ordening zou wel eens 

van onverwacht grote 

betekenis kunnen zijn bij 

het maken van slimme 

steden.

Auteur: Eric van der Kooij

Speech te houden voor de spelende mens.  

Als steden echt slim 
zouden zijn ...
Als steden echt slim zouden zijn, dan zou de wereld er heel 
anders uitzien. Echte slimme steden moeten wel haast een 
stedelijk synoniem van de hemel zijn. Sterker nog, Siemens 
heeft het al in zijn ‘Christal Future Life Video’ verbeeld. 
Slimme steden zijn leefbare steden waarin innovatie en 
efficiënt gebruik van energie, data en grondstoffen hand in 
hand gaan. In slimme steden zijn mensen in staat om hun 
energiebalans, hun eetgewoonten, hun geestelijke en fysieke 
gesteldheid te meten, te monitoren en efficiënt en effectief te 
gebruiken. 

Mensen voelen zich veilig en verantwoord betrokken bij wat 
ze doen en er is geen ongelijkheid. Daarnaast zijn slimme 
steden natuurlijk ook mooier, met prachtige gebouwen, 
efficiënte vervoerssystemen en openbare ruimten. Kortom, 
slimme steden zijn ook blije steden die weten wat mensen 
willen en daar ook naar kunnen handelen. En als gevolg 
daarvan zijn alle mensen gelukkiger. En … in slimme steden 
schijnt altijd de zon! 

Eén ding is zeker: mensen die in slimme steden geloven zijn 
optimistisch en kijken verder en breder dan hun eigen hori-
zon. Ze geloven in een toekomst van mogelijkheden. 

De drijvende kracht achter het concept van slimme steden is 
dat technologische innovatie en de toenemende stroom aan 
informatie ons in staat stellen steeds slimmer en beter met 
onze leefomgeving om te gaan. Of zoals Ginni Rometty (CEO, 
IBM) het verwoordt zal de 21e eeuw de eeuw zijn waarin 
informatie als de ‘next natural resource’ wordt gezien. Er is 
immers geen schaarste aan informatie en, mits gedeeld en 
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het gebruik van de stad; data over stromen van mensen, 
grondstoffen, vervoersmodaliteiten, en hun gedrag in de tijd 
(dag/nacht, week/weekend, maand/jaar). Kennis alleen is 
dus niet voldoende. Om tot innovatie te komen, moet kennis 
gedeeld worden. 

2. We moeten open en inclusief zijn
Op het moment dat verschillende soorten kennis beschikbaar 
komen, kan innovatie ontstaan. Dat kan alleen in een le-
rende omgeving die open en inclusief is. Door pragmatische 
toepassing, integratie van kennisniveaus en zogenaamde 
cross-overs komen nieuwe inzichten tot stand die op hun 
beurt leiden tot nieuwe toegepaste oplossingen. Dit vergt 
echter wel de moed en generositeit om te kunnen en willen 
delen. En het vergt vertrouwen dat de oplossingen die er uit 
voortkomen, per definitie bijdragen aan een betere en slim-
mere samenleving. 

3. We moeten durven spelen!
Spelen bevordert niet alleen de mate van adaptiviteit aan de 
omgeving. Het helpt ook de menselijke geest te ontwikkelen, 
het voedt onafhankelijkheid en … het bevordert improvisatie. 
Als de kennis er is en de omgeving in staat is om kennis te 
delen, dan is de laatste stap het vermogen om snel te kunnen 
schakelen tussen de verschillende systemen; in thematiek, 
tijdframes en actoren. Dit vergt improvisatiekracht, hande-
lingssnelheid én de kracht van de verbeelding. De spelende 
mens is hiermee de laatste schakel om tot slimme steden te 
komen.

Kortom, slimme steden kunnen alleen efficiënt en effectief 
met de complexiteit van vraag en aanbod omgaan als er ook 
iets in de cultuur van samenwerken verandert. Systeemden-
kers spelen hierin een cruciale rol. Zij zijn niet alleen in staat 
om de complexiteit te doorzien en te vertalen naar heldere 
beelden, maar durven dit ook te agenderen voorbij de secto-
rale belangen, deeloplossingen en kortetermijnagenda’s. 

De rol van de ruimtelijke ordening zou hierin wel eens van 
onverwacht grote betekenis kunnen zijn en veel breder dan 
nu worden ingezet. Immers, de kern van het vak bestaat uit 
de afweging van meerdere belangen en het vermogen om 
de complexiteit te verbeelden en zo tot een evenwichtige en, 
jawel, slimme samenleving te komen. 

De spelende mens is hiermee de laatste schakel om tot 

slimme steden te komen.
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Balans zoeken, onthaasten (wie kent dat woord nog), 
ontmoeten (in een dubbele betekenis, dus ook ont-moeten) 
zijn belangrijke thema’s in een wereld die op zoek is naar z’n 
eigen toekomst. Organiseren kan niet meer op de traditionele 
manier: kennis, percepties, informatie, vraag en aanbod – op 
het moment dat je zou denken dat het inzichtelijk is, is het 
alweer veranderd, de factoren tijd en plaats worden net zo 
ongrijpbaar als in het hiernamaals.

Maar kijk waar de kanaries naar toe vliegen. Terwijl de 
urbanisatie wereldwijd niet te stoppen is en megasteden 
voortbrengt als krioelende mensenkolonies, daar ontvluch-
ten de trendsetters de drukte en vestigen zich in nieuwe, 
kleinschalige coöperatieve verbanden, in achtergebleven 
oorden op het platteland. Op zoek naar autarkie en balans. In 
de steden ontstaan vergelijkbare clusters, vanuit een nieuwe 
waardengedrevenheid.

En waar ik als klassiek opgeleid econoom nog eenvoudig de 
balans kon opmaken in debet en credit, allebei in guldens 
uitgedrukt, daar maak ik me op voor een toekomst waarin we 
de duurzame productiviteit meten in meerdere eenheden. De 
klassieke geldeenheid (euro’s voor het gemak) is niet toerei-
kend om verdienmodellen te beschrijven. De maatschappe-
lijke kosten en baten analyse loopt vast bij deze enkelvoudige 
maatstaf. Waar de hele wereld en haar smart cities in hun 
snelheid, met computers en data-uitwisseling, een multige-
laagdheid krijgen, zo zullen we ook meerdere lagen moeten 
combineren om met duurzame productiviteit om te gaan.

1. Geld
De klassieke dominante geldeenheid krijgt weliswaar concur-
rentie, maar blijft bestaan (tenzij je nog in revolutie gelooft, 
maar die brengt over het algemeen meer slachtoffers dan 
winnaars) – het is een mooie maatstaf om welvaart uit te 
drukken, en om deze door te geven en te verhandelen.
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Speech te houden voor de financiële sector op de Zuid-As.  

Slim omgaan met 
geld, tijd, geluk en 
cultuur 
Dames en heren,

Toen ik ooit werd opgeleid als econoom, had ik het maar 
gemakkelijk. We rekenden in guldens, geld regeerde en 
productiviteit hield zich aan eenvoudige wetten van vraag en 
aanbod en berekenbare groeicurves. Ik was en ben een kind 
van na de oorlog, het economisch groeiperspectief over-
heerste ook in de landbouw en de ontwikkelingseconomie. 
Het was een kwestie van tijd en van hard werken om alle 
problemen opgelost te krijgen, als we tenminste niet zouden 
verliezen van de uitputting van de aarde, waar de Club van 
Rome voor waarschuwde.

Hoeveel ingewikkelder is het geworden. We putten niet al-
leen de aarde uit, maar ook elkaar. Door begeerte, individu-
alisme, de overdaad aan informatie en mogelijkheden raakt 
de balans heftig verstoord. Waar we bij de uitputting van 
de aarde hard werken aan een meer circulaire economie, 
met duurzame energie en hergebruik van materialen – zo 
zullen we ook bij mensen moeten gaan nadenken over meer 
circulair gebruik. We kunnen wat leren van de oude Chinese 
wijsheid: dat een mens 30 jaar heeft om op te groeien (terwijl 
wij onze jeugd afjakkeren om zo snel mogelijk productief te 
worden), 30 jaar om wijs te worden, en 30 jaar om wijs te zijn 
(en dus niet vroegtijdig afgedankt en afgeschreven, maar in 
een inclusieve economie waardevol om kennis en ervaring in 
te zetten voor volgende generaties).
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2. Tijd
Hoewel je in de economie kunt promoveren op het thema 
‘tijd is geld’, weten hele delen van de samenleving dat je 
zonder geld niet over de tijd van een ander kunt beschikken, 
en dat je met jouw beschikbare tijd niet altijd aan geld kunt 
komen – al was het maar omdat daarvoor een systeem van 
‘banen’ bestaat die meestal full time zijn en vast, waarvoor 
je jezelf moet kwalificeren. Maar tijd beschikbaar stellen met 
je talenten kan ook buiten het dominante systeem om, met 
aanvullende lokale ruilsystemen. Op Rotterdam-Zuid ben 
ik al enige tijd actief met de Zuiderling, maar zo zijn er al 
duizenden in de wereld. Ze verbinden mensen, voegen als 
steunberen bij een kerk stabiliteit toe aan de samenleving.

3. Geluk
Deze zomer organiseerde ik met enkele vrienden de eerste 
Nationale Geluksconferentie. Ruim duizend mensen had-
den die dag een dialoog over wat geluk voor hen bepaalt. 
Geluk kun je ook meten, dat doet inmiddels ook de VN, 
nadat Buthan daarmee school had gemaakt. Ik heb wel eens 
een ondernemingsplan ingediend met als hoofdopbrengst 
‘Geluk, + 171’. Leidt tot mooie gesprekken en oordelen: is dat 
veel? – wat denk jij?

4. Cultuur
En je kunt productiviteit meten in cultuur. Daarom gaan we 
nog steeds naar musea en tentoonstellingen. Willen we op 
reis, omdat dat ons rijker maakt. Waarderen we de keuken en 
de muziek van anderen. Maar ook het waardensysteem van 
respect, van compassie, of zorg voor ouderen, of exotische 
vaardigheden van marktverkoop, of naaikunst, of stralend 
het leven genieten, tegen de dag aan leunen.

Deze nieuwe mix van geld, tijd, geluk en cultuur bepaalt 
de nieuwe maatstaf voor duurzame productiviteit. Met één 
balans gaan we het niet meer redden. Te eendimensionaal 
– enkelvoudig de wereld opmeten in één financiële maatstaf 
heeft afgedaan, al weten sommigen dat nog niet. De bankier 

van de toekomst zal breder moeten kijken, zal meer vragen 
moeten stellen, moet kunnen jongleren met meerdere eenhe-
den: geld, tijd, geluk en cultuur. Wat breekt er een geweldige 
tijd aan.

Deze zomer organiseerde ik met enkele vrienden de eerste 

Nationale Geluksconferentie.
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nen in economisch en sociaal opzicht veel waarde toevoegen 
aan hun stad en buurt. Zo kunnen ze een aanjagersfunctie 
voor de stad vervullen. Wat hierbij helpt is dat kennisthema’s 
aansluiten op de doelstellingen van de stad en dat dit duidelijk 
zichtbaar is. Ook het mengen van faciliteiten zoals winkels, 
horeca en woonfuncties helpt. Goede kenniscentra kunnen 
interessante activiteiten aantrekken en versnellingskamers zijn 
voor start-up bedrijven in de stad. 

Veel kennisinstellingen laten daarnaast, door alleen op hun 
campus te focussen, kansen liggen. Hoger onderwijsinstel-
lingen bijvoorbeeld hebben door marktwerkingsbeleid van 
de overheid, marktdenken en fusies de nadruk gelegd op 
‘efficiency’ en centralisatie van huisvesting door campusvor-
ming. Dit kan echter schijneffciency zijn. In een tijd waarin de 
stad wemelt van leegstaande kantoren en maatschappelijk 
vastgoed kan men er niet meer omheen: de kansen voor 
kennisinstellingen liggen voor het oprapen om iets voor de ste-
delingen te betekenen in de stadsbuurten, vanuit –vaak klein-
schalig– leegstaand vastgoed. Dit mes snijdt aan twee kanten: 
juist kleinschaligheid en kleinschalige vestigingen in de stad 
brengen, eventueel in aanvulling op de campussen, de mense-
lijke maat ook terug in het onderwijs. Waar docent en student 
gezamenlijk koffiezetten is het ijs heel snel gebroken, anders 
dan in grote anomieme schoolgebouwen en campussen; ook 
stellen studenten zich beter open voor kennisoverdracht.  Nog 
verdergaande integratie ontstaat doordat stadsbestuurders 
en hun kennisinstellingen niet alleen economisch en fysiek, 
maar ook in toenemende mate op inhoudelijk vlak met elkaar 
en andere partners in de stad gaan samenwerken. Ook dit is 
kanteling van de samenleving en participatie; de gemeente 
staat niet meer centraal, maar er zijn verschillende partijen die 
met elkaar samenwerken. Het stadsbestuur is daarbij gericht 
op faciliteren in plaats van verzorgen.

Een voorbeeld van langdurige samenwerking zijn de fieldlabs 
in Amsterdam. In deze fieldlabs worden onderzoek en activi-
teiten van de hogeschool continu geëvalueerd en ontwikkeld 
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Speech te houden voor bestuurders van steden en 

kennisinstellingen.  

Grote steden worden 
nieuwe slimme markt-
plaatsen voor kennis 
Er is sprake van een razendsnelle kanteling van de samen-
leving. Bottom-up initiatieven krijgen steeds meer ruimte 
en de overheden denken – in plaats van in termen van een 
verzorgingsstaat – steeds meer in het kader van een participa-
tiesamenleving. Mensen moeten meer voor elkaar gaan zorgen 
en met elkaar zaken delen. Onderzoekers waarschuwen er 
echter voor om de rol van verzorgingsstaat niet al te zeer los 
te laten, bijvoorbeeld als het gaat om de aandachtswijken in 
grote steden. Maar hoe dan? 

Stadsbestuurders stuiten op problemen: hoe moeten ze de 
weinige middelen die ze hebben besteden? Aantoonbare ef-
fectiviteit van maatregelen, bijvoorbeeld in de sfeer van sociale 
dienstverlening, is een voortdurende bron van maatschappelij-
ke discussie. Dit alles dwingt stadsbestuurders om steeds slim-
mer te worden. Veel steden hebben hiervoor een belangrijke 
asset in huis: de kennisinstellingen die daar gevestigd zijn. 

In deze lezing ga ik in op de vraag hoe bestuurders meer 
kennis ten behoeve van hun stad kunnen vergaren. En bepleit 
ik slimme samenwerkingsvormen tussen steden en hun ken-
nisinstellingen.
Steden hebben kennisinstellingen hoog in het vaandel staan 
en zijn bezig met kennishotspots, campussen of science parks. 
Terecht, want steden met kennisinstellingen in huis zijn vaak, 
alleen al vanwege het aantrekken van hoger opgeleiden, suc-
cesvol. Kennisinstellingen met een campus of science park die 
in steden zijn gevestigd, hebben echter meer potentie. Ze kun-
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in dialoog met de stadsdelen en partners in de stad. Concreet: 
kennis van lectoraten wordt zo gecombineerd met praktische 
hulpverlening. Bijvoorbeeld kennisopbouw en hulp op het 
gebied van laaggeletterdheid. Er vindt schuldhulpverlening in 
wijken plaats en tegelijkertijd wordt kennis op dit gebied opge-
bouwd. Sportdocenten leren mensen fietsen in de stad. Studen-
ten leren door hierin te participeren en raken maatschappelijk 
betrokken, ze zien wat er zich in de stad afspeelt. Tegelijkertijd 
wordt er continu nagedacht over de ontwikkeling van losse 
‘aanbodgerichte’ projecten van de hogeschool tot ‘vraag-
gestuurde’ projecten met concrete deliverables. Hierbij wordt 
zorgvuldig voortgebouwd op bestaande kennis en partijen.

De ontwikkeling dat binnen grote steden steeds meer wordt 
samengewerkt, is niet meer te stuiten. Bij slimme samenwer-
king – zoals het delen van kennis en netwerken – is er sprake 
van een uitruil. Door elkaar beter te leren kennen, zien we ook 
waar men elkaar kan helpen. De term deeleconomie komt op. 
In onderstaand voorbeeld krijgt het concreet gestalte wat dat 
kan inhouden. 
-  De student doet door zijn stad te helpen kennis en ervaring 

op, en ziet hoe hij wat kan betekenen. 
-  De bewoners krijgen er ondersteuning voor terug.
-  Het leegstaande maatschappelijk vastgoed van de stad 

wordt gebruikt. 
-  De docent krijgt een goede leeromgeving.
-  De onderzoeker maakt gebruik van informatie en het 

netwerk van de stad, en geeft de stad op haar beurt aanvul-
lende kennis. 

Bij deze slimme samenwerking is een duidelijke regierol en 
samenwerking tussen organisaties essentieel. Hierbij is het 
van cruciaal belang voor spelers binnen steden te kijken in een 
groter perspectief dan alleen de eigen organisatiedoelen. Ook 
hier is het ‘wij’ in plaats van ‘ik’.

Het is van cruciaal belang voor spelers binnen steden te kijken 

in een groter perspectief dan alleen de eigen 

organisatiedoelen.

Auteurs: Anton Bronsvoort en Henk-Geert Blaak

Speech te houden voor vakbroeders.  

Vluchten kan nog!
Alleen al het begrip ‘smart cities’ roept associaties op met 
drukte, met alles overal tegelijk en altijd. Met heel veel com-
municatie en nog meer uit de tijd en de locatie halen dan 
voorheen, want alles moet sneller, beter, effectiever en, als het 
even kan, duurzamer.

Het lijkt ons een goed idee om u mee te nemen naar ons ont-
werp voor een vluchtoord uit die hectiek van de moderne stad. 
Ik vertel u graag een ander verhaal.

Het gaat over twee objecten die in 2011 en 2013 ontworpen 
zijn voor het project Refugio – Spaans voor toevluchtsoord en 
onderdak voor pelgrims. Uitgangspunt van het ontwerp van de 
Refugio is de (geheime) afgelegen locatie, ergens in Nederland. 
Dit kunstproject is geïnitieerd door Leonie Dijkema van OP DE 
DIJK (theatermaker) en Eva Blaak van DEBOKOFHETLOKET 
(ontwerper).

Het project is ontstaan vanuit een zoektocht (pelgrimage) van 
deze beide kunstenaars naar het ‘loslaten’. Een select gezel-
schap ontving voor aanvang van het project een bijzondere 
publicatie en een uitnodiging voor deelname. Het ging hierbij 
om een overnachting op een voor de deelnemers onbekende 
plek voor maximaal 2 personen, ergens in Nederland, ver 
buiten de stedelijke agglomeratie. In beide gevallen ging het 
om een onontgonnen gebied op een landgoed in het oosten 
van Nederland.

De Refugio, met zijn onbekende locatie, was voor de bezoeker 
een confronterende ontmoeting met de contramal van het 
hectische, georganiseerde en gecontroleerde leven in de stad. 
De Refugio vormde door zijn sobere karakter (geen stromend 
water, licht, wc) een contrast met het gemak dat stedelingen zo 

Over de auteurs: 

Anton Bronsvoort 

(1980 TU Delft) en 

Henk-Geert Blaak 

(1998 Academy voor 

Bouwkunst Arnhem) 

werken sinds 2000 

samen in de maat-

schap Bronsvoort 

Blaak Architecten te 

Amerongen.

Kernboodschap: 

Slim hoeft niet nieuw 

te zijn.



126 127Smart Cities Pamflet 2.nl

vanzelfsprekend vinden in hun dagelijks leven. Samen met de 
stilte en schoonheid van de locatie nodigde de Refugio uit tot 
bezinning. Refugio laat de bezoeker even stilstaan in een tijd 
waarin alles aan verandering onderhevig is. Refugio verrijkt 
de wereld met nieuwe beelden, klanken en verhalen. Een 
onthaastend intermezzo!

Meer dan 200 pelgrims hebben in de zomers van 2011 en 2013 
een nacht doorgebracht in de Refugio. De reacties werden 
genoteerd in een logboek. Thema’s waren: de voorpret en 
soms ook zorg over de onbekende locatie, de spanning van de 
wandeltocht met kaart, het ‘wauwgevoel’ bij het zien van de 
Refugio, het openen van het slot en de deur met de code en de 
eerste blik op het interieur. 

In het logboek uit 2011 werd veel geschreven over het overwel-
digende uitzicht, over het meertje, vanuit de cocon het water 
halen, het zoeken naar een geschikte poep/plasplek, de stilte 
en donkerte, het slapen met het getik van de regen op het tent-
zeil, de ijsvogel, het ontbijtje op de steiger in de ochtendzon, 
het naakt zwemmen in het meer …

De locatie van de eerste Refugio was een klein meertje op het 
Landgoed Vilsteren (in de provincie Overijssel tussen Ommen 
en Dalfsen). Ter plaatse is van gewaterd (verduurzaamd) hout 
uit het meertje een fundering annex steiger gemaakt. 
In september 2011, na afsluiting van het project, is de Refugio 
gedemonteerd en is de steiger gesloopt en was de oever van 
het Kluizenaarsmeertje weer net als voor onze komst: puur 
natuur.

Ons beroep draait om de realisatie van gebouwen. Het is de 
kunst om steeds contact te houden met dat waar het in de 
grond toch om draait. Hoe simpel kan het zijn: een paar plan-
ken, een hamer, spijkers: een hut bouwen! Want is architec-
tuur uiteindelijk niet slechts een geavanceerde vorm van die 
jongensdroom?

In het kader van het project Refugio keerde ik samen met de an-
dere initiatiefnemers voor de tweede keer terug naar onze roots. 
Deze keer met een heuse boomhut als resultaat.

Van juni tot en met oktober 2013 stond dit bijzondere bouwwerk 
op Landgoed Kreil bij Winterswijk, een plaats in Gelderland, 
dicht tegen de Duitse grens. Het landgoed Kreil kenmerkt zich 
door een prachtig glooiend landschap dat zeer beperkt als 
akker in gebruik is. Door de Refugio als het ware op te tillen en 
te voorzien van een smalle raamstrook op bedhoogte, kregen 
de tijdelijke bewoners een heel etmaal de tijd het landschap en 
haar dierenbewoners te bespieden.

Het casco van het onderkomen konden we maken van de 
plaatmaterialen van Refugio 2011, waarna de bekleding met 
houten shingles ter plaatse is aangebracht. Het logboek van 2013 
bevatte, naast vele mooie verhalen, ook prachtige tekeningen 
die een beeldverslag gaven van de beleving van de gasten.

Net als in 2011, is in het najaar van 2013 de Refugio gedemon-
teerd en wachten onze bouwmaterialen op een volgend Refugio-
avontuur. Want wat blijft is het realiseren van jongensdromen en 
het creëren van plekken die niet SMART, maar OER zijn.

Realiseer uw jongensdromen. Want zo creëert u 

plekken die niet SMART, maar OER zijn.
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weten wil, volledig bekend is hoe het met ze gaat. Omdat de 
spullen die erin staan, zelf vertellen hoe het met ze gaat. Om-
dat iedere zichzelf respecterende community in iedere zichzelf 
respecterende stad manieren zal ontwikkelen om te beoor-
delen wat de performance van zijn stad is. En benchmarks 
zal toepassen om die performance af te zetten tegen die van 
andere steden: hoe doen wij het vergeleken met de buurstad 
in termen van prestaties, risico’s en kosten? Waarom legt onze 
stad het af tegen andere steden in de wereld. Kortom – passen 
onze stadsbeheerders de juiste asset management algoritmes 
toe? 

Die algoritmes zijn er inmiddels. We beschikken over volwas-
sen asset management algoritmes, die de voorhoede van inno-
vatieve asset managers reeds de eerste optimalisaties hebben 
opgeleverd. Voor hen is het inmiddels een acceptabele vraag 
welke assets zij precies in beheer hebben, aan welke eisen deze 
moeten voldoen, in welke conditie deze verkeren, op welke 
wijze we de conditie ervan in beeld houden en welke conse-
quenties dat heeft voor onderhoud, planning en prioriteit, en 
strategie van stadsbeheer en -branding. En of, en zo ja, welke 
ingrepen in de publieke ruimte welke waarde toevoegen. 
Daaraan voegt het Internet of Things een nieuwe dimensie 
toe. Alle objecten in de publieke ruimte gaan namelijk zelf 
met onze asset management besluitvormingssystemen praten! 
Een m2 wegdek dat vertelt dat het vervangen moet worden. 
Een lamp in de straatlantaarn die meldt dat het einde van zijn 
levensduur nadert. Een brug die aangeeft dat hij niet langer 
berekend is op de piekbelasting die hij gemiddeld te verwerken 
krijgt ...

Een pleidooi voor een Autocracy of Things dat vergezeld 
gaat van een zuiver bureaucratisch model om tot volkomen 
rationele beslissingen over ingrepen in de publieke ruimte 
te komen? Nee, zeker niet! Het blijft aan het publieke debat 
en de publieke besluitvorming om doelen te stellen. Welke 
identiteit moet worden gekoesterd? Welke uitstraling moet 
worden bereikt? Welke risicodrempels met betrekking tot het 
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Speech te houden voor directeuren stadsbeheer van de grote 

steden in ons land.  

The survival of the 
Smartest – doe mee! 
Heren en dames stadsbeheerders, 

The Internet of Things komt eraan. En daarmee de volgende 
internetrevolutie die de wereld op zijn kop gaat zetten. Na de 
introductie van het internet zelf, de daaropvolgende zeepbel 
en de crisis die daarna kwam. Het zal leiden tot Smart-Cities-
full-of-Things die de wereldorde in het beheer van de openbare 
ruimte volledig gaat veranderen. Na social media gaat de 
not-social media – communicatie tussen voorwerpen, ook in 
uw publieke ruimte – zijn intrede doen. Vervolgens gaat de 
communicatie daarover weer tussen mensen, waardoor uw rol 
volledig gaat veranderen. 

U bent zich er nog niet van bewust. U realiseert en onderhoudt 
assets zoals dat vóór het digitale tijdperk gebeurde. Ok, u 
vraagt stadswerken geïntegreerder en functioneler uit. Met 
prestatiebestekken en andere geïntegreerde contractvormen 
boort u bij aannemers nieuwe creativiteit aan. Dat is een hele 
worsteling, omdat de uiteindelijke eigenaar, uw raad, over het 
algemeen liever de specifieke technische oplossing voor-
schrijft dan de functionele prestaties die deze oplossing moet 
opleveren. Maar deze trend is onontkoombaar. Informatie 
wordt steeds minder schaars, algemener beschikbaar en aan 
snel voortschrijdend inzicht onderhevig. Dat geldt ook voor 
informatie over assets, over de ontwerpen, de realisatie en het 
onderhoud ervan. Functioneel uitvragen is een must om tegen 
concurrerende prijs/kwaliteitverhoudingen uw stad in een 
goede conditie te houden. 
Concurrentie krijgt een nieuwe dimensie met de opkomst 
van Smart Cities. Smart Cities waarvan, voor eenieder die het 
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functioneren aanvaardbaar zijn (in termen van beschikbaar-
heid, veiligheid, onderhoudbaarheid, betrouwbaarheid)? 
Welke kosten op jaarbasis kunnen worden gemaakt en dus in 
rekening dienen te worden gebracht bij de belastingbetaler?

Doe mij die Smart City! Want voor die Smart City is het een 
must om: 
-  te bepalen welke asset management strategie en doelstel-

lingen (kpi’s) aansluiten bij de specifieke identiteit en 
behoefte van uw stad;

-  inzichtelijk te maken welke budgetten u voor de korte, 
middellange en lange termijn nodig hebt voor de realisatie 
van uw asset management strategie;

-  het onderhoudsprogramma te optimaliseren – gericht op 
een continue, niet al te zeer fluctuerend onderhouds- en 
vervangingsbudget, opdat de lokale lasten jaar in jaar uit 
gelijk kunnen blijven, terwijl de stad aantrekkelijk blijft;

-  de risico’s bij nieuwbouw-, vervangings- en sloopprojecten 
te kennen en te beheersen;

-  het functioneren van het totale asset portfolio dat u tot uw 
beschikking heeft, in samenhang te optimaliseren. 

Ik ben u graag van dienst uw asset management algoritmes 
scherp te stellen. Ik zou er niet mee wachten tot de Smart-
Cities-Full-of-Things echt hun intrede hebben gedaan. U kunt 
nu een beslissende voorsprong nemen door te anticiperen op 
de volgende internetrevolutie ... 

Een troost: de beleving van de stad, de kwaliteit, de leefbaar-
heid, de aantrekkingskracht, ze zullen onderwerp blijven 
van subjectiviteit. Van persoonlijke voorkeuren. En dus van 
uw persoonlijke touch. Maar de combinatie duur en slechte 
performance zal niet meer aanvaardbaar zijn. Politiek, maar 
zeker maatschappelijk niet.

The Internet of Things komt eraan. En daarmee de volgende 

internetrevolutie die de wereld op zijn kop 

gaat zetten.

        Auteurs: Jacco Kuper - Joris Stok

Speech te houden voor leden van de International Venture Club, 

bijeen in Rotterdam. 

Proeftuinen voor 
slimme investeringen 
én innovaties
Smart cities zijn hot! Dat weet u als investeerder ook. Veel 
steden profileren zich tegenwoordig als smart city of willen het 
worden. Met ambitieuze plannen proberen zij in te spelen op 
de trend. Waar de ene stad inzet op het thema ‘smart mobility’, 
zet een andere stad in op ‘smart people’. 

Zo zet de overheid in Singapore in op fysieke infrastructuur. 
Deze stadstaat zet sinds de jaren 60 in op strikte regulering 
en relatief grote investeringen in infrastructuur en openbaar 
vervoer. In Singapore lijkt alles met elkaar verbonden te zijn. 
Sensoren, camera’s en GPS-systemen verbinden voertuigen en 
leiden ze langs ‘slimme routes’. Het openbaar vervoer is zo op 
elkaar afgestemd dat overstaptijden minimaal zijn. Daarnaast 
is Singapore het eerste land ter wereld waar ‘congestion 
pricing’ is ingevoerd. Real-time verkeersdata wordt gebruikt 
om de prijs voor autogebruik zo aan te passen dat gebruikers 
worden verleid om buiten de spits te reizen. 

Een ander voorbeeld is Hong Kong. Hier ligt de focus op 
publiek-private samenwerking en investeringen in human 
capital. Samen met bedrijven en kennisinstellingen wordt 
gewerkt aan het programma ‘Wise City’. Hier wordt ICT ingezet 
om het talent van haar inwoners verder te ontwikkelen en de 
leefbaarheid van de stad verder te ontwikkelen. 

Dit zijn stuk voor stuk mooie ontwikkelingen, maar smart city 
dreigt ook een containerbegrip te worden voor alles wat met 
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ICT, sensoring en big data te maken heeft. Sommige mensen 
zien de smart cities zelfs als de heilige graal; het utopia voor 
de nieuwe planologie en stedelijke planning. Daar geloven wij 
niet in. Het creëren van een smart mobility of smart-wat-dan-
ook is geen doel op zich. Het concept smart cities zoals gedefi-
nieerd door Boyed Cohen, kan wel helpen om de samenhang 
tussen de stedelijke opgaven in beeld te brengen. Vanuit een 
dergelijke analyse kan een stedelijke strategie worden opge-
steld. Of populair gezegd, vanuit een dergelijke analyse kan de 
propositie van de stad worden geformuleerd. In zo’n propositie 
worden de sterktes van de stad met elkaar verbonden en zicht-
baar gemaakt voor verschillende doelgroepen.

Dat is mooi zult u denken, ‘maar ik kom hier voor interessante 
investeringsproposities’. Wij vragen u nog even geduld. Wij 
komen daar op. En wel aan de hand van het voorbeeld van de 
regio Rotterdam waar u vandaag ook te gast bent. 

Deze regio wordt gekenmerkt door politieke durf en onderne-
mersgeest. Zo is Rotterdam van oudsher een echte maakstad. 
Daarop voortbouwend wordt de transitie naar een nieuwe 
en duurzame economie nu ingezet in de clusters Cleantech, 
Medisch, Food en Maritiem. Dit werkt door naar de hele 
economie. Deze transitie wordt ondersteund door een sterke 
kennisinfrastructuur waar twee grote universiteiten de leve-
ranciers zijn van toptalent. Stap voor stap heeft Rotterdam, 
vaak nog onopgemerkt, de basis gelegd voor een open en in-
clusief innovatie-ecosyteem. In dat systeem worden startende 
en groeiende bedrijven steeds beter gefacilieerd. Greenclouds 
is een voorbeeld van een innovatieve start-up die diensten 
levert om energieverbruik en CO2-uitstoot van datacenters 
te verlagen. Dit wordt gerealiseerd door slimme uitwisseling 
van capaciteit tussen grote data centra. Dergelijke bedrijven 
floreren in een open en inclusief innovatie-ecosysteem. 

Het smart cities-concept biedt inspiratie om netwerken, 
zowel fysiek als mentaal, steeds beter met elkaar te verbinden 
door maximaal gebruik te maken van ICT en de steeds beter 

beschikbare datasets. Deze structurele uitwisseling van ken-
nis is cruciaal voor een innovatief ecosyteem. Dat zien we op 
stedelijk niveau, maar ook op gebiedsniveau. 

Transformatiegebieden zoals bijvoorbeeld Merwe-Vierhavens 
kunnen een broedplaats vormen voor de ontwikkeling als 
smart city. Door de strategische positie van dit gebied tussen 
de Rotterdamse haven en de stad liggen hier legio kansen voor 
nieuwe industrieën en bedrijvigheid. Bijkomend voordeel is 
dat de locatie vlakbij het centrum van Rotterdam ligt, maar 
met een duidelijke link naar haven gerelateerde bedrijvigheid. 
Nergens in Nederland is een gebied zo dicht bij een binnen-
stad beschikbaar voor ontwikkeling. Merwe-Vierhavens biedt 
ruimte voor tijdelijke initiatieven, maar daagt ondernemers 
ook uit om bij te dragen aan de maatschappij; hoe groter de 
spin-off, hoe aantrekkelijker het contract wordt. Via de Rot-
terdamse Energie Aanpak en Planning wordt bijvoorbeeld nu 
al nagedacht over hoe slimme energie- en warmtesystemen de 
ruimtelijke ontwikkeling van dit gebied kunnen bevorderen. 
Dit kan een drager zijn voor een open en inclusief innovatie-
ecosysteem.

Voor u als investeerder is ook interessant de aanwezigheid van 
het Erasmus Center for Entrepeneurship in Merwe-Vierhavens. 
Dit vormt een thuisbasis voor startende bedrijven. Zij worden 
begeleid bij hun eerste stappen in hun ondernemerschap. Via 
dit type incubatie kunt u als International Venture Club kennis 
maken met steeds betere, zo u wilt slimmere bedrijven. 

Zo ziet u hoe steden hun innovatie-ecosysteem in kunnen 
zetten als instrument om investeringsproposities te bevorde-
ren. En zo ziet u hoe u met uw investeringen in innovatieve 
bedrijven ook een bijdrage levert aan versterking van het 
ecosysteem. 

Wat ons betreft een mooi voorbeeld van ‘mutual benefit’. 

Smart mobility of smart-wat-dan-ook is geen doel op zich.
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Auteur: Evert Verhagen

Speech te houden voor burgemeesters van Nederland.

Houd talent vast 
Talent stemt met de voeten, niet met het stembiljet. Dat zien 
we met name in de krimpregio’s. En als het gaat om het vast-
houden van talent, is het sleutelwoord ontmoeten.

Talent, dat is voor mij de leeftijdscategorie van ongeveer 24 
tot een jaar of 39. Het is dus niet de groep boven de 40 die 
bij u weg gaat en het is ook niet de groep boven de 40 waar 
u zich met uw projecten op moet richten om ze naar uw 
gemeente toe te krijgen. Deze mensen zijn bezoekers, ze ko-
men een keer, ze slapen misschien een nacht, u kunt moeite 
doen om ze wat langer te laten blijven en ze nog eens te laten 
terugkomen. Ze geven geld uit en kunnen daarmee de voor-
zieningen in uw stad in stand houden. Maar het gaat hier 
veel eerder om toerisme, dan om het bestrijden van krimp. 

Wie wel verhuizen, dat is het talent. Ze hebben nog geen 
geld, nog geen huis, nog geen auto. Maar ze hebben de 
toekomst. En als u iets onderneemt om dat talent aan u te 
binden, heeft u alleen statistisch gezien al een vijf keer zo 
grote kans dat het lukt. Als ze jong zijn en ze verhuizen, doen 
ze dat vaak om een opleiding te gaan volgen. Maar als ze 
wat ouder zijn en ze ronden hun opleiding af, nemen ze de 
belangrijkste beslissing in hun leven. Een beslissing die ook 
voor uw gemeente van groot belang is: ze vertrekken of ze 
besluiten te blijven. Als ze aan de bak willen komen, lukt dat 
alleen maar als ze hun talent en hun kennis ten volle kunnen 
benutten. 

Steden met opleidingen trekken jongeren aan. Zonder goede 
opleidingen ben je als stad bij voorbaat kansloos. Maar als er 
na het afronden van de opleiding niets is voor het talent wat 
de moeite waard is om voor te blijven, gaan ze na hun oplei-
ding gewoon weer weg. Het is deze groep tussen de 24 en 39 
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jaar waar alles om draait. Waar zij willen gaan wonen, daar is 
de aantrekkelijke stad. Het koesteren en het vasthouden van 
talent, dat is het waar het in de wereld van vandaag om gaat. 
U hoeft ze niet te pamperen, ze kunnen heel goed voor zich 
zelf zorgen. Maar ga vooral eens na wat ze belangrijk vinden, 
vraag eens aan ze wat er voor hen moet gebeuren om het de 
moeite waard te maken te willen blijven. 

Zie ze eens niet als overlast, ook al organiseren ze feesten tot 
diep in de nacht. Beschouw hun nachtleven niet als een af-
wijking, de nacht is voor hen even belangrijk als de dag. Bied 
ze kansen. Laat ze leegstaande gebouwen gebruiken, laat ze 
in lege scholen of kantoren hun eigen bedrijfjes beginnen. 
Overleg met de lokale banken om ze te ondersteunen. Koop 
eens wat van ze, laat uw gemeente zaken met ze doen. Zie 
de sport of de cultuur waar ze in geïnteresseerd zijn, niet als 
weggegooid geld maar als een investering in hun en daarmee 
in uw toekomst. Als u toch wilt investeren in evenementen 
die interessant zijn voor bezoekers, zorg dan dat uw talent 
hier beter van wordt. Vaak wil talent bij elkaar zitten, omdat 
het interessanter is om samen met iemand anders iets te 
ondernemen. Werk en vrije tijd lopen voor velen van hen 
in elkaar over. Het is ontmoeten waar het bij deze groep om 
gaat. Om een partner te vinden, maar vooral ook om ideeën 
uit te wisselen. Alles wat u doet dat gericht is op het vasthou-
den van talent, kost minder en levert veel meer op. 

Elke willekeurige gemeente, of het nu in Nederland is of 
ver daarbuiten, denkt vandaag dat men om aantrekkelijk 
te zijn moet investeren in cultuur. Cultuur is leuk. Maar een 
filmtheater bouwen en geen films vertonen of een theater 
bouwen zonder bespeling, niets is zinlozer dan dat. Het gaat 
er niet om wat er is, het gaat er om wat er gebeurt. En als die 
cultuur gericht is op de groep van boven de 40, zijn degenen 
die komen opnieuw vaak bezoekers. Wel gezellig en vast heel 
belangrijk om tot diepere inzichten te komen, maar om de 
krimp tegen te gaan levert het niets op. 
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Investeer in ontmoeten. Investeer in de openbare ruimte en 
in het programma. In festivals en in plekken die deze groep 
aanspreken. Sport is veel belangrijker dan u denkt. Wij heb-
ben decennia lang onze sportvoorzieningen buiten de stad 
geplaatst omdat we dat zagen als overlast. Breng die sport 
terug in de stad, binnen en buiten. 

Talent stemt met de voeten, niet met het stembiljet. Als het 
talent wegtrekt, neemt ook de creatieve capaciteit van uw 
omgeving af. De mensen die in staat zijn om met nieuwe 
oplossingen te komen, zijn allemaal vertrokken. Degenen die 
u nodig heeft om de netwerken van de toekomst mee te bou-
wen, zijn er niet meer. En zij die achterblijven, hebben het 
vooral nog over hoe mooi het allemaal was en dat men maar 
niet kan begrijpen waarom ze allemaal zijn weggegaan. 

Talent stemt met de voeten, niet met het stembiljet. Auteur: Geert-Jan Verkade

Speech te houden voor gemeenten: ingenieursbureau en beheer 

openbare ruimte.  

Veranderende opgave 
vraagt integrale, multi-
disciplinaire aanpak  
De stad is niet alleen ingewikkeld, maar ook een samenhan-
gend geheel. Dat betekent dat als men op de ene plek iets 
verandert, dit dan ook gevolgen heeft op andere plekken. 
Soms zijn dat positieve veranderingen, maar dat is lang niet 
altijd het geval. Een goed functionerende stad is een vitale 
stad, waar mensen gelukkig kunnen zijn. Een stad die de 
sociaal-economische ontwikkeling en ontplooiing van bewo-
ners en gebruikers optimaal faciliteert. Stromen in de stad 
(van mensen, goederen, data, energie, water, afval en geld), de 
ruimtelijke structuur en waarde creatie zijn hiervoor van groot 
belang. Veel steden kampen echter met problemen en blijven 
achter in ontwikkeling (financiële moeilijkheden, generieke en 
specifieke krimp, achterstandswijken, verouderde bedrij-
venterreinen, transportproblemen, hitte, wateroverlast en 
kwaliteit van het oppervlaktewater). Dit vraagt om een andere, 
nieuwe manier van werken en ontwikkelen.

Waarom zouden we niet meer partijen uit heel andere sectoren 
een plek geven in onze projecten? Was het niet de zorgsec-
tor die de hotelketen vroeg om eens mee te denken in hun 
bedrijfsprocessen? Niet meer bouwen aan een omvattend 
systeem, een omvattend eindbeeld, maar werken aan logische 
zelfwerkende, zelfvoorzienende onderdelen die tezamen bou-
wen en samenwerken aan een meer duurzame stad.

Een ‘stadsingenieur’ wordt geacht over de grenzen heen te kij-
ken, maar welke kennis heb je daar voor nodig? Vakmanschap 
is niet alleen een voorwaarde voor de kwaliteit van je werk, het 
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is ook nodig als basis voor nieuwe ontwikkelingen. Wie niet 
genoeg kennis ergens van heeft, zal niet snel gaan experimen-
teren met nieuwe ontwikkelingen. Het uitgangspunt van de 
manier van denken zou moeten zijn ‘wat kan er wel’ in plaats 
van ‘wat mag niet’.

Een open en inventieve houding van mensen die in het project 
werkzaam zijn, is van groot belang. De stadsingenieur kan niet 
langer prat gaan op het kennen van de ondoorgrondelijke we-
gen van de eigen organisatie. Hij weet de weg in maatschap-
pelijke netwerken rondom zijn project, kent de belangen uit de 
buurt, deelt mogelijke risico’s, neemt bijpassende maatregelen 
en is aanspreekbaar voor overlast. De ingenieur stelt daarbij 
zijn technische kennis beschikbaar in heldere taal. Naast com-
municatief vaardig moet hij ook inventief zijn.

De grond-, weg- en waterbouwkundige werken in Nederland 
hebben een gezamenlijke waarde van ruim 300 miljard euro. 
Per jaar geven we 5 tot 10 miljard euro uit om deze infrastruc-
tuur in goede staat te houden. Veel van deze kunstwerken 
zijn aan het einde van hun technische levensduur. Omdat 
vervanging duur is, kun je natuurlijk ook kijken of kunstwer-
ken niet wat langer dienst kunnen doen. Binnen de marges 
van de veiligheidsnormen is het mogelijk constructies buiten 
normatief te beoordelen en een veilig tweede leven te geven. 
Door bijvoorbeeld de voegconstructies goed te monitoren kan 
er veel worden bespaard op de onderhoudskosten. Voegcon-
structies vangen als een soort harmonica het uitzetten en 
inkrimpen van brugdelen op. Gaan de stalen en rubberen 
onderdelen van zo’n voeg kapot, dan levert dat veel verkeer-
shinder op. Ben je er dankzij een slim geplaatste sensor tijdig 
bij, dan kun je het onderhoud beter inplannen en de reparatie-
kosten flink verlagen. 

Verkeersbewegingen van de bouw zijn flink. Stedelingen, 
maar ook de lokaal gevestigde ondernemers, hebben nu nogal 
wat overlast en herrie voor de deur, wanneer in de buurt 
bouwactiviteiten gaande zijn, of het nu gaat om het vervangen 

van een brug, riolering, herprofilering van een straat of renova-
tie van een woning. Vaak hebben bouwplaatsen veel weg van 
een mierenhoop: een schijnbaar ongecoördineerd komen en 
gaan van mensen en materialen, van busjes en vrachtwagens. 
De flexibilisering van de arbeidsmarkt in de bouw met extreem 
veel zelfstandigen (zzp’ers) met ieder zijn eigen busje draagt 
haar steentje daar nog eens flink aan bij. Al die vervoersstro-
men veroorzaken hinder in de omgeving: opstoppingen in de 
binnenstad, vrachtverkeer in woonwijken, maar ook uitstoot 
van CO2 en fijnstof. 

Door een betere organisatie en planning is daar veel in te 
optimaliseren. Het werken in Halftime is daar een goed prak-
tijkvoorbeeld van. Ook op de bouwplaats kan nog veel worden 
verbeterd. Niet alleen het mobieltje of de smartphone maakt 
dat mogelijk, maar ook het gebruik van camera’s waarmee 
ontwerpers, werkvoorbereiders, toezichthouders niet altijd 
fysiek op het werk zelf hoeven te zijn en toch, wanneer dat 
noodzakelijk is, op afstand mee kunnen kijken en beslissen. 
Ook het anders inrichten van processen, bijvoorbeeld: kiezen 
voor geprefabriceerde bouwelementen, vermindert het aantal 
vervoersbewegingen, alsook betere arbo-omstandigheden 
door fabricage in hallen in plaats van in de buitenlucht. 

Echte veranderingen komen pas op gang wanneer partijen de 
handen ineenslaan. Niet alleen bouwers, maar ook toeleveran-
ciers. Partijen dienen gelijkwaardig om tafel te zitten en niet in 
de rol van opdrachtgever, hoofdaannemer en onderaannemer. 
Wanneer de gebruikerseisen echt centraal komen te staan, 
zullen bijvoorbeeld de installaties bepalen welke constructie 
en bouwwijze centraal komen te staan, en niet het ontwerp 
(de architect) als uitgangspunt en de constructie, waaraan de 
installaties ondergeschikt, dus suboptimaal, worden gemaakt. 
Het vakmanschap van de stadsingenieur is daarbij goud waard 
en onmisbaar voor een goed functionerende stad. 
,

Het uitgangspunt van de manier van denken zou moeten zijn 

‘wat kan er wel’ in plaats van ‘wat mag niet’.



140 141Smart Cities Pamflet 2.nl

Auteur: Max Visser

Speech te houden voor een ieder die zich bezig houdt met de 

algemene opgave ‘de stad’ mooier en toekomstbestendiger te 

maken.  

Smart & Sensitive City: 
de combi-stad 
De ‘ideale’ stad is meer dan een ‘slimme’ rationele stad 
met de nieuwste voorzieningen op het gebied van ICT, 
infrastructuur, vervoer, energie et cetera, en meer dan een 
‘gevoelige’ stad, waar mensen zich veilig, geborgen, ‘nuttig’ 
en gelukkig voelen. Een complete stad bevat vele lagen. 
De ideale stad heeft mooie parken, pleinen, lanen, ge-
bouwen, en alle nieuwtjes op het gebied van de techniek: 
de ‘harde’ stad. De nadruk ligt echter niet meer zoals in 
vroegere tijden op het ‘harde’, de vormgeving, de functie, 
het materiaalgebruik of de techniek. Tegenwoordig zijn niet 
direct zichtbare ‘zachte’ elementen net zo belangrijk, zoals 
een schone lucht en bodem, drinkbaar leidingwater, groene 
energie, schoonheid, veiligheid, comfort, cultuur, zorg, 
betaalbaarheid: de ‘zachte’ stad. 
In de ideale stad hebben mensen werk, kunnen zich 
vermaken en ook genieten van alles wat direct of indirect 
zichtbaar en voelbaar is: een aangenaam klimaat om te 
wonen, werken, recreëren en tot rust te komen. Men gaat 
zuinig om met energie, met respect voor de medemens, 
het milieu en de natuur. Een combinatie van in ieder geval 
‘Smart’ en ‘Sensitive’ zou mooi zijn, alsmede een combi van 
‘Smart Cities’ en ‘Smart Landscapes’. 
De laatste tijd wordt vooral gepleit voor de E-stad, de 
compacte stad en de open stad. Stadsbewoners zijn niet 
geïnteresseerd in academische discussies over dergelijke 
thema’s. Zij maken zich nu vooral druk om hun veiligheid, 
gezondheid en hun bestaanszekerheid. ‘Heb ik straks nog 
een baan?’, vragen veel mensen zich af. Hoe gaan we om 
met de massale werkloosheid onder ouderen en starters, de 
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vluchtelingenproblematiek, de afbraak van de zorgsector 
en het afschaffen van het bijzonder onderwijs? Sommigen 
spreken van de opgave de ik-cultuur te vervangen door een 
wij-cultuur. De verzorgingsstaat verdwijnt en de burgers 
moeten zelf voor elkaar gaan zorgen, en in de ultieme vorm 
voor hun eigen woning en stad.
In mijn promotie-onderzoek heb ik ontdekt dat ‘combi-
nistisch’ worden dé manier is om uit de crises te komen 
en de bouw, de stad en het platteland te innoveren. In de 
combinatie van ‘ik’ en ‘wij’, het collectief delen van werk, 
belangen, kennis, creativiteit, opbrengsten, winst, waar-
den et cetera ligt de oplossing, ook voor het creëren van 
nieuwe banen, nieuwe beroepen en het ontwikkelen van 
een nieuwe stadsarchitectuur van radicaal hergebruik van 
bestaande materialen, vormen en structuren. 
De oude slogan ‘Wij Willen WW’ wil ik vervangen door ‘Wij 
Willen WWW’ (Well-being, Win(st)-Win(st), Worldwide). In 
deze tijd zijn er teveel win-loose en loose-loose situaties. 
Het levens- en bestaansgeluk komen daardoor bij vele men-
sen in gevaar. Win-loose hebben we te danken aan Plato. 
Dankzij hem delen wij nu de wereld op in tegenstellingen: 
man – vrouw, ratio – emotie, zin – onzin, mooi – lelijk, et 
cetera. Het Combinisme tracht waar mogelijk de verbinding 
en de samenhang te leggen tussen tegenstellingen. In de 
nieuwe piramide van Maslow staan bovenaan individuele 
én collectieve zelfontplooiing. Particuliere belangen gaan 
hand in hand met collectieve belangen. Het ‘ik’ en het ‘wij’ 
gaan een combinatie aan.
Combinisme benadert de gebouwde omgeving vanuit een 
combi(actie)filosofie: een helicopterview vanuit verschil-
lende wetenschappen gericht op inhoud en proces. Vandaar 
ook het pleidooi om een nieuwe wetenschappelijke 
studierichting op te richten, gericht op het creëren van 
een integrale samenhang tussen alfa-, bèta- en gamma-
wetenschappen: ‘Combinisme’. ‘Hard’ en ‘zacht’ gaan een 
combinatie aan. 
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Zo ontstaat ruimte voor een samenwerkingscultuur waarin 
burgers en ondernemers de kans krijgen hun ideale om-
geving te creëren op het niveau stad tot stoel. In feite was 
lange tijd de wereld van de gebouwde omgeving in handen 
van een selecte groep van specialisten in het vastgoed, de 
ruimtelijke ordening, de architectuur, de stedenbouw, de 
landschapskunde, de verkeerskunde, de planologie, de 
vastgoedkunde et cetera. Men ontwikkelde vanuit de eigen 
vakdiscipline ongemerkt een ‘hokjesgeest’. De functieschei-
ding in de zogenaamde krachtwijken uit de jaren 50 en 60 
was het gevolg van dit hokjesdenken, alsmede de realisatie 
van monofunctionele bedrijventerreinen. 
Gebouwen werden vanaf de 19e eeuw ontwikkeld om winst 
mee te maken. Er werd bezuinigd op materiaal- en ontwerp-
kosten. Seriematige (massa) woningbouw en standaard 
kantoren- en winkel-bouw was het gevolg. Er ontstond een 
overproduktie aan vooral kantoren en winkels. Naast het 
probleem van langdurige leegstand, ontstond het probleem 
van speculatie, krachtwijken, verouderde monofunctionele 
bedrijventerreinen, gebrekkige infrastructuur, overbelasting 
van het milieu, overwaardering van vastgoed, en uitbuiting 
van mens, dier, milieu en natuur.

Het wordt nu tijd voor een nieuwe vaarkoers, een ‘bouw-
renaissance’, waarin de ‘schoonheid scheppende mens’ 
weer centraal komt te staan. Belangrijkste is wellicht de 
ontwikkeling van ‘all-inclusive/wholeness’-kennis van de 
elementen van de gebouwde omgeving, waaronder (nog 
verder te ontwikkelen) kennis met betrekking tot de zintui-
gelijke ervaring van gebouwen en ruimten, alsmede kennis 
van wat alles bindt en combineert. Tot slot roep ik iedereen 
op ‘combinistischer’ te worden en over te gaan tot meer cre-
atieve acties en allianties. Geen woorden, maar daden! Pas 
dan krijgen we een Smart & Sensitive City, een Combi-Stad, 
een Droomstad, een Droomland.

Het wordt nu tijd voor een nieuwe vaarkoers, een 

‘bouwrenaissance’. Auteur: Paul Winkelmolen

Speech te houden voor Health City-adepten, gezondheids-

wetenschappers en bestuurders van zorginstellingen.

Bomen zijn relax! (en al 
het groen is gezond ...)
Zoals we allemaal weten, zoeken we in de zomer verkoeling 
op in de schaduw van bomen. In de herfst vinden we het 
prachtig om te zien hoe de bladeren verkleuren en in de 
winter zorgen onder andere naalddragende bomen en strui-
ken voor toch nog wat groen in de verder kale omgeving. 
We ontspannen in en genieten van de natuur, en maken er 
dus volop gebruik van, maar de daadwerkelijke waardering 
hiervoor ontbreekt vaak. Waardering in tweeledig opzicht: 
objectief en subjectief. 
Subjectief vinden we groen allemaal in meer of mindere 
mate ‘mooi, leuk of prettig’ om in de buurt te hebben. 
Objectief weten we vaak niet goed in te schalen hoeveel 
waarde groen heeft. Wat is de ‘toegevoegde waarde’ van 
groen, bijvoorbeeld: welke impact heeft het op de financiële 
waardering van de grond in de omgeving? Of hoe kan het 
positieve effect van groen op de gezondheid berekend wor-
den in financiële voordelen voor zorginstellingen? 

Greenscapes
Op tastbaar stedelijk niveau zijn greenscapes zeer interes-
sant in deze context. Greenscapes zijn groene delen in de 
stad, anders dan parken en andere ontworpen groenlocaties 
die tot doel hebben te recreëren/ontspannen. Groenelemen-
ten van de stedelijke greenscapes zijn een van de fysieke 
aspecten van onze omgeving die invloed hebben op onze 
algemene gezondheid en ons welzijn. 
Een van de belangrijkste effecten van groen is het vermin-
deren van stress. Om de effecten van specifieke groenele-
menten op onze gezondheid te bepalen, is onderzoek 
gedaan naar de vraagstellingen: ‘Hoe zien mensen groene 
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elementen?’ (waarnemen) en ‘Hoe omschrijven mensen de 
groene elementen in de stedelijke greenscapes?’.
Om de uitkomsten van dit onderzoek naar de invloed van 
groenelementen op onze perceptie te voorspellen en te 
controleren, is gebruik gemaakt van een bestaande test met 
betrekking tot ‘perceived restoration and likeliness’ [vrij 
vertaald: het ervaren geestelijk herstellend vermogen en 
‘vind-ik-leuk factor’ van een bepaalde situatie]. 
Met behulp van dit onderzoek worden de resultaten van 
uitgevoerde enquêtes geanalyseerd/gecategoriseerd. De eva-
luatie van de resultaten vormen duidelijke ‘aanwijzingen’ 
voor groenelementen die specifieke invloed kunnen hebben 
op onze beleving en daarmee op onze algemene gezondheid 
en ons welzijn.

Omgevingspsychologie & ‘vind-ik-leuk factor’ 
Zoals uit de literatuur blijkt, is omgevingsperceptie een erg 
persoonlijk proces. De persoonlijke, culturele en fysieke as-
pecten van iedere persoon genereren samen de ‘richtlijnen’ 
voor de verwerking van de omgevingsfactoren. Het is be-
langrijk bij een dergelijk onderzoek te beseffen dat persoon-
lijke en culturele aspecten niet kunnen worden uitgesloten 
of vereffend, maar dat de fysieke aspecten wel kunnen 
worden gesorteerd om een vergelijkbare reeks gegevens te 
selecteren. Het categoriseren van groenelementen op een 
voor ‘leken’ begrijpbare manier is dan ook de doelstelling 
geweest tijdens de ontwikkeling van een instrument. Met 
vergelijkbare fysieke omstandigheden (dezelfde groep 
groenelementen) kan wellicht inzicht verkregen worden in 
het effect van deze fysieke elementen op onze perceptie. De 
belangrijkste richtlijnen met betrekking tot waarneming en 
waardering van de fysieke objecten/omgevingen kunnen 
worden gevonden in de ‘algemene voorkeuren voor objec-
ten en locaties’, zoals bekend in de omgevingspsychologie. 
Deze algemene voorkeuren zijn ook nauw verbonden met 
de ‘belangrijkste factoren van mentaal herstel’, in het En-
gels: ‘being away’, ‘compatibility’, ‘extent’ en ‘fascination’. 

Deze factoren worden gebruikt om de ‘vind-ik-leuk factor’ 
van een locatie te meten. 

De meest belangrijke conclusies uit het onderzoek zijn dat 
we enkele verbanden kunnen leggen tussen ‘algemene 
verklaringen met betrekking tot groen’ en ‘het ervaren 
geestelijk herstel en de vind-ik-leuk factor’. Maar er zijn 
te weinig betrouwbare relaties tussen groene objecten en 
deze verklaringen aantoonbaar. Toch zijn op het experi-
ment enkele suggestieve aanwijzingen gebaseerd, waaruit 
voorzichtige conclusies getrokken kunnen worden. Verband 
tussen de aanwezigheid van lage vegetatie/grasvelden en de 
‘vind-ik-leuk factor’ is hoger dan eenzelfde verband tussen 
de aanwezigheid van bomen en deze verklaringen. Dit is op-
vallend te noemen, aangezien in de literatuur aangegeven 
wordt dat bomen te allen tijde de belangrijkste factor zijn 
tijdens de beleving van (groen in) de openbare ruimte. 

Het is belangrijk te beseffen dat groen, mits goed onder-
houden, altijd een positieve invloed heeft op de omgeving. 
Soms wordt groen door gebruik of onderhoud als negatief 
ervaren. Denk hierbij aan overlast van honden of van val-
lende vruchten en bladeren. Maar ga er vanuit dat, met een 
relatief kleine investering in groen, altijd een grotere sociale 
en vaak ook economische meerwaarde bereikt kan worden. 

Het gedane onderzoek is een aanzet om het effect van spe-
cifieke groenelementen beter te kunnen analyseren. Deze 
analyse kan leiden tot een bewustwording van de waarde 
van het groen, waardoor er op een meer bewuste manier 
wordt omgegaan met het groen in onze omgeving.

Het is belangrijk te beseffen dat groen, mits goed onderhouden, altijd 

een positieve invloed heeft op de omgeving.
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Auteur: Alex Letteboer

Speech te houden voor bevriende vakgenoten.

De architectuurhysterie 
voorbij? Pleidooi voor 
een heroriëntatie
Architecten en stedenbouwkundigen zijn scheppende 
wezens. Als wij onder elkaar zijn, praten wij vooral over fy-
sieke zaken. Het meest tot ons recht komen wij bijvoorbeeld 
tijdens zogenaamde workshops, waarin wij creatieve krach-
ten bundelen rond een actueel thema. Aan de hand van 
reële cases worden fictieve plannen gemaakt, vaak als in-
spiratie voor bestuurders of, nog beter, eventuele opdracht-
gevers. De workshop is interessant, omdat door samenwer-
king persoonlijkheden en bureauculturen worden vereffend 
in een consensusplan. Architectuur als diplomatie. De 
inspanning resulteert in de meeste gevallen in planvorming 
die op een verandering van fysieke condities aanstuurt: een 
verbouwing, of in deze tijden zelfs nieuwbouw, gevat in een 
schets, een tekening, een maquette. Gebouwd zal er worden 
en het resultaat geeft van meet af richting aan: een nieuw 
vergezicht, een nieuwe omgeving. 

Dat instinct van al schetsend en tekenend scheppen zit ons 
in het bloed. Wij hebben een omvangrijk repertoire van 
conceptuele ideeën, oplossingen en scenario’s gerealiseerd, 
waarmee programma’s en wensen vertaald zijn in een 
eindbeeld. En hier ligt dan ook onze ambitie. Vasthoudend 
aan dat eindbeeld realiseren wij verschillende doelen: onze 
eigen artistieke ambities, een mediale representatie waarin 
behaalde schoonheid wereldwijd verspreid wordt, maar ook 
een sociaalmaatschappelijke projectie van wat zich in onze 
nieuwe omgeving gaat afspelen. En hier wringt de schoen: 
hoe weten wij of dat prachtige gebouw, die nieuwe wijk, 
ook daadwerkelijk gaat ‘werken’ zoals wij het bedoeld heb-
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ben? In het ergste geval bouwen wij de probleemwijk van 
de toekomst, zal ons concept in no time worden aangepast 
omdat het nauwelijks voldoet, of is de deugdelijkheid van 
het bouwkundige ontwerp niet gegarandeerd en hangen de 
vellen er na een jaar of wat bij. Dat ligt natuurlijk genuan-
ceerd, omdat verval op alles vat heeft en gebruik van plek 
tot plek verschillend en veranderlijk is, maar toch.

Kijkend in retrospectief, zien wij in de afgelopen zestig 
jaar een enorme soortenrijkdom aan interventies, uit onze 
creatieve breinen neergedaald in talrijke steden, waar wij 
nu mee opgescheept zitten. Dat zit zo: dankzij de moderni-
teit werd het mogelijk om een enorme productie op gang te 
brengen. Die productie werd geschraagd door de verdere 
verwetenschappelijking van onze ontwerpmethodes. 
Hiermee werden een nieuw soort steden en een nieuw soort 
stedelijk leven geprojecteerd. Door de continue herijking 
van die methodes en opvattingen in de context van een 
globaliserende economie, wisselden modes, processen van 
suburbanisatie, reurbanisatie en fragmentatie elkaar af in 
het stedelijke landschap. Wij hebben dus wel een kwantita-
tieve slag gemaakt, maar is Nederland daarmee af?

De stelligheid waarmee generaties architecten en steden-
bouwers elk decennium aan de slag zijn gegaan, samen met 
corporaties, ontwikkelaars, de overheid en bouwers, om 
veranderende zienswijzen en inzichten steeds weer in steen 
te vertalen, is op zijn minst curieus te noemen. Onze steden 
zijn gefragmenteerde staalkaarten van experimenteer- en 
ontwikkeldrift geworden met wederopbouw, bloemkool, 
vinex, stadsvernieuwing, bedrijventerreinen, flagship 
developments. Met die soortenrijkdom aan culturen en 
rituelen van wonen, werken en verplaatsen zitten wij nu 
opgescheept. Sommige zijn ontroerend verouderd, andere 
meer urbane vormen doorstaan de tand des tijds glansrijk. 
Weer andere zijn verpieterd, maar zullen door hun naïeve 
heroïek bij cultuurminnaars in de harten worden gesloten. 
Nog andere zijn verworden tot afvoerputjes van maatschap-
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pelijk verval, alhoewel wij daarin ook de kansen zien voor 
nieuwkomers om in onze samenleving een nieuw bestaan 
op te bouwen. Wij weten sinds Jane Jacobs en Jan Gehl dat 
onze omgeving invloed heeft op ons functioneren en op ons 
levensgeluk, dus waarom die vernieuwingsdrift zonder een 
moment van bezinning? Is architectuur ten prooi gevallen 
aan een collectieve hysterie? Ik denk dat ik daarmee velen 
te kort doe en zeker ook de Nederlandse architectuur in een 
internationale context bezien. Maar ik ben bezorgd over hoe 
wij met onze verstedelijkte landschappen omgaan. 

Zoals iedere bioloog weet is soortenrijkdom een voorwaarde 
voor het overleven van complexe ecosystemen. In die zin 
moeten wij blij zijn met de Nederlandse architectuurrijk-
dom. Toen ik nog studeerde, woedde er een discussie of 
architectuur wel of niet een hermetisch vakgebied was met 
een eigen begrippenkader. De voorstanders hadden een 
punt dat architectuur en stedenbouw gebaat zijn bij de 
overlevering van typologieën. Het type werd afgeleid van 
vele varianten gelijksoortige gebouwen en ingedikt tot één 
basisvorm, vergelijkbaar met het genotype in de evolutie-
leer. De tegenstanders zochten daarentegen naar nieuwe 
manieren om de menselijke omgeving vorm te geven vanuit 
een verregaande analyse van beschikbare informatie en 
inzet van allerlei vormen van kennis, inzicht en techno-
logie. Voor beide standpunten valt veel te zeggen: de een 
gaat uit van bewezen schema’s en vormen, en is daarmee 
een voorstander van een geleidelijke, maar doorgaans 
trage evolutie. Het andere standpunt genereert een rijkdom 
aan vormen en experimenten, maar vele zijn gedoemd te 
mislukken.

Kunnen wij de evolutie van onze steden simuleren, zodat 
wij onze experimentele en vernieuwende ontwerpen kun-
nen testen op haalbaarheid en levensvatbaarheid? Zijn 
er betere methoden waarmee de variatie van stedelijke 
configuratievormen – ruimtelijke configuratievormen, zo u 
wilt – kan worden onderzocht op effectiviteit? Kunnen wij 

processen van gebieds- en gebouwontwikkeling slimmer 
organiseren, zodat wij beter in staat zijn om een levendige, 
groene en diverse stedelijkheid te ontwerpen. En deze stede-
lijkheid te laten ‘groeien’ en te beheren, zonder dat wij er na 
dertig jaar weer de sloophamer in hoeven te zetten? Dat is 
de uitdaging voor u als slimme architecten in de dop.
 

Is architectuur ten prooi gevallen aan een 

collectieve hysterie?
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Auteurs: Rob van der Velden - Sybren van den Busk

Speech te houden voor het congres ‘Digitale Agenda’, 

georganiseerd door het E-society platform. 

Smart Living
Eens in de zoveel tijd vindt er een ‘grote revolutie’ plaats 
in het wonen. Technologische ontwikkelingen in het 
verleden hebben ervoor gezorgd dat we nu op een andere 
manier wonen. Toch heeft de opkomst van ICT, internet 
en WiFi als belangrijkste technologische ontwikkeling van 
de laatste 20 jaar nog niet voor een revolutie in het wonen 
gezorgd. De woningen die op dit moment gebouwd worden, 
verhouden zich tot de ontwikkeling van de ICT, zoals rond 
1900 de koetsen zich verhielden tot de ontwikkeling van de 
verbrandingsmotor. Een nieuwe techniek werd simpelweg 
in een oud systeem gepropt. Pas op den duur ontwikkelde 
zich daaruit de auto, die aangepast was aan de voor- en 
nadelen van die nieuwe techniek, zoals de snelheid en 
het gewicht van de motor. Een vergelijkbaar proces is nu 
gaande voor het woonhuis. Tenminste als het meezit. 
Terwijl de maatschappij en het gezin zich allang hebben 
aangepast aan de ontwikkeling van ICT, rollen nog steeds 
dezelfde woningplattegronden van de band. Vooralsnog zie 
je in de bouwindustrie weinig signalen dat van de ‘business 
as usual’ wordt afgeweken. En dat terwijl de aanleiding er 
wel is: de ontwikkeling van ICT.

Technologische ontwikkelingen in het verleden hebben 
voor een andere manier van wonen gezorgd. Vroeger zat 
iedereen ’s winters rond de haard of gaskachel om het aan-
genaam te hebben. Door de introductie van de centrale ver-
warming was het ’s winters in het hele huis behaaglijk en 
kon men ook elders in het huis verblijven. Hetzelfde geldt 
voor het licht: toen er nog geen elektrisch licht was, was het 
huiselijk leven in de avonduren georganiseerd rondom de 
kaars of de olielamp. Met de komst van elektra en de gloei-
lamp kon in het hele huis gelezen en gespeeld worden. Dit 

Over de auteurs: 

Rob van der Velden en 

Sybren van den Busken 

zijn stedenbouwkundi-

gen bij Atelier Dutch, 

een ontwerpbureau 

voor architectuur, ste-

denbouw en landschap, 

dat op het grensvlak van 

ontwerp, onderzoek en 

trendanalyse opereert.

Kernboodschap:
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heeft tot essentiële veranderingen in de woningplattegrond 
geleid, en het huiselijk leven kon zich veel decentraler in de 
woning afspelen.

Met de doorbraak van de televisie centraliseerde het huise-
lijk leven zich weer. Met het hele gezin rondom de buis, kij-
kend naar hetzelfde programma. Of er nu 2 of 200 kanalen 
beschikbaar waren, dat was vijftig jaar lang het beeld. Dat 
wordt langzaam vervangen door een beeld van gezinsleden 
die via WiFi allen op hun eigen scherm kijken; of het nou de 
tv, de pc, een tablet of een smartphone is. 

Met de komst van stromend water, elektriciteit en cen-
trale verwarming zijn de woningen ‘aangepast’ aan deze 
technische ontwikkelingen: niet alleen zijn water- en 
elektriciteitsleidingen weggewerkt en is de radiator in de 
woning verschenen, ook de manier van wonen is daardoor 
veranderd. Het ICT-bestendig maken van de woning – ook 
wel: WiFi-woning -– is dan ook meer dan het realiseren van 
een goede WiFi-verbinding in de woning. Deze nieuwe tech-
nologie zou idealiter ook voor aanpassingen in woningplat-
tegronden kunnen zorgen.

De WiFi-woning kan een nieuwe manier van wonen en 
leven mogelijk maken, waarbij technische ontwikkelingen 
en typologische vernieuwing tot een nieuwe synthese leidt. 
De traditionele woning wordt als het ware ‘geëxplodeerd’ en 
de traditionele ruimtes krijgen een nieuwe betekenis en een 
nieuwe plek in het huis. De begane grond wordt een open 
ruimte: de vrij indeelbare ruimte van de zolder gaat als het 
ware naar de begane grond. De keuken is dan niet meer een 
aparte ruimte, maar een cluster van voorzieningen in deze 
vrije ruimte. Hier komen de gezinsleden bij elkaar, maken 
de kinderen hun huiswerk of luisteren ze naar muziek. De 
ouders kunnen zich terugtrekken in een soort slaapkamer-
en-suite op de eerste verdieping. Daarbij hoort ook een 
eigen badkamer en op dezelfde verdieping bevindt zich een 
aparte werkkamer. En de kinderslaapkamers gaan naar de 
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zolderverdieping met hun eigen badkamer. Veel huishou-
dens functioneren al zo, maar de huidige woningen zijn 
hieraan nog niet aangepast.

Ondersteunt de huidige techniek wel deze manier van 
wonen? Want in het ideale geval kun je tot op de zolder 
en in de tuin met je laptop het internet op. Met de huidige 
WiFi-modems kan dat doordat één router (single-acces 
router) een sterk signaal genereert. De zender staat ‘op vol 
vermogen’ om het bereik tot in de uithoeken te garanderen. 
Een router die WiFi-bereik door het hele huis moet garande-
ren, genereert veel ‘straling’. De WiFi-woning zou beter een 
Multiple-Access Network kunnen hebben. Meerdere WiFi 
access-points garanderen een beter bereik door de hele 
woning, en hebben een zwakker signaal per zender nodig. 
Net als bij microgolven (magnetrons), GSM- en C2000-
signalen is een zwakkere straling beter voor de gezondheid. 
Het Multiple-Access Network in de WiFi-woning geeft niet 
alleen een beter bereik door de hele woning, maar is ook 
gezonder. En hoe reageert het WiFi-signaal op betonwape-
ning, of hoe kun je een woning het beste bekabelen? Naast 
dit alles is er dus ook een goed bouwkundig en technisch 
ontwerp nodig.

Alles bij elkaar is er veel voor nodig om een ICT-bestendige 
woning te maken: we hebben net het motorblok in de koets 
getild en hebben de eerste aanpassingen aan de carrosserie 
doorgevoerd. Maar dit is slechts het begin …

De WiFi-woning is een synthese van technische 

ontwikkeling en typologische vernieuwing.
Auteur: Paul Misdorp

Speech te houden voor bestuurders en verantwoordelijken.

Think smart, live slow. 
Naar een mix van 
stuurstijlen in smart 
cities.
Wie is er nu tegen een slim gestuurd huishouden, waarbij de 
technische toepassingen ondersteunend zijn? Iedereen woont 
immers graag in een schoon, opgeruimd en fris ruikend huis. 
Zo is het natuurlijk ook met een stad. Wie kan er nu tegen een 
slim bestuurde stad zijn, waarin partijen en sectoren primair 
voor het overstijgende algemene belang gaan, werkproces-
sen gekoppeld worden, de bedrijfsvoering op orde is en de 
technologie burgerparticipatie versterkt? En dat allemaal om 
grootstedelijke problemen, zoals energiehuishouding, afvalbe-
heersing, bereikbaarheid et cetera, op te lossen. 

Ik kan dus ook niet tegen smart cities zijn. Al is het alleen maar 
om te genieten van de mooie rapportages die ik over smart 
cities heb gelezen en de enthousiaste ambtenaren die ik heb 
gesproken en die mij vol stopten met informatie in de stellige 
hoop dat hun enthousiasme op mij zou overslaan. Dat is ge-
lukt. Ik voelde met ze mee en begreep hun ontdekkingstocht, 
die wel moet uitdraaien op een langdurige cultuurverandering 
in de organisaties. Ik baseer mijn zojuist opgetekende ervaring 
op de twee steden in Nederland, die elk vanuit een eigen tradi-
tie gezien worden als smart city: Amsterdam en Eindhoven. 

De schittering van smart cities heeft wel een prijs. Namelijk dat 
steden die zich willen profileren als smart city, mee moeten 
doen aan een uitgebreid circus rond een pot met geld. Daar 
wordt de internationale concurrentie georganiseerd. Steden 
willen zich zo slim mogelijk presenteren op de markt van smart 
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cities om zoveel mogelijk geld uit de ruif te halen. Nationaal, 
maar vooral internationaal zijn er nogal wat van dit soort 
circussen. De logica van het geld krijgt dan een bijzonder 
vervolg, omdat zich vervolgens een reeks van partijen rond de 
aanvraag scharen, uiteenlopend van kennispartijen tot samen-
werkingspartners en kwaliteitsbewakers. Iedereen ruikt geld 
en geld is werk. De intrinsieke doelen zijn verder weg dan ooit. 

De rol van techniek en technologie in het veranderingsproces 
op dit moment is groter dan de rol van de burger om inhoud 
te geven aan zijn eigen toekomst. Met deze conclusie zijn we 
precies aanbeland bij het stuur- en leertekort van steden die 
smart zeggen te zijn of willen worden. Daarmee richt ik mij 
primair tot hen die aan de stuurknuppel zitten, die (eind)
verantwoordelijk zijn voor het programma ‘smart cities’. Hen 
spreek ik aan op hun stuurvermogen en hun verondersteld 
reflexief vermogen; twee aspecten die naar mijn mening bij 
elkaar horen en staan voor goed modern leiderschap. Eigenlijk 
richt ik mij tot iedereen die het risico loopt om verblind te 
worden door de schittering van smart cities. 

Daarbij grijp ik terug op het slow denken, zoals dat in slow 
cities of Cittaslow, vorm en inhoud krijgt. Ik ben ervan 
overtuigd dat u, als leidinggevende in een grote stad, daar uw 
voordeel mee kunt doen. Dan doel ik vooral op het feit dat je 
als stad niet zo maar concurrerend bent of zou moeten zijn. De 
kracht van de stad zit in haar pathways (historische traditie en 
gelaagdheid), de persoonlijke relaties, trajecten en netwerken 
èn het plaatsbewustzijn. Het belang van het eigen culturele 
milieu en de uniciteit van het gebied spelen een belangrijke 
rol om als stad aantrekkelijk gevonden te worden. Juist dit 
plaatsbewustzijn staat centraal in Cittaslow. 

Slowness is een manier om het bewustzijn te vergroten en het 
dagelijkse leven ontspannen te ervaren. Slow living is een per-
manent proces van creatief en reflexief onderhandelen met die 
snelle dagelijkse werkelijkheid, op zoek naar betere manieren 
van leven. Het is een vorm van langzamer en bewuster leven 

in een poging de temporele orde te veranderen in meer tijd om 
aanwezig te zijn, dat wil zeggen: aandacht te hebben voor het 
hier en nu, en voor de verhouding van jezelf tot de ander. Slow 
living vormt de basis voor Cittaslow en voor slow management. 
In slow cities heeft het gemeentebestuur brede steun uit de 
samenleving rond thema’s van slow living: de manier waarop 
eigenschappen van het verleden worden verbonden met het 
heden. Verandering vindt plaats vanuit de kennis en betekenis 
van het verleden, niet in een maalstroom van dagelijkse erva-
ring en in een tempo dat stress tot gevolg heeft. Goed bestuur 
weet de balans te vinden tussen vertrouwdheid met anderen, 
de zekerheid van het gemeenschapsleven en de vrijheid van 
het stedelijk leven. Het is de verbinding tussen individualiteit, 
creativiteit, de gerichtheid op het goede en plezierige leven 
op lokaal niveau, maar ook op het wegnemen van obstakels 
daarvoor. Duurzaam leven, genieten van een prettig leven, 
maar wel vanuit een bewust besef dat goede dingen langzaam 
groeien. Dat zijn de focuspunten van Cittaslow-steden. 

Wat kunnen deze ervaringen u als stuurder/geleider in smart 
cities leren? Cittaslow leert dat niet de globale economie en de 
neoliberale marktwerking onderscheidend zouden moeten zijn 
voor smart cities, maar de sociaal-economie (civic economy). 
Deze is gebaseerd op wederkerigheid in relaties tussen mensen 
en op de nauwe relatie tussen mensen en hun verleden. Daar 
past een houding bij van loslaten in plaats van jagen op ambi-
ties, die losgezongen zijn van hun betekenisgevende context. 
Dat geeft veel ruimte en positieve energie om de samenleving 
echt leefbaar te maken. Zorg, attentie, tijd nemen, dat zijn 
belangrijke waarden voor een praktische ethiek, die de basis 
zou moeten zijn voor goed bestuur, voor Cittaslow-gemeenten, 
maar evenzeer voor smart cities. 
 

Steden willen zich zo slim mogelijk presenteren op de markt van smart 

cities om zoveel mogelijk geld uit de ruif te halen.
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Auteur: Mark van der Net

Speech te houden voor ruimtelijke professionals, 

belanghebbenden, ondernemers en inwoners. 

The smart of cities: 
naar een user 
centered urbanisme
De grootschalige stedenbouw van de 20e eeuw heeft moeilijk 
grip kunnen krijgen op het leven in steden en de notie daarvan 
in haar plannen. Dit geringe inzicht in de burger en de stad 
heeft veel goedbedoelde visies en plannen ondergraven. Pas 
met de grootschalige innovatie en adoptie van technologie 
in de vorm van het internet, sociale media en smartphones 
in de 21ste eeuw krijgen we met de data die daaruit ontstaat, 
een instrument in handen om het leven in steden goed te 
beschouwen. 

Nu is het moment dat ruimtelijke professionals, belangheb-
benden, ondernemers en inwoners deze exponentieel groei-
ende mogelijkheden gaan benutten om die steden te leren 
kennen. Als we de echte ontwikkelings- en gebruikspotentie 
van steden willen verkennen, dan volstaat het niet de logica 
van de huidige technologie op te leggen aan een stedelijke 
logica die we nog niet begrijpen. Slimme steden ontstaan uit 
de intelligentie van steden – en dus mensen – zelf. De echte 
belofte van een smart city komt pas binnen bereik als een 
iteratief én interactief proces. 

Veel van wat er gebeurt in steden wordt tegenwoordig 
opgevangen en georganiseerd via het internet; van verkeer 
en sociale interacties tot evenementen en transacties. Nu al 
zijn we in staat deze enorme hoeveelheid gegevens realtime te 
monitoren. Maar het begrijpen ervan, laat staan erop reageren, 
is verder weg. 
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Hiervoor ontbreekt een dieper inzicht in de relatie tussen 
verschijnselen (software) en de onderliggende ruimtelijke 
condities (hardware) van de stad. We weten dat deze relaties 
bestaan. Veel van de gebouwde omgeving is immers het 
resultaat van de talloze gebeurtenissen en processen die erin 
plaatsvinden.

Dit zelforganiserend vermogen van ruimtelijke processen en 
actoren is zo sterk dat er een verband is tussen de hoeveel-
heid voorzieningen en de hoeveelheid inwoners van een stad. 
Onderzoeker Geoffrey West stelt dat deze relatie zelfs geldt 
voor alle steden in de wereld. Het verklaart volgens hem ook 
waarom grote steden efficiënter zijn dan kleinere.

West wijst als verklaring van deze opmerkelijke vondst op de 
manier waarop steden dynamisch en decentraal georganiseerd 
worden door menselijke netwerken. Met andere woorden: 
steden zijn het resultaat van hoe de mens zich organiseert. Dat 
is ondanks cultuur, economie, identiteit en stedenbouw overal 
min of meer hetzelfde, zo lijkt. Het blijft echter onduidelijk hoe 
dit organische proces werkt. 

Hoe controversieel de theorie van West ook is, het wijst ons wel 
op het bestaan en het belang van een stedelijke logica. Wel-
licht zal verder ruimtelijk-statistisch onderzoek geen universele 
wetten opleveren, wel gaan we stedelijke processen en hun 
verbanden veel beter begrijpen.
Op die manier kan de kennis, opgeslagen in steden zelf, beter 
worden ontsloten, gedeeld en als structuur, taal en gereed-
schap voor optimalisatie, ontwikkeling en planning dienen. 
Tegelijk vergemakkelijkt dat de afweging van diverse belangen 
en de samenwerking tussen verschillende gevestigde partijen. 
Dat is hard nodig, want de grote Europese opgaven liggen in de 
bestaande stad, evenals de problemen en mogelijke oplos-
singen. 

Smart cities gaan gebruikmaken van de succesformules van 
de informatietechnologie: Het opbouwen en delen van open 
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source kennis en middelen en het bewerkstelligen van directe 
feedback tussen ontwerp, sociale vraag en de stedelijke prak-
tijk door middel van interfaces, dashboards, crowdsourcing, 
wiki en 3D-printers. Toch blijven even unieke als prangende 
vragen over.

Veel smart city-concepten missen namelijk een politieke 
kleuring. Het zal niet voor het eerst zijn dat een middel wordt 
verward met een doel. Het is noodzakelijk om ieder concept 
– hoe revolutionair of complex ook – te toetsen op begrijpelijk-
heid, transparantie, praktische toepasbaarheid en algemeen 
belang. 

De belofte van smart cities berust niet enkel en alleen op het 
implementeren van inspirerende voorbeelden uit de wereld 
van technologie, het is vooral het erkennen en ontdekken van 
de stad zelf met en door die technologie. 

Wat zoekmachines, sociale media en smartphones wel laten 
zien is in welke mate mensen bereid zijn hun bezit te delen 
en/of af te staan, samen te brengen en te beheren in ruil voor 
iets dat hun leven extra gemak, waarde en betekenis geeft. 
Opvallend genoeg is dat precies ook de reden waarom mensen 
samenleven in steden. Dat is de kunst van de stad.

Daar waar burger, stad en stedenbouw nauw verbonden zijn 
– waar Wright alleen nog van kon dromen – zien we de smart 
city hopelijk verschijnen als de kunst van een user centered 
urbanisme. Stedelingen maximaal laten begaan en faciliteren 
in hun dagelijks leven en ze tegelijk de intelligentie, middelen 
en prikkels geven om dat ook op lange termijn te garanderen. 
Slimme steden combineren het zien en begrijpen met een 
duurzame toekomstvisie. Of zoals Alex Wissner-Gross schreef: 
‘Intelligence is a physical process that resists future confine-
ment’.

‘After all is said and done, he – the citizen – is really the 

city. The city is going where he goes.’ - Frank Lloyd Wright
Auteur: Sjors de Vries

Speech te houden voor smart city beleidsmakers.

Het geheim van de 
slimme stad
Smart cities roepen al gauw het beeld op van efficiënte 
steden vol met sensoren en technische snufjes. Maar of dat 
slimme steden zijn, is nog maar de vraag. Een slimme stad 
gelooft vooral in zichzelf en in de ideeën van de mensen die 
er wonen, werken en ondernemen. Een slimme stad maakt 
daarom werk van collectieve intelligentie.

De smart city staat hoog op de stedelijke agenda’s. En dat 
is maar goed ook. We hebben slimme steden namelijk hard 
nodig in de zoektocht naar een duurzamere samenleving 
en economie, en naar het antwoord op de groeiende sociale 
ongelijkheid. Big data en technologie gaan de steden daar 
geweldig bij helpen. Maar wie gelooft dat technologie de 
heilige graal is in de zoektocht naar leefbare en duurzame 
steden, zit er naast.

Zeker, technologie kan een geweldige impact hebben op 
het functioneren van steden. Maar technologie biedt geen 
oplossing voor de maatschappelijke vraagstukken. Sterker 
nog, het is überhaupt de vraag of onze steden altijd baat 
hebben bij technologische vooruitgang. Neem bijvoorbeeld 
de introductie en massaproductie van auto’s en woningen. 
Deze twee grote gamechangers voor stedelijke ontwikkeling 
van de afgelopen eeuw hebben geleid tot inefficiënte, weinig 
duurzame en kapitaalverslindende verstedelijking. Om nog 
maar te zwijgen wat ze hebben gedaan met de kwaliteit van 
het stedelijk leven.

Niet zelden leiden technologische innovaties tot dwaal-
sporen in stedelijke planning. Nieuwe technologie lijkt ons 
snel te verblinden en dommer te maken dan we zijn. Het 
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Smart City discours lijkt er ook onder te lijden. Het dicht 
big data en techniek helende krachten toe. En vergeet dat 
intelligentie nodig is voor de juiste vragen, interpretaties 
en toepassingen. Of om de fameuze uitspraak van architect 
Cedric Price te gebruiken: ‘Technology is the answer. But 
what is the question?’.

De meest innovatieve stadsprojecten zijn niet het resul-
taat van betere technologie, maar van betere ideeën. Van 
burgers, ondernemers en nieuwe coalities in de stad. Van 
creatieve en onconventionele bestuurders. Van burgers en 
professionals die het verschil durven te maken. In de steden 
waar dit gebeurt, willen mensen en bedrijven zijn en inves-
teren. Een slimme stad is zich hiervan bewust. Ze weet dat 
ze bestaat uit vlees en bloed, en dat ze individuele en col-
lectieve intelligentie hard nodig heeft om beter te worden. 
Ze creëert daarom een level playing field, biedt ruimte voor 
initiatief en stimuleert verbinding van kennis. Een slimme 
stad weet dat big data en technologie haar daarbij geweldig 
kunnen helpen, maar nooit de oplossing bieden.

Nieuwe technologie lijkt ons snel te verblinden en 

dommer te maken dan we zijn. Auteur: Frédérique Bijl

Speech te houden voor TEDx conferentie.

Smart city: patronen 
en rolpatronen
Het is kwart over vijf in de middag. Een middelgrote stad in 
Nederland. Ik heb een afspraak bij een galerie en vraag de 
weg aan een man die een kantoorpand uit komt. Hij opent 
een route app op zijn smartphone en wijst op het scherm-
pje: ‘Rechtdoor, bij de tweede kruising links en dan de 
derde straat rechts’. Hetzelfde vraag ik aan een snellopende 
vrouw in bedrijfskleding, handtas en boodschappentas 
bungelend aan de lege buggy. ’Rechtdoor, bij de HEMA 
linksaf, langs de kinderspeelplaats en naast het gebouw 
met een gekleurde gevel is het’. Ik liep verder met de HEMA 
als eerste oriëntatiepunt. Deze gebeurtenis kan sommige 
mensen sterken in de algemene opvatting dat vrouwen geen 
kaart kunnen lezen. Ik haal het voorbeeld echter aan om 
te laten zien dat mannen en vrouwen de stad verschillend 
gebruiken, beleven en herinneren. Dit heeft consequenties 
voor ons denken over, ontwerpen van en experimenteren 
met smart cities in Nederland. 

De slimme stad bestaat als we de meeste sociale interactie 
hebben en daarbij ook het hoogste sociale en economi-
sche rendement. Daarbij moeten de kosten van goederen/
diensten voor het met elkaar in contact komen niet te hoog 
worden. Steden bestaan niet zozeer uit agglomeraties 
van gebouwen en ruimten, maar uit verbindingen tussen 
mensen. Alle andere eigenschappen, de wegen om elkaar te 
bereiken, de dichtheid die daarvoor nodig is, de economi-
sche producten en de ideeën die mensen samen bedenken, 
komen uit die verbindingen voort.

Stedelijk ontwerp is succesvol als het voldoet aan de 
behoeftes van de gehele samenleving. Aangezien vrouwen 
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een groot aandeel hebben in de samenleving, leidt dit tot 
de vraag: voldoet de ruimtelijke omgeving aan de waarden 
en behoeftes van vrouwen vandaag en in de toekomst? 
Ruimte en sociale verhoudingen zijn geen onafhanke-
lijke grootheden – ze beïnvloeden elkaar wederzijds. De 
stedelijke patronen zijn een weerslag van de rolpatronen 
in onze samenleving. Een uitgesproken voorbeeld hiervan 
zijn de slaapsteden met haar groene weduwen. We zijn zo 
vertrouwd met onze omgeving dat we vaak niet beseffen dat 
ze mede verantwoordelijk is voor het doorgeven van rolpa-
tronen. De feministische geografie, begonnen in de jaren 
70 van de 20e eeuw, richt de aandacht op de relatie tussen 
ruimte en gender. Nog steeds kan deze zienswijze bijdragen 
aan emancipatie, niet alleen voor vrouwen, maar voor deel-
name van zoveel mogelijk mensen aan het stedelijk leven. 

Nederlandse vrouwen combineren betaalde arbeid, zorg, 
gezin en engagement. Meer dan in andere landen doen 
Nederlandse vrouwen veel zelf. Dit betekent dat zij intensief 
gebruik maken van de stad, en dat nabijheid en toeganke-
lijkheid voorwaarden zijn om al deze taken en rollen te kun-
nen vervullen. Ongeacht persoonlijke meningen hierover 
schreef Castells al in 1987: ‘… if women who “do nothing” 
ever stopped to do “only that”, the whole urban structure as 
we know it would become completely incapable of maintai-
ning its functions’. 

Uiteraard zijn vrouwen niet als één groep te beschouwen. 
Studenten, moeders en ouderen verschillen in hun gebruik 
van de stad. Noemenswaardig is dat de eisen van vrouwen 
aan hun directe woonomgeving, veranderen als zij moeder 
worden. Veiligheid, voorzieningen, groen en bereikbaarheid 
in de directe omgeving scoren hoger dan voordat zij moeder 
werden: de actieradius van buggy en fiets. Bij mannen treedt 
deze verandering niet op. 

Grote maatschappelijke trends, zoals digitalisering en tech-
nologisering, zullen invloed hebben op het stedelijk gedrag 

van vrouwen. Steden vervrouwelijken verder door toename 
van het opleidingsniveau van vrouwen ten opzichte van man-
nen en aandacht voor feminiene waarden als zorg, aandacht, 
vertrouwen en verantwoordelijkheid. Deze niet limitatieve 
opsomming betekent een veranderende behoefte van vrou-
wen en kansen voor smart cities om hierin te voorzien. Deze 
ontwikkelingen zullen op diverse ruimtelijke schaalniveaus 
optreden: van huis, straat, buurt tot stad, landelijk en mondi-
aal. We verkeren niet alleen in een tijdperk van verandering, 
maar ook in een verandering van tijdperk. Hoe maken we in 
Nederland smart cities waar vrouwen willen leven? 

-  Besef van verschil tussen mannen en vrouwen in stede-
lijke beleving en gebruik bij (her)ontwerp.

-  Betrek vrouwen bij stedelijke ontwikkeling als gebruikers 
en co-makers.

-  Betrek kinderen als (toekomstige) gebruikers bij het 
ontwerpen van hun buurt en stad.

-  Treed als overheid faciliterend en stimulerend op. Laat 
letterlijk en figuurlijk de ruimte aan de gebruikers. Begin 
echt met een lege bladzijde. 

-  Neem als vrouw verantwoordelijkheid als bijvoorbeeld 
stedenbouwkundige, ingenieur of ondernemer.

-  Geef het begrip duurzaamheid ook de lading van sociale 
toekomstbestendigheid.

-  Emancipatie vraagt beweging en verandering, niet alleen 
van vrouwen maar van iedereen. 

-  Ontwerp flexibel zodat de ruimte meegroeit met haar 
gebruikers. 

Is het woord stad mannelijk of vrouwelijk? Is het de stad en 
haar inwoners of de stad en zijn inwoners? Het antwoord: 
de stad is taalkundig zowel mannelijk als vrouwelijk. Laten 
we dit in onze ideeën, ontwerpen, uitvoering, organisaties 
en gebruik ook tot haar recht laten komen. 

Vrouwen lezen de stad, niet de kaart. 
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Auteur: Maarten Hajer

Speech te houden voor de Internationale Architectuur Biënnale 

Rotterdam. 

De uitdaging van de 
eeuw
De 21e eeuw word vaak voorgesteld als de eeuw van de 
stad. In Nederland zal dat niet zoveel verschil gaan maken, 
maar wel in Azië en Afrika onder Sahara. Twee komma drie 
miljard mensen extra zullen vooral hun weg gaan vinden 
naar de stad, voor een deel zijn het de grote steden als 
Shanghai, Beijing en Lagos, maar de statistiek laat zien dat 
eigenlijk het grootste deel van die nieuwe verstedelijking in 
kleinere steden zal gaan plaatsvinden, steden van 100.000 
tot 500.000 bewoners. Die steden groeien nu al fenomenaal 
en de tragiek van dit moment is dat ze groeien volgens een 
model dat op geen enkele manier duurzaam is, en we weten 
inmiddels al dat die duurzaamheid van de stad cruciaal zal 
zijn voor het succes van de steden in de komende decennia. 

Waar haal je je water vandaan, waar haal je je voedsel 
vandaan, waar haal je je energie vandaan en hoe ga je om 
met de hittestress die het gevolg zal zijn van de klimaatver-
andering? De natuur hebben we in de moderne tijd van de 
stedenbouw veronachtzaamd. We hebben een geometrische 
benadering gehanteerd van de natuur, waarbij we allerlei 
maten voerden waarvan we dachten dat die de natuur 
representeerde. Maar de natuur laat zich niet geometrisch 
voorstellen, de natuur is een stromenstelsel, een stromen-
stelsel van water, van licht, van massa. Al die stromen 
samen maken de stad tot een succes of tot een drama.

Wat wij moeten doen in die 21e eeuw is het urbanisme 
opnieuw uitvinden, een nieuwe theorie van de stad en een 
nieuwe praktijk van de stad, en dat kunnen we niet een 
voor een doen. We kunnen niet eerst de theorie doen en 
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daarna de praktijk. Wat we nodig hebben is wat ik noem 
een ‘global networked urbanism’, een samenwerking 
tussen steden die ontzettend snel van elkaar leren, zodat 
de Aziatische en Afrikaanse steden in staat zijn om al die 
fouten die wij hebben gemaakt, niet opnieuw te hoeven 
maken en dat is allerminst een vanzelfsprekendheid. Want 
Afrikaanse en Aziatische steden groeien als kool, maar in 
het beste geval volgens het model van onze moderne stad. 
Die moderne stad met haar auto-oriëntatie, haar gebrek aan 
een idee waar je heen moet met je afval en de vraag waar de 
hernieuwbare energiebronnen vandaan moeten komen. Die 
moderne stad die het verdient om echt op die dimensie van 
smart city te worden afgeserveerd, hebben we nog helemaal 
niet. We hebben wel duurzame steden als Songdo en Mas-
dar, of een plan voor Dongtan.

Eigenlijk zijn dat ultiem moderne steden, net als Chandi-
garh en Brasilia toentertijd. Steden ontdekt en ontworpen 
op een tekentafel. Die werkelijkheid uit de 20e eeuw kan 
niet meer leidend zijn. We zullen pragmatisch moeten 
leren, met de mensen op de straat, met de bedrijven en met 
de overheden, en een innovatiemilieu waarin we heel erg 
snel gaan leren van elkaar. En dan geldt ook nog dat we de 
patronen van de ene stad niet zomaar kunnen overzetten 
op een andere stad. Als Bogota iets slims doet, dan is dat 
niet per se slim voor Barcelona, en wat in Sao Paulo werkt, 
hoeft niet te werken in Kaapstad. Maar dat netwerk van 
leren moeten wij gaan uitvinden, met de universiteiten, met 
de mensen uit de besturen uit de verschillende lagen, met 
de NGO’s ook en met de bedrijven. Die opgave is een nieuw 
‘Smart Urbanism’, het is niet een smart city die we nodig 
hebben, maar een ‘Smart Urbanism’ waar we reflectief zijn 
op al die fouten die we in het verleden hebben gemaakt en 
heel duidelijk weten wat we in de toekomst willen realise-
ren.

Al die nieuwe dwarsverbanden: dat is onze opgave, een 
fantastische opgave waar ontwerpers een sleutelrol zullen 
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vervullen. Ontwerpers zullen een sleutelrol vervullen, om-
dat zij als geen ander in staat zijn om al die verschillende 
groepen bij elkaar te brengen. De politiek, en dan bedoel ik 
de politiek van de ‘civil society’, moet niet te dichtbij zijn, 
want mensen moeten het zelf kunnen meemaken, zodat 
het niet een elitair project wordt. Alleen dan denk ik dat we 
samen die heel prettig leefbare, wellevende steden kunnen 
gaan realiseren. Het is ook allerminst zo dat het Noorden 
per se de oplossing gaat uitvinden voor het Zuiden. Het 
kan heel goed andersom gaan, of ook horizontaal tussen 
verschillende ontwikkelingslanden. Er is geen a priori voor 
Europa. Dat is voorbij. We zullen hard moeten vechten in 
Europa om innovatief genoeg te zijn, om interessant te zijn 
voor andere steden in andere werelddelen, want daar is de 
grote business case. De grote consultancies verwachten dat 
er dertig triljoen dollar zal worden uitgegeven aan de infra-
structuur in de komende decennia. Dat is een fenomenaal 
bedrag, deels bedoeld om de infrastructuur te verbeteren en 
deels om de nieuwe infrastructuur te gaan aanleggen.

Die opgave is met recht een opgave die ook onze economie 
kan gaan maken, kan gaan bepalen in de 21e eeuw.

Er is geen a priori voor Europa. Dat is voorbij. 



168 169Smart Cities Pamflet 2.nl

De publicatie ‘Smart Cities | Hoe slim kan een stad zijn’ 
is een initiatief van Peter de Bois, Diederik de Koe, Cees 
Oosterwijk, Joris Stok en Willem Verbaan. In meer dan 40 
lezingen wordt een prikkelend beeld geschetst van de zin 
en onzin van de huidige smart-cities hype. Waar de redactie 
de publicatie met plezier heeft samengesteld, berust de 
verantwoordelijkheid en creativiteit voor de verschillende 
lezingen bij de individuele auteurs. 

De redactie heeft de auteurs uitgedaagd in hun lezingen 
niet met voet- en eindnoten te werken. Dat heeft goed ge-
werkt. In het editorial van Cees Oosterwijk en Joris Stok zijn 
wel enkele verwijzingen opgenomen. Wij hechten er aan 
deze hier te verantwoorden.

De inzichten over de stedelijke dynamiek en opgaven zijn 
met name ontleent aan Glaeser (2011) Triumph of the city, 
Macmillan Publishers; McCann (2010) Human Capital: Skills 
for Today or Skills for the Future?, Presentatie tijdens de 
conferentie Randstad 2040; McKinsey (2013) How to make a 
city great, McKinsey&Company; Boogers (2013) Het raadsel 
van de regio, BMC/TU Twente; en als laatste Caragliu, Del 
Bo & Nijkamp (2009) Smart Cities in Europe, VU University 
Amsterdam.

De verkenning van Singapore is gebaseerd op twee studie-
reizen (2013 en 2015). De verhaalvorm met een ochtend, 
middag en avond is geïnspireerd op een artikel uit de 
Straight Times dat was afgedrukt in het Singapore Museum 
of Asian Civilization. De achtergrondinformatie over Singa-
pore was onder ander afkomstig uit Mahbubani (2008) The 
new Asian hemisphere, PublicAffairs; The Economist (2010) 
The world this year, The Economist Group; Motha (1980), 
Land Policy in Singapore, in Habitat International, Vol4, 
pp499-504; Lepoer (1989), ed. Singapore: A Country Study, 
Washington: GPO for the Library of Congress; Wong, Yuen 
& Goldblum (2008) Spatial Planning for a Sustainable Singa-
pore, Springer; Hatchin (2013) Singapore Strives to Become 

Verantwoording

‘The Smartest City’, via http://www.governing.com/topics/
economic-dev/gov-singapore-smartest-city.html; Thornley, A. 
(1999) Urban Planning and Competitive Advantage, London, 
Sydney and Singapore, LSE Discussion Paper 2; en Wai, 
Yeung (2000) Local politics and foreign ventures in China’s 
transitional economy: the political economy of Singaporean 
investments in China, in Political Geograophy, pp809-840.

De verkenning van Utrecht is gefundeerd in een praktijkon-
derzoek naar het Utrechtse Sterrenstelsel (www.sterrenstel-
sel.nl) waarbij onder ander is gesproken met de voorzitster 
Ankie Wessels (2013). Daarnaast is gebruik gemaakt van CNN 
(2013) Bored with Europe? Try the new Europe, via http://
travel.cnn.com/bored-london-and-paris-try-new-london-and-
paris-589101; Economic Board Utrecht (2013) Trend- en swot 
analyse provincie Utrecht, via www.economicboardutrecht.nl; 
de website http://www.energie-u.nl; Strohalm (2014) Ontwik-
kelaars van alternatieve geldsystemen, via www.strohalm.nl; 
en als laatste Transition Towns (2014) via www.transition-
towns.nl. 

Op plekken wordt de relatie tussen burgerlijke vrijheden en 
het planningsstelsel aangeraakt. Hierbij is dankbaar voort-
gebouwd op Wagenaar (2007) Stedenbouw en de burgerlijke 
vrijheid en op Zakaria (1997) The Rise of Liberal Democracy in 
Foreign Affairs, November-December. Delen van het editorial 
zijn ontleent aan het blog www.greendogs.nl. De publicatie 
is uitgegeven door Sinds 1883 - uitgevers en is mede mogelijk 
gemaakt door een bijdrage van BMC Advies.




