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vereniging deltametropool is een brede pu-
blieke organisatie die zich verantwoordelijk 
voelt voor de duurzame ontwikkeling van de 
Nederlandse metropool. in vereniging delta-
metropool komen het bedrijfsleven, publieke 
belangengroepen, onderzoeksinstellingen en 
overheden samen. de vereniging maakt het 
mogelijk te werken aan een maatschappelijk 
gedragen ontwerp van het grootstedelijke 
gebied van de randstad, gericht op welzijn, 
welvaart en de versterking van haar interna-
tionale concurrentiepositie. vereniging del-
tametropool is een vrijplaats die de ruimte 
schept om buiten de gebruikelijke kaders nieu-
we ideeën te ontwikkelen en een scherpe dis-
cussie over de deltametropool te voeren. het is 
een laboratorium voor het agenderen van ver-
nieuwende onderwerpen en een platform voor
het aanjagen van de discussie over onze toe-
komstige metropool. de vereniging stelt zich 
daarmee ten doel de discussie over de ontwik-
keling van de Nederlandse metropool voort te 
stuwen en ideeën op te werken tot toepassing 
in de praktijk.

      http://deltametropool.nl
      http://twitter.com/deltametropool

inleiding
de eindpresentaties van de werkweek MetropoolNL, van 26 tot 30 novem-

ber 2012, worden in dit boekje uitgebreid beschreven. tijdens de werkweek werk-
ten drie geselecteerde bureaus (One architecture, XML en Zandbelt & van den 
berg) ieder aan een groot investeringsproject, dat de metropolitane ontwikkeling 
van Nederland ondersteunt en in de komende 20 jaar tot uitvoering kan komen. 
MetropoolNL is georganiseerd door vereniging deltametropool en vindt plaats bin-
nen het thema ‘het Programma van de Metropool’. vanuit dit thema is van na-
jaar 2011 tot en met voorjaar 2012, in samenwerking met alle universiteiten in de 
randstad, de lezingreeks the international Perspectives (tiP) georganiseerd. deze 
reeks is afgesloten met een publiek debat over de metropolitane strategie van Ne-
derland. Momenteel wordt gewerkt aan een publicatie, waarin zowel de kennis 
uit de tiP reeks, de verdere uitwerking van de ‘Metropolitane strategie voor Ne-
derland’ als de resultaten van MetropoolNL worden gebundeld. de publicatie en 
werkweek worden ondersteund door het stimuleringsfonds creatieve industrie. 

startpunt van MetropoolNL zijn de conclusies uit de tiP lezingen en het 
afsluitende debat. tijdens de werkweek hebben de drie geselecteerde ont-
werpbureaus abstracte concepten in beeld en vorm uitgewerkt, om zo de dis-
cussie over metropolitane ontwikkeling in Nederland aan te scherpen.  
Per bureau is gewerkt aan specifiek cluster (mix van economie, cultuur, wetenschap, 
politiek en infrastructuur) met een regionale / internationale functie. voor iedere loca-
tie zijn stakeholders, experts en academici betrokken. De ontwerpen zijn agenderend, 
ondersteunen de ontwikkeling van een metropolitane strategie voor Nederland en kun-
nen in hun uitwerking vooruitlopen op een nieuwe generatie projecten voor Nederland.  

Zandbelt & van den berg presenteerde project OPEN (Opportunities for Peo-
ple, Economy and Nature), in het noordelijke deel van het verstedelijkte veld van 
Nederland en meer specifiek gericht op de ontwikkeling van de as Schiphol - Am-
sterdam. Project OPEN zorgt voor verbetering van de hiërarchie in bereikbaar-
heid (zodat netwerken beter functioneren en beter uitgekristalliseerd zijn), voor-
ziet in meer ruimte voor nieuwe ideeën en in meer ruimte voor nieuwe identiteiten. 
 XML presenteerde het project deltapolis Netwerk autoriteit (dNa), in het mid-
den van het verstedelijkte veld van Nederland. dNa stelt dat het gelijkwaardig ver-
binden van privaat vervoer, openbaar vervoer en digitale technologie de sleutel is tot 
het ontwikkelen van een stedelijke regio met een grote verscheidenheid aan plek-
ken en daarmee een grotere variatie van programma’s, die op die plekken landen. 
 One architecture presenteerde het project smart cities, in het zuidelijke 
deel van het verstedelijkte veld van Nederland en meer specifiek de regio Eind-
hoven. smart cities bekijkt hoe het bestaande in de toekomst beter kan wor-
den gebruikt en hoe digitale technologie én het openstellen van beschikba-
re data kan bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de Nederlandse stad. 
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systeem. het gaat er om een grote variabi-
liteit. het is ook gezond om verder te kijken 
dan de randstad alleen. vergeleken met het 
buitenland is het niet zo raar om Nederland 
als één stad te beschouwen. Je kan binnen 
Nederland overal in een dag heenrijden. wij 
zijn zo zeker geen New York, maar misschien 
wel een soort san Francisco bay area. Een 
metropool biedt als belangrijkste punt keuze-
vrijheid: de vrijheid om te kiezen in allerlei 
opzichten: zoals banen, woonmilieus, oplei-
dingen en recreatiemogelijkheden. Maar ook 
natuur, want de meeste metropolen liggen in 
ecologisch diverse gebieden zoals delta’s. Me-
tropolen munten uit in een concentratie van 
zeer sterke specialisaties van activiteiten. 
Er is een concentratie van mensen waartus-
sen interactie plaatsvindt, zowel lokaal als 
internationaal. daarmee kunnen ook dor-
pen onderdeel zijn van dat systeem. in dis-

cussies over metropolen is vaak verwarring 
over wat het systeem is en wat het centrum 
is. wij beschouwen het als één grote voed-
selketen, waarbij de uitwisseling op een gro-
tere schaal kan plaatsvinden en het systeem 
gewoon weer groter wordt. dat betekent dat 
amsterdam misschien niet dé metropool is, 
maar het centrum van de metropool en heel 
Nederland de drager. Een dorp in groningen 
kan daarom best voor een weekend metropo-
litaan zijn, wanneer iedereen daarheen trekt 
voor iets speciaals. de kwaliteit zit dus ook 
in het extremer maken van de keuzekwaliteit 
die wij in Nederland hebben. Er  ontbreken 
echte topconcentratiepunten, door de manier 
waarop Nederland is ingericht, en wij moeten 
het mogelijk niet zozeer van de verdichting 
hebben, maar van veel efficiëntere verbindin-
gen tussen die plekken waarop wij uitwisse-
ling kunnen promoten. daarnaast is er een 
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Zandbelt 
& van den 
berg

OPEN 
Opportunity for People, 

Economy and Nature

OPEN (Opportunity for People, Economy 
and Nature) bestaat uit een aantal ideeën 
over hoe Nederland een metropolitane im-
puls te geven. Nederland en metropolitaan 
– het klinkt apart, want in het buitenland 
(bijv. barcelona of stockholm) voel je veel 
meer stedelijkheid in die specifieke centra 
dan op welke plek in Nederland dan ook. het 
centrum van stockholm is een centrum voor 
9 miljoen Zweden en het centrum van bar-
celona is dat voor 7 miljoen catalanen. het 
heeft misschien wel met onze layout te ma-
ken en waarom wij dat grootstedelijke niet 
in Nederland ervaren. tegelijkertijd is een 
metropool veel meer dan alleen het centrum. 
bij het klassieke voorbeeld, New York, gaat 
het niet alleen over de drukte van Manhat-
tan, maar ook over het gebied 2-3 uur rijden, 
zo’n 200km daar vandaan en over de rust 
en ruimte, die onderdeel zijn van hetzelfde 
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van Maurits de hoog over interactiemilieus 
in amsterdam. die tonen op welke verschil-
lende gespecialiseerde terreinen (winkelen, 
wetenschappelijke kennis, cultuur, hotels, 
congressen, zakendistricten) de stad uit-
blinkt met een internationale vector en die 
dus internationaal publiek naar de stad trek-
ken. wij willen dit model verder promoten en 
een aantal van die invloedssferen meer over-
lap met elkaar geven. het gevoel heerst ook 
sterkt dat amsterdam niet meer alleen op 
één centrum (de dam) gericht is, maar zich 
ook zuidwaarts ontwikkelt met meerdere 
concentratiepunten. schiphol is daar natuur-
lijk een belangrijk onderdeel van, evenals de 
Zuidas en ook Zuidoost. Logischerwijs moe-
ten de internationale toegangspoort (schip-
hol) en de internationale hoofdbestemming 
(amsterdam) beter met elkaar verbonden 
worden. dat heet internationaal een ‘airport 

corridor’. daar zijn er veel van in de wereld, 
maar amsterdam is uniek omdat bijna ner-
gens ter wereld de twee zo dicht bij elkaar 
liggen. het is redelijk goed ontsloten; vanuit 
schiphol rijden de treinen iedere richting op 
en er gaan naar amsterdam wel drie soorten 
treinen (fyra, intercity en sneltrein). tegelij-
kertijd is dit ook het probleem: iedereen die 
voor het eerst in een Nederlandse trein stapt 
raakt verward. koffers kan men niet kwijt, 
er moet toeslag betaald worden voor de Fyra 
(zonder verschil in reistijd is tussen schiphol 
en amsterdam), enzovoorts. OPEN wil het  
voor reizigers eenvoudiger maken. 

Er is internationaal gekeken naar air-
port corridors; het programma tussen het 
vliegveld en centrum van de stad. hong kong 
is een zeer interessant voorbeeld en relatief 
nieuw ontwikkeld. de afstand van het cen-
trum naar het vliegveld is veel groter dan 
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overvloed aan ruimte, zowel in grond als 
vastgoed, wat leidt tot middelmaat in plaats 
van excellentie. Hetzelfde geld ook in beperk-
te mate voor het te krampachtig vasthouden 
aan de huidige grenzen van migratie en an-
dere regelgeving. 

‘Open’ definiëren wij derhalve als twee 
vrijheden, ontwikkeld door de filosofen Isaiah 
berlin en hannah arendt. de twee vormen 
van vrijheid zijn ‘freedom from’  en ‘ freedom 
to’. ‘Freedom from’ is bescherming tegen de 
vrijheden van een ander (bv. jij bouwt een 
huis en je buurman mag daarnaast geen 
kerncentrale bouwen) en ‘freedom to’ is het 
in staat gesteld worden (door de overheid) om 
initiatieven te ontplooien. wij moeten meer 
op deze vrijheden kunnen sturen en dus meer 
vrijheid geven aan burgers, bedrijven en in-
stituten om te doen wat ze willen. dat bete-
kent openstaan voor ideeën, wensen en initi-

atieven. aan de andere kant moeten we ons 
meer focussen op het simpelweg vermijden 
van extreme excessen. Dit alles leidt naar 
een voorstel met drie punten. wij willen: (1) 
de hiërarchie in bereikbaarheid verbeteren 
zodat netwerken beter functioneren en beter 
uitgekristalliseerd zijn; (2) meer ruimte voor 
nieuwe ideeën en (3) meer ruimte voor nieu-
we identiteiten. 

1. Hiërarchie in bereikbaar-
heid verbeteren 

van de verschillende stedelijke centra 
in Nederland heeft amsterdam de groot-
ste concentratie. Er is geen gelijkheid in de 
vier grote centra in Nederland (de klassieke 
randstad). we moeten ons daarom inzetten 
om van amsterdam, dat nu tussen servet en 
tafellaken inzit, een echt tafellaken te ma-
ken. wij hebben bijgedragen aan de beelden 
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en amsterdam. in deze metro krijgen reizi-
gers actuele informatie (in meerdere talen) 
over de afstand tot het hotel, is er ruimte voor 
bagage, enzovoorts. de doelgroep is dus niet 
alleen de zakelijke elite, maar iedereen die 
van ver komt en eenvoudig geholpen kan wor-
den. Op het station zelf kunnen de reizigers 
bijvoorbeeld direct hun bagage inchecken, zo-
dat daarmee sjouwen overbodig is. 

we denken dat het niet noodzakelijk is 
om direct veel in infrastructuur te investe-
ren. investeringen zijn meer nodig op andere 
plekken. amsterdam centraal heeft momen-
teel een hoge regionale bereikbaarheid en 
daar komt in de toekomst de Noord-Zuidlijn  
nog bij. amsterdam Zuid is veel minder re-
gionaal georiënteerd, maar daar komt straks 
met Ov saaL de verbinding naar het noord-
westen bij. vanuit schiphol zijn er nog relatief 
weinig lijnen, dus daar zullen de investerin-

gen op ingezet moeten worden. deze moeten 
de hoofdroute tussen schiphol en de Zuidas 
ontlasten om te verkomen dat schiphol een 
regionaal overstappunt wordt. Er kunnen 
met onder andere de westelijke tuinsteden 
veel beter nieuwe verbindingen worden ge-
maakt; het is nu een grote opgave om van 
daaruit naar schiphol te komen. deze inzet 
moet leiden tot meer netwerkvorming van de 
Noordvleugel met als  uiteindelijke doel een 
meer veelzijdig, op meer dan één centrum ge-
oriënteerd openbaar vervoersnetwerk voor de 
Noordvleugel. Het hoeft niet per difinitie een  
metro- of tramachtige lijn te zijn. wij stellen 
een nieuwe métisse voor; een soort bus die 
eruit ziet als tram en ook zo opereert, in een 
eigen baan. Op de dure plekken, waar je hem 
moet inbedden, kan hij gewoon als bus rijden 
over aanwezige kruispunten. bij voldoende 
passagiers kan het op de langere termijn 
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in amsterdam, maar er is wel een pretpark 
(disneyworld) aan gekoppeld en in het cen-
trum van de stad zie je allerlei clusters rond-
om de stations (cultuurclusters, zakendistrict 
en shopping malls), vanwege de nabijheid van 
de internationale toegangspoort. Zürich heeft 
een compactere schaal en is kleinschaliger, 
maar heeft ook een vrij efficiënt systeem tus-
sen het vliegveld en het centrum van de stad, 
alwaar Oerlikon zich als een soort interna-
tionaal centrum heeft weten te ontwikkelen. 
in san Francisco is er een groot congrescen-
trum (Moscone Centre) dat sterk profiteert 
van de ligging tussen het centrum en de stad. 

OPEN beoogt allerlei programma’s (deels 
bestaand en deels nog te ontwikkelen) langs 
een ééndimensionale lijn te concentreren. 
dat levert grotere variatie en grotere keu-
zevrijheid op in de top van de voedselketen. 
hierdoor zou je eenvoudig een lijn kunnen be-

denken (die misschien wel een doorgetrokken 
Noord-Zuidlijn is naar schiphol) waarlangs 
zich allerlei zaken kunnen ontwikkelen, zo-
wel in de stad als in de perifere gebieden. 
denk hierbij aan bijvoorbeeld de riekerpol-
der. dat is een typisch project van de jaren 
’90 en in deze tijd moeten we naar alternatie-
ven zoeken, meer in een soort groeilijn: iets 
wat over een bepaalde termijn ontwikkeld 
kan worden. 

Op dit moment wordt Ov saaL gerea-
liseerd, een verbeterde verbinding tussen 
amsterdam, schiphol en almere, die de ca-
paciteit van schiphol en de Zuidas vergroot. 
we verwachten dat er hiermee genoeg ruimte 
wordt gecreëerd om de doorgetrokken Noord-
Zuidlijn op het bestaande spoor naar schip-
hol te laten rijden. dit kan een hele mooie 
eenvoudige metro zijn (helder en herken-
baar), die alleen maar rijdt tussen schiphol 
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geven aan allerlei locaties in de stad. kij-
kend naar amsterdam, zien we grote clus-
ters in  hoofddorp, Zuidoost, riekerpolder en 
sloterdijk, die het best ingewikkeld hebben. 
Ook zien we dat amsterdam het heel goed 
doet in de service-industrie; er zijn veel cre-
atieve bedrijven en er worden veel slimme 
dingen bedacht. Echter, alleen denken zon-
der echt doen (het maken), leidt tot een soort 
vervreemding. daarbij komt dat het maken 
van producten tegenwoordig veel minder 
voor overlast (in termen van lawaai, ruimte-
beslag en gevaar) zorgt en veel minder een 
obstructie vormt in de stad. daarom kunnen 
we behalve de klassieke transformatie van 
fabrieken naar kantoren ook andersom gaan 
denken: kantoren weer zien als fabrieken, 
waar dingen gemaakt worden. geef hiervoor 
ruimte in de vorm van regelgeving, of het nu 
gaat om echt fysieke productie met 3d laser-

printers, het opslaan van data of de productie 
van eten. Er zijn natuurlijk veel andere klas-
sieke bestemmingen (appartementen, scho-
len, ziekenhuizen) waar ook soepeler mee om-
gegaan kan worden. Een andere mogelijkheid 
is het maken van specifieke, locatiegebonden 
clusters. Zo ligt sloterdijk relatief dicht bij 
de haven, dus is het gebied meer belast door 
industrie en liggen woningen minder voor de 
hand, maar alternatieve vormen van voedsel-
productie juist meer. 

3. Meer ruimte voor nieuwe 
identiteiten

Nederland, als metropolitaan gebied, 
is erg gebaat bij een meer open houding ten 
opzichte van migranten. bijvoorbeeld door 
het organiseren van woongelegenheid, werk, 
opleiding en het stimuleren van het leren 
van de Nederlandse taal. we stellen hiertoe 
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gewoon een tram zijn. dit promoot het ver-
beteren van de bestaande stad; mensen die 
in de westelijke tuinsteden wonen, en met 
een goede baan, hoeven niet naar haarlem-
mermeer te verhuizen en blijven investeren 
in de westelijke tuinsteden. dat geeft goede 
businessmogelijkheden aldaar en verbetert 
het sociale klimaat. door te investeren in 
een stedenbaan netwerk rondom amsterdam 
krijgen we een airport corridor cadeau. Op 
het schaalniveau van Nederland en op het 
schaalniveau van abc (amsterdam, brus-
sels, cologne) moet er een duidelijkere schei-
ding worden gemaakt tussen het regionale en 
nationale verkeer. denk aan een superinter-
city, die in een grote ring ook mensen uit gro-
ningen, Maastricht en wellicht berlijn ver-
voert en uitwisselt. dat geeft mensen meer 
vrijheid de dingen te doen die ze willen  doen 
in de top van de markt. het leidt er mogelijk 

wel toe dat Nederland plekken krijgt die veel 
dynamischer worden en tegelijkertijd ruimte 
bieden voor bestaande plekken, die al best 
goed zijn, om te blijven zoals ze zijn. 

2. Meer ruimte voor nieuwe 
ideeën 

het meest symbolische voor dit tweede 
punt is waarschijnlijk de grote kantoren-
leegstand. Er staan bijvoorbeeld in de rie-
kerpolder veel splinternieuwe gebouwen leeg, 
die nog nooit verhuurd zijn geweest. Eigen 
ervaring leert dat het niet gemakkelijk is 
om een kantoorgebouw te transformeren. in 
rotterdam is het voormalige hoofdkantoor 
van ENEcO omgebouwd tot hogeschool. dit 
was zeer ingewikkeld vanwege allerlei regel-
geving omtrent vluchtroutes, daglichttoetre-
ding, toiletbezetting, enzovoorts. soepeler 
omgaan met ideeën kan een grote impuls 
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een aantal voorzieningen voor. ten eerste 
een woonhotel om kortstondig verblijf mo-
gelijk te maken. Dit hotel is niet exclusief 
voor migranten, maar ook toegankelijk voor 
Nederlanders. Je kan er ook terecht voor 
bijvoorbeeld een stage van een paar maan-
den. daarnaast is er een r.O.c (daar zijn 
er wellicht meer van nodig). geld voor de 
huisvesting en het r.O.c verdient met door 
te werken, ook de beste manier om de taal 
in praktijk te brengen. verder is er een ‘one 
stop centre’ wat helpt met het wegwijs ma-
ken in de Nederlandse bureaucratie en de 
noodzakelijke zorg (tandarts, huisarts, enz.). 
dit alles kan gewoon in de stad worden opge-
nomen, verspreid of juist geconcentreerd op 
een paar plekken in de stad. Een mogelijke 
locatie voor een dergelijk nieuw gebouw kan 
aan het einde van de Noord/Zuidlijn zijn (bij 

het buikslotermeerplein), als symbool voor 
de airport corridor.

de benodigde gebouwen bestaan voor de 
helft uit nieuw programma en voor de helft 
uit het stedelijke programma (winkelcen-
trum, badhuizen enz.). Na twee of drie jaar 
kennen de migranten de knepen van het vak, 
kunnen ze met iedereen communiceren en 
worden ze op een natuurlijke manier onder-
deel van de stedelijke bevolking. 
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Verduidelijking
rients dijkstra: “is er volgens jou een 

imagoverandering nodig van het totaal of een 
naamsverandering om dit tot stand te bren-
gen? Of kunnen we het gewoon Nederland en 
amsterdam blijven noemen?” 

daan Zandbelt: “Laten we het alsjeblieft 
houden bij wat er al is. de discussies over al 
die andere namen leidt alleen maar af van 
waar het over gaat. het is gewoon een pro-
gramma van losse acties, die uiteindelijk tot 
iets leiden. dat mag je metropolitaan noe-
men, maar het hoeft van mij niet. Nederland 
als één stedelijk systeem beschouwen is vol-
gens mij essentieel. En dan mag je Neder-
land een stad of een metropool noemen, dat 
is allemaal prima. Er zit een groot verschil 
in wat mensen zeggen (met hun mond) en wat 
mensen doen (met hun voeten). ik heb eerder 

de neiging om mensen met de voeten te over-
tuigen, dan met de mond. ik hbe liever dat ze 
het doen, dan dat ze het zeggen. dus ik heb 
liever dat we mensen in groningen verleiden 
om naar utrecht of amsterdam te reizen, en 
dat te promoten, dan dat wij ze eerst moeten 
overtuigen dat ze dat willen”. 

Joachim declerck: “Je zei eerst Neder-
land als stad te beschouwen en dat ook een 
dorp metropolitaan kan zijn. Maar de inter-
ventie is erg gebaseerd op het organiseren 
van een relatief zwaar metropolitaan pro-
gramma op een corridor. Zit daar geen tegen-
strijdigheid in?” 

daan Zandbelt: “Neem New York als 
voorbeeld, dan zie je dat de metropool het 
hele gebied beslaat van Long island tot con-
neticut en New Jersey. die leveren het draag-
vlak voor een aantal hele specifieke functies 
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op Manhattan. de airport corridor is erop 
gericht die hele specifieke top van het pro-
gramma en een dergelijke concentratie toe te 
voegen, iets wat wij in Nederland niet heb-
ben. daarvoor heb je verbondenheid met heel 
Nederland nodig, omdat dat hele draagvlak 
nodig is. daar zit de relatie: dat hele interna-
tionale programma (de top) komt alleen als 
de benodigde massa voor handen is. tegelij-
kertijd kan een specifiek sigarenwinkeltje 
best in een dorp zitten.”

Joachim declerck: “Het fijnmazige net-
werk stedenbaan – Noordvleugel is dus de 
manier om dat te verbinden naar het sys-
teem? wat is dan de schaal van dat ding? En 
is dat heel Nederland of is het een archipel?” 

daan Zanbelt: “Nee, dat waren die drie 
schalen. het klinkt raar, maar die airport 
corridor is eigenlijk hyper specifiek lokaal. 

het stedenbaan netwerk is vooral bedoeld 
voor regiovervoer (niet alleen amsterdam) en 
de grotere metropool wordt verbonden door 
het super intercity netwerk.”

METROPOOL NL ZaNDBELT & VaN DEN BERG kIT ChOw - ZaNDBELT & VaN DEN BERG

DaaN ZaNDBELT - ZaNDBELT & VaN DEN BERG

1514



METROPOOL NL ONE aRChITECTuRE

METROPOOL NL ONE aRChITECTuRE sMaRT CITIEs

NEw yORk: MINI LIBRaRy

1716

reiken: energie (olie), mobiliteit (een nieuwe 
generatie die niet minder de behoefte heeft 
aan individuele mobiliteit) en zelfs gebouwen 
en infrastructuur. de grote opdracht is dus 
het bestaande beter te gebruiken. in het ver-
leden sloopten en herbouwden we de stad, nu 
moeten we de stad verbeteren. Op een andere 
manier omgaan met het bestaande en op een 
andere manier de kwaliteit van de omgeving 
in de stad verbeteren. hierbij hoort ook een 
belangrijke conceptuele verschuiving bij, 
in het denken over stadsontwikkeling. het 
gaat niet meer om bezit, maar om de vraag 
hoe verschillende actoren kunnen gebruik 
maken van de uiteenlopende resources die 
de stad biedt. dit leidt tot originele oplossin-
gen; zo zijn openbare telefoons in New York 
overbodig geworden dit lokt verrassende in-
terventies uit, zoals een minibibliotheek. tij-
dens de black Out van januari 2012 werd de 

noodzaak van deze telefoons echter duidelijk: 
het was het enige middel om nog te commu-
niceren, omdat mobiele telefoons niet konden 
worden opgeladen. 

het uitgangspunt van project smart 
Cities is dat digitale technologie efficiënter, 
persoonlijker, gemeenschappelijker en leu-
ker maakt. deze vier dingen zijn ontzettend 
belangrijk voor de stad. Enkele voorbeelden 
zijn CouchSurfing (een nieuwe manier om 
met extra slaapplaatsen om te gaan), maar 
ook het verbeteren van de energieprestaties 
in een wijk in helsinki door inzichtelijk te 
maken hoe de energieprestaties van wonin-
gen worden verbeterd. daarnaast ontstaat 
er een cultuur van applicaties (apps) die data 
in de stad gebruiken en toepasbaar maken 
op lokaal niveau. we merken op dat digitale 
technologie op een groot aantal domeinen een 
productiviteitsstijging oplevert. Logistieke 

One archi-
tecture

Meten en regelen aan de 
stad: open source/open data 

infrastructuur

we moeten in de toekomst een onder-
scheid maken tussen de dingen die we echt 
centraal moeten regelen en de dingen die af-
hankelijk zijn van miljoenen beslissingen (om 
ergens in te investeren, iets te kopen, ergens 
heen te gaan enz.). bij het nadenken over een 
groot investeringsproject is het interessant 
om te kijken of we iets kunnen bedenken dat 
vanuit miljoenen individuele beslissingen 
komt. dat heeft geleid tot een datagrid kaart 
en hieruit volgt de vraag: “hoe kunnen we 
deze datagrid, die zich langzamerhand aan 
het ontwikkelen is, inzetten voor de Neder-
landse stad?” Een groot investeringsproject 
werkt in Nederland niet goed, vanwege de 
complexe afhankelijkheid van vele factoren. 
we verkrijgen echter steeds meer data die we 
kunnen inzetten. de vraag wordt al gedeelte-
lijk beantwoord, omdat we nu vanuit verschil-
lende stedelijke functies een kritisch punt be-
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systemen verbeteren, dingen worden effici-
enter, maar de invloed van digitale technolo-
gie in het ruimtelijke domein blijft achter. in 
bredere zin zou je kunnen zeggen dat we nog 
niet goed hebben uitgevonden hoe die digitale 
technologie in de stad gebruikt moet worden. 
hiervoor hebben we samengewerkt met Mar-
tijn de waal en Michiel de Lange van Mobile 
city (die zich bedrijfsmatig bezig houden met 
open data culturen) en een aantal mensen uit 
Eindhoven. 

als ruimtelijk ontwerpers zijn we opge-
leid en gewend om in een continuïteit van 
schalen, territoria, ruimtes en besturings-
systemen te werken. als je met mensen uit 
het bedrijfsleven gaat praten over de ontwik-
kelingen, dan zie je allerlei projecten voor 
smart cities, maar deze digitale technologie-
en vinden op een hele geatomiseerde manier 
plaats. de bedrijven maken een product be-

schikbaar voor de markt en dat product pro-
duceert data die binnen het bedrijf blijft. de 
bedrijven hebben niet de neiging om samen te 
werken door middel van datadeling. verder is 
er een bedrijfscultuur met een korte termijn 
perspectief voor producten en toepassingen. 
deze cultuur wordt vanuit de aandeelhouders 
gedicteerd, lange termijn denken is niet te 
verkopen. 

Er gebeurt gigantisch veel op het ge-
bied van digitale technologie in de stad, zij 
het vooral nog naast elkaar. de uitdaging is 
op zoek te gaan naar datgene wat iedereen 
gemeenschappelijk heeft; wat delen we en 
waar komen we samen? Om dit meer inzich-
telijk te maken, willen we vieren wat digitale 
technologie al voor de stad betekent en er zo 
een publiek project van maken. door de di-
gitale technologie komt het publiek-private 
vraagstuk namelijk steeds meer aan de orde. 

Zo  bestaat bijvoorbeeld in New York de site 
www.596acres.org waar projecten voor lege 
plekken in de stad kunnen worden geplaatst 
en informatie wordt verschaft over wat je met 
lege tuinen kan doen. dit is een mooi voor-
beeld waarbij digitale technologieën worden  
ingezet om stedelijke processen te optimali-
seren en efficiënter te maken. 

burgers en cultureel-maatschappelijke 
organisaties nemen steeds vaker het heft 
in eigen hand. voortbordurend op de online 
ethiek van do-it-yourself (diY) eigenen zij 
zich de stad toe en ondernemen ze collectieve 
acties: van samen stadstuintjes verzorgen tot 
het opzetten van sensornetwerken voor ge-
distribueerde metingen van geluidsoverlast 
of luchtkwaliteit.

wij menen dat deze ontwikkelingen nog 
teveel los van elkaar staan om een duurzaam 

toekomstperspectief te bieden voor stedelijke 
transformatie. de ‘smart city’ vertrekt teveel 
vanuit een utilitaire visie op wat de goede 
stad is en vergeet hierbij vaak (1) de publieke 
zaak en (2) de verscheidenheid aan identitei-
ten van burgers. andersom zijn bottom-up 
initiatieven in de ‘social city’ vaak te versnip-
perd. Ze haken onvoldoende aan bij instituti-
onele partijen en ontberen zo slagkracht en 
schaalbaarheid. Ook lijden ze soms aan een 
hoog ‘onder ons’ gehalte dat eerder dorps dan 
stads aandoet.

Case: Eindhoven
Ons grote investeringsproject voor deze 

werkweek is het toepassen van digitale tech-
nologie om Eindhoven efficiënter, persoonlij-
ker, gemeenschappelijker en leuker te ma-
ken. digitale technologie past in het dNa 
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van de stad en in het dNa van de ruimtelijke 
opbouw van de stad. Eindhoven profileert 
zich als een ‘brainport’ vanuit design, creati-
viteit, innovatie en technologie. in Eindhoven 
is men ook erg geïnteresseerd in die digitale 
technologie en ze zijn al erg bezig met het 
idee van smart cities. verder is de Eindho-
vense regio, volgens sommige lijstjes, de slim-
ste regio van de wereld. 

uit het succes van de stad komt ook de 
grootste opgave: hoe kunnen we zorgen dat 
de mensen die op dit moment het fundament 
vormen van de economie (mensen die van 
techniek en innovatie houden) daar blijven en 
ook blijven komen? Er is de vrees dat de stad 
niet aantrekkelijk genoeg is om regionaal, 
nationaal en internationaal de benodigde 
mensen te blijven trekken. vanuit deze opga-
ve is het interessant om digitale technologie 
op Eindhoven toe te passen en de stad aan te 

bieden als een digitale proeftuin. 
in de ruimtelijke opbouw van brabant, 

en meer specifiek Eindhoven, lopen stad, 
land en dorp in elkaar over. dit maakt het 
moeilijk om een kritische massa te genereren 
en dus ook moeilijker om de transformatie 
van de stad te financieren; nieuwe ontwik-
kelingen kunnen goedkoper in de omgeving 
plaatsvinden. Eindhoven is hierdoor een dif-
fuse stad met weinig randen, gekenmerkt 
door in elkaar overlopende plekken. in een 
mooi citaat over het Eindhovense cityplan 
werd gezegd: “Eindhoven is eigenlijk de 
meest herkenbare brabantse stad, want het 
is overal een even onduidelijke melange van 
bebouwing. deels ruraal, deels stedelijk, 
deels radiaal, deel provinciaal, deels lineair 
en deels vlakvormig.”

de verschillende hightech clusters, zoals 
‘brainport avenue’ aan de westkant, zijn en-

kele van deze plekken. hierin wordt zwaar 
geïnvesteerd, vanuit een principe dat de dif-
fuse stad ondersteunt. Zo zorgt Philips er-
voor dat bedrijven zo snel mogelijk afgestoten 
worden, maar wel in de buurt blijven. Philips 
wil individuele creativiteit nooit van bovenaf 
managen, maar ervoor zorgen dat de bedrij-
ven in hun netwerk blijven zodat ze Philips 
blijven voeden met ideeën. 

in het nadenken over architectuur en 
stedenbouw is de conditie en vorm van de dif-
fuse stad natuurlijk al geadresseerd in het 
verleden. in het bekende plan van 1984 van 
een atelier aan de tu Eindhoven, genaamd 
‘Eindhoven wereldstad’, was te lezen: “wij 
hebben nu een diffuse stad zonder randen 
en wij willen die stad gaan intensifiëren tot 
een stad van 1 miljoen inwoners.” in het plan 
werd een grid over de stad gelegd en ontstond 

een nieuwe laag op 30m hoogte. Een wereld-
stad was destijds een stad met veel inwoners. 
Nu is dit, door digitale technologie, niet meer 
het geval en is ook de omgang van mensen 
met de stad heel anders. digitale technologie 
kan capaciteit vergroten, dingen verbeteren, 
mensen betrekken, op een slimmere manier 
bouwen, beheren, aan elkaar koppelen en 
systemen verbinden. voor de werkweek heb-
ben we een groot aantal voorbeelden van ap-
plicaties, die ergens op de wereld al bestaan, 
op Eindhoven laten landen. 

Mobiliteit: apps kunnen het parkeren 
in de stad efficiënter organiseren, tips geven 
over efficiënter rijden of door car-sharing 
programma’s mensen steeds minder geïnte-
resseerd maken in autobezit. door gebruik 
van sensoren e.d. komt er informatie over 
waar auto’s gemiddeld vaak geparkeerd zijn 



METROPOOL NL ONE aRChITECTuRE TIjDELIjk GEBRuIk wEGEN

MINIMaL VIaBLE PRODuCT

2322

en waar niet. Dit kan leiden tot een efficiën-
tere mobiliteit in de stad en zorgen voor een 
reductie van parkeerplaatsen. Overbodige 
parkeerplekken kunnen nieuwe bestemmin-
gen krijgen (bijvoorbeeld groen, speelvelden 
of een verzameling van zonnecollectoren) en 
zo de stad verder intensifiëren.

schaalvoordelen: Er zijn allerlei websites 
en datasets die tonen hoe, door gezamenlijk 
resources efficiënt in te zetten, schaalvoorde-
len kunnen worden benutten. in plaats van 
individueel geplaatste zonnepanelen, is het 
bijvoorbeeld veel efficiënter ze allemaal op 
één grote hal te zetten. dit maakt het netto 
rendement per investering aanmerkelijk gro-
ter en deze winst kan worden verdeeld. 

deze technologie kan ook gebruikt wor-
den voor de energieprestaties van woningen. 
iedereen kan met zijn eigen woning aan de 
slag gaan, maar men kan ook gezamenlijk in-

vesteren in één wijk: dan is de netto energie-
besparing veel groter en goedkoper.

Lange termijn kosten: digitale techno-
logie kan de totale kosten op lange termijn 
inzichtelijk maken. Zo kunnen de investe-
ringskosten aan de beheerskosten worden 
gekoppeld. Over al dit soort zaken bestaat te-
genwoordig date, de informatie is echter nog 
niet altijd vrij beschikbaar. 

Mensen verbinden: digitale technologie 
kan verbinden. Nike armbandjes meten pres-
taties bij het joggen en tegelijkertijd wordt 
duidelijk wat de populaire joggingroutes in 
de stad zijn. Met deze informatie kan het jog-
gingnetwerk worden verbeterend. denk bij-
voorbeeld aan het aanleggen van shortcuts, 
waardoor de routes meer divers en interes-
santer worden.

samenwerken: digitale technologie 
maakt samenwerken op een kleine schaal 

mogelijk, waardoor op een meer intieme en 
collectieve manier met de stad omgegaan 
kan worden. via websites zoals www.neigh-
borland.org of www.giveaminute.info wor-
den kleine verbeteringen in de leefomgeving 
gestimuleerd, niet vanuit de overheid maar 
door bottom-up initiatieven. 

stad en land: digitale technologie maakt 
de relatie tussen stad en land helder, door het 
koppelen van diverse systemen. denk hierbij 
aan energie, voedselproductie of afval (http://
senseable.mit.edu/trashtrack). 

weggebruik: het in kaart brengen van 
het gebruik van wegen (in tijd en seizoenen) 
toont aan waar en wanneer wegen tijdelijk 
anders gebruikt kunnen worden en hoe de 
profielen daarop aan te passen. De ruimte-
lijke mogelijkheden die dit oplevert kunnen 
in de stad worden geëffectueerd.

ingrepen testen: in de software wereld 
wordt bij het ontwikkelen van producten ge-
bruik gemaakt van een ‘minimal viable pro-
duct’. Je doet iets kleins en kijkt hoe mensen 
dat gaan gebruiken. vervolgens beslis je over 
de voortzetting en zo ja hoe? in de Neder-
landse ruimtelijke ontwikkeling wordt eerst 
een compleet proces opgetuigd, vervolgens de 
definitieve oplossing technisch ontwikkeld en 
tenslotte gebouwd. Echter is door kleine in-
grepen al te observeren hoe mensen de ruim-
te anders gaan gebruiken. Je zou bijvoorbeeld 
een gedeelte van een plein in Eindhoven geel 
kunnen verven, wat plantenbakken ernaast 
zetten en kijken wat er gebeurt. gaan men-
sen opeens naar de stad lopen? Of zet de res-
taurantbaas er een terrasje bij? Op die ma-
nier kan je langzaam uitvinden hoe de stad 
wordt gebruikt. 

METROPOOL NL ONE aRChITECTuRE
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Ov gebruik: in wenen is met behulp 
van games gekeken naar het gebruik van 
het openbaar vervoer door reizigers. de on-
derzoekers laten mensen met bussen spelen 
op www.greencitystreets.com/busmeister en 
krijgen input over hoe bussen beter kunnen 
werken en leren de deelnemers nadenken 
vanuit de vervoerder, wat de verdere samen-
werking verbetert.

 
Vraagstukken
de bovengenoemde voorbeelden adres-

seren een aantal belangrijke vraagstukken 
voor dit project:

(1) wat is de relatie tussen de wensen, 
resources en diensten die het individu kan 
leveren en het grid, bestaande uit collectie-
ve patronen en infrastructuur? hierbij moet 
worden uitgezocht wat publiek en wat privaat 
is, wat wordt toegestaan en wat niet en wat 

de interfaces zijn die daarbij horen. Een de-
bat over collectieve beschikbaarheid van in-
formatie kan duidelijkheid scheppen over de 
relatie tussen mens en collectief en over wel-
ke informatie collectief kan worden gebruikt. 

(2) wat zijn de toekomstmogelijkheden 
voor bi-directionele infrastructuren, waarbij 
mensen zelf ingrijpen op de stad? via een 
smart grid kan zowel elektriciteit afgenomen 
worden van als geleverd worden aan het net. 
dit geldt ook voor bijvoorbeeld verkeersinfra-
structuur, stoplichten, enzovoorts. bi-directi-
onele systemen maken de stad efficiënter. 

(3) wat zijn de nieuwe verdienmodellen? 
Er is in deze presentatie natuurlijk veel aan-
dacht besteed aan verdienmodellen; ze zijn 
cruciaal om dingen te laten lukken. Zonder 
voordelen komt er weinig van de grond. door 
transparantie te vergroten kan waarde wor-
den gecreëerd, door bijvoorbeeld de tussen-

persoon te elimineren, fouten te verminde-
ren (zowel via productie als het werken met 
minimal viable products), capaciteit beter te 
benutten of door andere actoren op de markt 
toe te laten. deze actoren zijn niet zozeer be-
drijven, maar mensen die zich als collectief 
met de stad bezig gaan houden, zogezegd ‘de 
stad maken’. daarbij is het vraagstuk over de 
verdienmodellen cruciaal. 

(4) wat is nodig voor ontwikkeling vanuit 
het projectgerichte denken, waarbij een be-
stuurder een lint mag knippen, naar een an-
dere manier van vieren? hoe vier je de kleine 
verbeteringen en verbindingen? Er moet een 
stap komen van het focussen op projecten die 
linten knippen, naar feestjes die op een an-
dere manier denken over die collectiviteit. 

Conclusies
Op basis van al het voorgaande ontstaat 

een kaart, en het karakter van een kaart 
gaat in deze context duidelijk veranderen. 
het is een kaart waar niet alles meer samen-
komt, maar die laat zien waar de diversiteit 
is, wat de mogelijkheden zijn voor mensen om 
in te grijpen op stad en om de ontwikkeling 
van de stad samen te vieren. uit deze kaart 
kunnen we het volgende concluderen: 

1. digitale technologie maakt de stad ef-
ficiënter, leuker en persoonlijker.

2. digitale technologie geeft een nieuwe 
dimensie aan de vijf pijlers van de metropo-
litane strategie: het belang van de koppeling 
van de internationale schaal aan de lokale 
schaal; de verandering van centrumperiferie 
denken naar netwerk denken; het belang van 
de openbaarheid van de openbare ruimte; 
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Verduidelijking
rients dijkstra: “Zou je kunnen specule-

ren over de bestuurlijke en financiële context 
waaronder dit zal bloeien?” 

Matthijs bouw: “De financiële context is 
vrij simpel. vanuit mijn ervaring, in de ge-
biedsontwikkeling en infrastructurele pro-
jecten, weet ik dat er op projecten 10-30% 
ruimte zit voor kosten die komen uit gebrek 
aan transparantie (middle-men die gedeta-
cheerd zijn, bouwfouten, enz.). door de inzet 
van digitale technologie worden projecten ef-
ficiënter en beter toepasbaar, waardoor er een 
verdienmodel ontstaat. de bestuurlijke en 
juridische aspecten zijn belangrijk. Om ont-
wikkelingen te laten plaatsvinden moet een 
manier gevonden worden om data beschik-
baar te maken zonder dat privacykwesties 
een rol gaan spelen. wanneer verschillende 

geanonimiseerde data sets namelijk aan el-
kaar worden verbonden, kan je toch weer bij 
specifieke personen uitkomen. Er zit aan de 
juridische kant dus een behoorlijk vraagstuk.

verder is er veel data in private handen, 
zowel bij personen als bedrijven. de vraag is 
of je je een manier kan vinden om die data 
ook beschikbaar te maken. als alle bedrij-
ven meedoen, dan ontstaat een overvloed 
aan data, wat ook niet werkt. het is van be-
lang dat je data op de juiste manier labelt, al 
naargelang de reden van gebruik. Projecten 
die deze data gebruiken voor de ontwikkeling 
van de stad en daarin succesvol zijn, moeten 
worden omarmd. dit om anderen te motive-
ren hetzelfde te doen. dit is geen antwoord op 
je vraag, maar dat zijn wel dingen die in het 
verlengde van dit project liggen.”

Lisa Mattemaker: “bij de voorbeelden za-

het inzetten van een geïntegreerd beleid in 
plaats van een sectoraal beleid en het belang 
van samenwerking tussen verschillende par-
tijen in verschillende vormen van allianties 
voor stedelijke ontwikkelingen. 

3. het is tijd om fundamenteel na te den-
ken over de inzet van digitale technologie als 
publiek project voor stadsontwikkeling. het 
openen van de stad door en voor digitale tech-
nologie draagt bij aan de Nederlandse con-
currentiepositie. Eindhoven is een geschikte 
proeftuin vanwege de maatschappelijke 
noodzaak, de combinatie van ‘hightech’ met 
design en de ruimtelijke opbouw van de stad. 

De volgende stap? 
Er moet een einde komen aan het bouwen 

vanuit speculatie en worden gefocust op het 
efficiënter inzetten van het bestaande. daar-
voor moet de nodige data aanwezig zijn. Een 

data-autoriteit moet worden ontwikkeld die 
coördineer, labelt, inzichtelijk maakt, stimu-
leert en pilots organiseert. verder is het van 
groot belang om de reactietijd in de stad te 
verkleinen. alle fysieke dingen die in de stad 
gebeuren gaan, mede door de achterliggende 
processen, ontzettend traag. in de digitale 
wereld vinden mensen elkaar snel, kan er 
snel worden gereageerd op ideeën en wordt 
aangevangen met de uitvoering. dit vereist 
dat we ook sneller moeten omgaan met be-
stuurlijke arrangementen en maatschappe-
lijke vragen. Zo niet, dan ontstaat een wereld 
van twee snelheden, die elkaar niet kunnen 
vinden. Met als resultaat frustratie. 
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Matthijs bouw: “ik heb het natuurlijk 
gehad over de 5 punten uit de definitie van 
de vereniging: internationale schaal in lo-
kale context, denken in netwerken, letten op 
het publieke karakter, werken aan integraal 
(niet sectoraal) beleid en het denken in allian-
ties. Een metropool is een plek waar mensen 
in contact komen met allerlei mogelijkheden , 
die zij kunnen gebruiken om hun eigen leven 
te verbeteren. deze mogelijkheden zijn onein-
dig, meer dan je ooit zou kunnen gebruiken. 
digitale technologie biedt hiervoor mogelijk-
heden en faciliteert. Zo kunnen mensen veel 
sterker de metropool en hun eigen omgeving 
ter hand nemen. dat is voor mij, bij uitstek, 
het metropolitane.”

ten ook apps waarbij het publiek de data ge-
nereert. Om je positief bij te vallen: niet alle 
data is privacygevoelig. Je kan ook gebruik 
maken van het publiek om te beoordelen, za-
ken te melden, enz. dit zijn natuurlijk hele 
krachtige manieren om op een vrijwillige ma-
nier om informatie te verzamelen, die je dan 
gebruiken.” 

Matthijs bouw: “Ja, maar soms moet je 
mensen ook tegen zichzelf in bescherming ne-
men. ik durf best te zeggen dat ik een boor-
machine heb om uit te lenen, maar andere 
zaken hou ik voor me. Een heleboel dingen 
worden als individu gedeeld en veel data zit 
ook bij gemeentes die zaken monitoren”. 

annemiek rijckenberg: “Mijn vraag gaat 
over het waarom die data-autoriteit nodig is. 
want op het moment dat je weet wat je wilt 
weten, kan je dus op een andere manier die 
gegevens gaan genereren. Omdat je het dan 

kan koppelen aan handelingsperspectieven.” 
Matthijs bouw: “ten eerste weet je vaak 

niet wat je wilt weten. soms moet je toeval-
lige doorkrijgen dat bepaalde data bestaat, 
waarmee je kan werken, en zo ontstaan 
mogelijkheden. Een tweede reden is dat je 
ervoor moet zorgen dat de koppeling van al 
die verschillende datasets niet privacyschen-
dend is, maar wel bruikbaar wordt voor het 
publieke domein.  dan kunnen mensen er 
dingen mee gaan doen (daarvoor zijn dingen 
zoals labelling erg belangrijk). verder moet 
gebruik van de data ook worden gestimuleerd 
en een  beetje gecoached om innovatie hierin 
mogelijk te maken.”  

Joachim declerck: “hoe koppel je deze 
presentatie aan de vraag voor een metropo-
litane strategie? Met andere woorden: wat 
betekent metropolitaan? is dat gewoon opti-
maliseren via digitale technologie?” 
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de regio. Een regio gaat over het verbinden 
van mensen, vervoer, goederen en informatie. 
als bureau is XML erg geïnteresseerd in de 
relatie tussen verschillende vormen van mo-
biliteit en de verschijningsvorm (de geome-
trie) van steden. Zo is een middeleeuwse stad 
als bologna een voetstad; barcelona is een 
paardenstad; amsterdam een bootstad; to-
kio een openbaar vervoerstad; walnut creek 
een autostad; schiphol een vliegtuigstad; en 
Facebook een digitale stad. Met de stijging 
van de snelheid in het netwerk, groeit ook de 
hoeveelheid open ruimte. Ook kan een voet-
stad tegelijkertijd een digitale stad zijn. voor 
gebouwen kan worden gezegd dat, onder de 
invloed van die digitale technologie, er twee 
dingen tegelijkertijd gebeuren. aan de ene 
kant is er contractie (met name op stedelijke 
plekken waar mensen dicht bij elkaar willen 

zijn) en aan de andere kant is er expansie, 
want digitale technologie maakt het moge-
lijk om over een enorme (fysieke) afstand nog 
steeds volop deel te nemen in het stedelijke 
leven. Zij het in digitale, virtuele vorm. in 
deze gelijktijdigheid van bewegingen (con-
tractie en expansie) zitten, op het moment 
dat je opnieuw gaat kijken naar zoiets als 
netwerkautoriteiten, nieuwe potenties voor 
het stedelijk veld.

Denken in bereikbaarheid in 
plaats van modaliteit

de netwerkautoriteit heeft al een lan-
gere geschiedenis. deltanet is iets wat de 
vereniging heeft voorgesteld en de randstad 
Provincie. Ook is er de onvermijdelijke ‘ter-
ritorial review’, waarin de randstad werd 
aangespoord om meer te kijken naar hoe het 

XML
deltapolis 

Netwerk 
autoriteit

de ons gestelde vraag is heel concreet,  
namelijk: ‘wat is een groot investeringspro-
ject, dat in het kader van een metropolitane 
strategie voor Nederland, de komende twintig 
jaar tot uitvoering zou moeten komen?’ Met 
andere woorden: waar moet het geld heen? 
inzake het gebied van de randstad, deltame-
tropool of deltapolis is onze eerste reactie dat 
het gaat om hoe de plekken in dit gebied beter 
verbonden kunnen worden. Ons antwoord op 
de geformuleerde opdracht is in die zin niet 
een nieuw project. wij stellen een vervoers-
autoriteit ‘deltapolis Netwerk autoriteit’ 
voor. dat is geen nieuw idee, maar deze au-
toriteit heeft met name door het gelijkwaar-
dig verbinden van privaat vervoer, openbaar 
vervoer en digitale technologie (internet) een 
nieuw karakter. als woordspeling kan de af-
korting dNa ook letterlijk het dNa zijn van 



METROPOOL NL xML GEsChIEDENIs VERVOERsauTORITEIT

sTakEhOLDERs

3130

systeem beter te laten functioneren voor de 
stedelijke regio. het interessante in de dis-
cussie over de vervoersautoriteit is dat dit 
eigenlijk een tweekoppig monster is. aan de 
ene kant gaat het over vervoer en aan de an-
dere kant over bestuur. hoewel je deze twee 
kanten eigenlijk niet los van elkaar kunt 
zien, maakt de één het bijna altijd onmoge-
lijk voor de ander, en vice versa. Je kan stel-
len dat, tot op heden, de vervoerskop aan de 
winnende hand is en dat daarmee weerstand 
blijft bestaan tegen bestuurlijke integratie. 

de kwaliteiten van de huidige verbindin-
gen sluiten niet aan op het veranderende ge-
bruik, zoals de trend dat de jonge generatie 
steeds minder gebruik maakt van auto’s (is 
wegenbouw dan wel de beste investering?). 
het is dus interessant na te denken over wat 
voor vorm van modaliteit je gebruikt. Niet 
denken over het wel of niet aanleggen van 

meer wegen en spoor, maar juist denken aan 
bereikbaarheid. dit betreft de kwaliteit om 
van één plek naar een andere plek te komen,. 
welke vorm je daarvoor gebruikt is minder 
van belang.

ter concretisering van dit project stellen 
we een heel simpel doel: in de hele stedelijke 
regio, de deltapolis, moet iedere plek binnen  
één uur bereikbaar zijn. daarbij is het ver-
der niet belangrijk welke vervoersystemen 
daarvoor worden gebruikt. Momenteel ligt de 
randstedelijke mobiliteitsregie bij een wild-
groei van autoriteiten en maatschappijen. in 
vergelijking met andere plekken in de wereld 
is de Nederlandse stedelijkheid in de regio 
enigszins atypisch. we zijn namelijk heel 
groot, maar met heel weinig inwoners. het 
is aldus interessant om al deze autoriteiten 
en maatschappijen samen te brengen tot één 
autoriteit, die daadwerkelijk ook alle dien-

stenuitrolt. bij het vergelijken van de schalen 
van regionetwerken zie je dat tokio en de san 
Francisco bay area een vergelijkbare schaal 
hebben, Londen en hong kong zijn kleiner. 
het voorstel is niet om één maatschappij 
voor Nederland te maken, die over alle ver-
bindingen gaat. het gaat wel om een centrale 
autoriteit, die zich concentreert op bepaalde 
vlakken (zoals informatievoorziening), waar-
door iedereen de beste mobiliteitskeuze en 
investeringsbeslissingen kan maken. door 
deze centralisatie blijft er ruimte voor bijna 
iedereen (van busmaatschappij tot individu-
ele autobezitters) om gemakkelijk aan te ha-
ken bij het totale vervoersysteem. 

wij hebben een quick-scan gemaakt van 
alle stakeholders die daarbij betrokken kun-
nen zijn. dat zijn de vervoerssystemen, maar 
ook nieuwe partijen zoals ibM, siemens en 

cisco, die allemaal nog hun oude karakter 
hebben. Een slimme samenwerking tussen 
deze stakeholders, in de vorm van een parle-
ment, kan zo in feite het dNa van de stede-
lijke regio vormen. het netwerk is nu opge-
deeld op basis van modaliteit en de ambitie 
zou moeten zijn een netwerk dat op verschil-
lende manieren gebruikt kan worden (vanuit 
persoonlijke wensen, zoals reistijd). hier-
bij werkt de netwerkautoriteit als een soort 
reistrekker, die de verschillende mobiliteits-
vormen inzichtelijk maakt. Naast het orga-
niseren van informatiesystemen en digitale 
technologie kan de autoriteit ook innovaties 
stimuleren, waardoor netwerken op een slim-
mere manier gebruikt worden. door bijvoor-
beeld intelligentere auto’s (de ‘driverless car’) 
kan een veel grotere capaciteit worden geor-
ganiseerd op bestaande netwerken. dit kan 
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door technologie ook in auto’s door te zetten, 
waardoor de auto een heel andere karakter 
krijgt. Niet langer is de auto flexibel en het 
openbaar vervoer voor de massa, door de di-
gitale technologie kan dit onderscheid verva-
gen. Als de ‘driveless cars’ efficiënter achter 
elkaar rijden verkrijg je dezelfde efficiëntie 
als met treinreizen. dit zet zich ook door in 
de fysieke omgeving, zoals het interactief 
maken van snelwegen om ze efficiënter te 
maken. Dit gaat dan specifiek over vervoer, 
maar ook de gehele stedelijke omgeving is di-
gitaal. bedrijven zoals ibM, siemens en cis-
co passen hun software zodanig aan dat de 
hardware van de stad anders begint te wer-
ken. dat gaat van kleine initiatieven tot vrij 
grote: zo kan door middel van een telefoon 
app en sensoren in de stad gemeten worden 
hoeveel auto’s er langskomen of hoeveel par-
keerplekken bezet zijn in de parkeergarages. 

Dit kan de efficiëntie verhogen. Hetzelfde 
geldt voor fietssystemen en dit kan zich - door 
het koppelen van vervoersdata - steeds ver-
der verbreden, zelfs naar energienetwerken. 
Een ander voorbeeld is van siemens, waarbij 
energie wordt gegeven aan vrachtverkeer en 
de energie die het vrachtverkeer produceert 
wordt terugverkocht aan het net. 

Stap 1: publiek internet
Om de deltapolis Netwerk autoriteit te 

ontwikkelen is het van belang om als eerste 
stap een onderdeel te hebben waarmee mor-
gen al direct begonnen kan worden: investe-
ren in een publiek internet. het internet is 
een cruciaal onderdeel van de infrastructuur 
van een hele samenleving, net zoals bussen 
en andere vormen van openbaar vervoer. in 
Estland werkt dit al succesvol en ook in New 
York bieden alle parken gratis internet aan. 

dit zijn initiatieven vanuit de overheid, mede 
gefinancierd door private bedrijven. Hierin 
loopt Nederland ver achter, terwijl hiermee 
direct gestart kan worden en iedereen toe-
gang krijgt tot alle informatie. 

wat voor stad levert dit nu op? Zodra het 
netwerk er is (dit gaat alleen over bereikbaar-
heid) kan je eenvoudig overal kan komen en 
is er (uitgaande van het idee van contractie 
en expansie) een groter palet aan ruimtelijke 
condities. doordat plekken eenvoudiger te be-
reiken zijn zal concurrentie tussen de plek-
ken vergroten. Zij zullen zich, vanuit hun 
bestaande kwaliteit, steeds meer in contrast 
met elkaar ontwikkelen. hierdoor ontstaat 
op een gegeven moment een regio waar de 
verschillende condities naast elkaar liggen,  
waar zowel stad als land onderdeel van zijn 
en waar je eigenlijk niet meer kunt lezen wat 

exact de stedelijke of de landschappelijke ge-
bieden zijn. Ook het onderscheid tussen de 
verschillende vervoersystemen valt weg, als 
het ware reken je benzine af met een Ov-
chipkaart  en zo opent het netwerk zich ook 
voor nieuwe vervoersentrepreneurs. Met de 
kaart van dNa moet het ook mogelijk zijn 
om de kosten van carpoolen te delen. deze 
data en vormen van vervoer zijn aan elkaar 
gekoppeld, waardoor een app al die verschil-
lende systemen naadloos naast elkaar kan 
plaatsen en exact aangeeft wanneer en waar 
welke vormen van vervoer beschikbaar zijn. 
Dit leidt tot een hogere efficiëntie in het to-
tale systeem en stelt de gebruiker in staat 
om meer kwalitatieve keuzes te maken. de 
gebruiker kan kiezen voor prijs, snelheid of 
een andere conditie die de voorkeur heeft. als 
iemand bijvoorbeeld wil werken dan kan het 
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zo zijn dat de reis langer duurt, omdat hij of 
zij langs andere vormen van vervoer wordt 
geleid. het systeem wisselt privé vervoer en 
openbaar vervoer uit en geeft continue real-
time informatie over prijs en vervoersvor-
men. het probleem van de huidige kleine ini-
tiatieven is dat al deze vervoerssystemen hun 
eigen beprijzing en vervoersbewijzen hebben; 
daarmee is overstappen onmogelijk. 

Grotere verscheidenheid in 
plekken en programma’s

hoe beïnvloedt deze nieuwe vorm van 
mobiliteit de verschijningsvorm van de stede-
lijke regio? door de stijgende bereikbaarheid 
van voorheen onbereikbare plekken kan er 
een grotere verscheidenheid aan program-
ma’s op deze plekken plaatsvinden. deze pro-
gramma’s verbinden zich met de specifieke 
kwaliteiten van een plek. bij wijze van spre-

ken kan in ‘the middle of nowhere’ een drive-
in bioscoop worden georganiseerd. door het 
bereikbaar maken van plekken wordt dus de 
kwaliteit ervan steeds belangrijker, wat op 
schaal van de regio resulteert in een grotere 
verscheidenheid aan plekken met specifieke 
kwaliteiten. Logischerwijs zullen bepaalde 
knooppunten zich nog krachtiger ontwikke-
len, zoals bijvoorbeeld het zeer goed gelegen 
station Lelylaan. Er wonen zeer veel men-
sen in de buurt; het ligt dichtbij schiphol en 
alsnog dichtbij het centrum. hier kan een 
gebouw ontstaan waar letterlijk alle ver-
voersstromen samenkomen, van auto’s tot 
fietstaxi’s. Maar met ook andere program-
ma’s zoals tijdelijk werken, tijdelijk slapen en 
andere concepten. In het extreme tegenover 
deze knooppunten staan kleinere gemeentes 
of plekken met ruimtelijke of landschappe-
lijke kwaliteiten, zoals het groene hart. Zij 

worden eens toch zeer laagdrempelig, ge-
makkelijk bereikbaar. door het intappen met 
betalings- en informatiesystemen kan met 
slechts twee of drie elektrische auto’s en een 
klein paviljoentje een enorme bereikbaarheid 
worden toegevoegd aan plekken waar nu een 
halve dag reizen met de bus voor noodzake-
lijk is. verder kunnen op deze manier woon-
milieus ontsloten worden die een veel natuur-
lijkere setting hebben. 

de tweede kop van het monster is dat we 
denken dat een dergelijk investeringsproject 
en een dergelijke ambitie ook de mogelijkhe-
den biedt om opnieuw te kijken naar zowel 
bestuurlijke autoriteiten als naar een demo-
cratische legitimiteit. gezien de concentratie 
van informatie, kennis en investeringen - in 
een dergelijke vervoerautoriteit - ontstaat een 
enorme begroting, door de accumulatie van 

kapitaal en data. het wordt dus interessant 
om het bestuur van een dergelijke autoriteit 
in parlementvorm te organiseren. Zo wordt 
gezorgd voor een direct controlemechanisme, 
in plaats van het in twee of drie trappen via 
de tweede kamer en Eerste kamer. Partijen 
vormen zich specifiek op het onderwerp van 
netwerken en zo ontstaat democratie in de 
projecten. Op basis van specifieke onderwer-
pen vormt zich een parlement (in dit geval 
een soort vervoersparlement), waardoor dis-
cussies veel specifieker worden en mensen 
directer betrokken kunnen worden bij het 
soort vragen die aan de orde zijn. de autori-
teit wordt vanuit hier gecontroleerd en tege-
lijkertijd kan uit het parlement een ‘netwerk-
autoriteit gouverneur’ worden benoemd. deze 
gouverneur kan eigenlijk ook de gouverneur 
zijn voor de deltapolis. in die zin kan het 
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framework van de netwerkautoriteit ook de 
basis zijn om, op een gegeven moment, lang-
zaam uit te groeien tot een soort van bestuur.

we denken dat het een concreet project is 
met een zeer concrete start. we denken aan 
het Ministerie van ienM en de aNwb, maar 
ook aan andere logische partijen zoals het 
eerdergenoemde ibM, cisco en trans Link 
systems om hier over door te denken en een 
eerste stap te zetten. de volgende stap - of 
een onderdeel daarvan - kan een internatio-
nale vergelijking zijn, om interessante voor-
beelden te ontwikkelen over hoe dergelijke 
autoriteiten zich elders hebben ontplooid. 
welke mechanismen zijn ingezet; welke spe-
cifieke kwaliteiten levert dat op; en op welke 
manier zijn deze inzetbaar of aanpasbaar. 

Er zijn momenteel een aantal nationale 
projecten geformuleerd door de nationale 
overheid. de regeringspartij voor de trein en 

de partij voor de auto vormen op dit moment 
samen een kabinet, wat mogelijk momentum 
kan geven om een project als dit te starten. 
de Olympische spelen zullen deze kabinets-
ronde geen rol spelen, daarom stellen we 
dNa voor als een nieuw investeringsproject 
voor de komende 15 jaar.

 

Verduidelijking
rients dijkstra: “ik snap niet waarom 

hier geld in moet. waaraan ga je dat geld 
spenderen?” 

XML: “Er zijn een aantal onderdelen 
waarover je als samenleving na moet den-
ken en waarin je moet investeren. En er zijn 
een aantal verbindingen binnen dit netwerk 
waarover je moet beslissen, zodat deze een 
bepaalde snelheid behouden. deze verbin-
dingen zijn zo’n fundamenteel onderdeel 
van onze regio dat je dat niet alleen aan het  
marktmechanisme kan overlaten; daar moet 
je als samenleving een idee over hebben en 
daarbij moeten ook een aantal keuzes ge-
maakt worden. verder zijn er nog praktische 
dingen en het kost al geld op het moment dat 
je daar als samenleving over gaat nadenken.” 

rients dijkstra: “dus je reserveert een 

pot geld. stel - en dit is waarschijnlijk totaal 
ondoenlijk - rijkswaterstaat geeft de komen-
de twintig jaar niets meer uit aan verbredin-
gen en vernieuwingen. dit geld zet je dan 
opzij en we geeft het uit op het moment dat 
we weten waar we het aan moeten uitgeven?”

XML: “Nee, je geeft het uit aan het ont-
wikkelen van protocollen waardoor verschil-
lende vervoersystemen elkaar begrijpen. Je 
geeft het uit aan een plek waar je al die in-
formatie in real-time kunt monitoren en je 
geeft het uit aan het bouwen van applicaties 
waardoor men toegang krijgt tot dat soort in-
formatie.” 

rients dijkstra: “En dat leidt dan tot het 
net-iets-sneller kunnen doorkruisen van dit 
soort lappendekens?” 

XML: “ik denk dat je andersom moet re-
deneren: dit is het soort snelheid dat wij wil-
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len halen. in eerste instantie moet je kijken 
of dit door middel van technologie en slimmer 
gebruik van de bestaande twee netwerken 
(auto en openbaar vervoer) inderdaad haal-
baar is. En vervolgens kun je dus analyseren 
welke verbindingen je zou kunnen versnellen  
en of je inderdaad - zoals vaker wordt gesug-
gereerd - nog een soort middenlaag van snel 
openbaar vervoer moet introduceren, enzo-
voort. dat zou een mogelijk traject kunnen 
zijn.” 

Lodewijk Lacroix: “het hangt misschien 
enigszins tegen de discussie aan, maar wat 
er in jullie verhaal zit is dat je verkeer en ver-
voer een soort van eigen sectorale oriëntatie 
geeft met legitimatie. waarbij binnen ver-
keer en vervoer - door onder andere techno-
logie - een verschuiving richting individuele 
mobiliteit plaatsvindt. Je ziet op de kaart de 
consequentie: een paletachtig beeld, overal en 

nergens gebeurt wat. wat is in dat beeld nog 
metropolitaan?”

XML: “als we denken aan een metropool, 
zien we de metropool als deze lappendeken. 
het zijn niet alleen de stadskernen of plekken 
met hoge gebouwen, maar ook die suburbane 
gebieden. Zij vormen samen de regio. Name-
lijk de massa waar de meeste mensen komen. 
wij zijn van mening dat je ook over de sub-
urbane gebieden moet nadenken, dat je daar 
wat mee moet doen. 

het is aannemelijk dat amsterdam zich 
heel krachtig zal blijven ontwikkelen en dat 
er interessante dingen gebeuren op de kop 
van Zuid in rotterdam, maar het zijn juist 
de suburbane en landelijke gebieden en de 
gebieden waar voedselproductie plaatsvindt 
die moeten worden geïntegreerd in één sys-
teem. dat is een stedelijke regio in tegenstel-
ling tot een stad. Een stad heeft het centrum 

en de periferie en het centrum is economisch, 
cultureel altijd belangrijker dan de periferie. 
voor de toekomst denken we dus in een an-
der systeem, namelijk de stedelijke regio. En 
uiteindelijk ligt de toekomst misschien niet 
zozeer in de stad maar in de regio.”
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Reactie commissie
Joost schrijnen: “het gaat om het ver-

sterken van de metropolitane kwaliteit en ik 
vroeg mij steeds af: wat is dat dan? daar zijn 
weinig definities van gegeven en dat had ik 
wel prettig gevonden. volgens mij gaat het 
om de overlappende bereikbaarheid van lo-
kale, regionale, nationale en internationale 
importanties, die voor onze samenleving van 
belang zijn. En waarom doe je dat? het cre-
eërt extra waarde, voor onszelf als mensen 
en op economisch niveau. dat is aan de orde: 
niet alleen door hoge dichtheden. centraal 
staat waardecreatie en dat vergroot zich door 
de bereikbaarheidskwaliteit, in al die lagen 
tegelijkertijd. ik vind het daarom jammer 
dat Zandbelt & vandenberg alles naar de as 
toeschuift. Dat de as wordt geïntensifieerd is 
helemaal goed, maar dat het dan gelijk ook 
de plek is waar waar alles gebeurt. dat hoeft 
volgens mij niet meer als je op een ander 
schaal die bereikbaarheid organiseert. 

Naar mijn mening moeten wij meer na-
denken over wat de opdracht moet zijn voor 
zo’n ambitie; om waarde te creëren door me-
tropolitane kwaliteit. daar zit dus in het in-
tensifiëren van het netwerk: intensiever ge-
bruik en multimodaliteit, wat ondersteund 
wordt vanuit één van de drie voorstellen. 
de ruimtelijke consequenties van die mul-
timodaliteit zijn echter gigantisch. dat is 
niet slechts een digitaal spelletje; het is een 
enorme opgave om dat überhaupt te kunnen 
doen. En dat had ik graag behandeld gezien, 
met het oog op de enorme fysieke ruimtelijke 
consequenties. de digitale werkelijkheid is de 
hoofdfactor als het gaat om mogelijkheden, 
maar het is tegelijkertijd slechts de onder-
steunende factor als het gaat over ruimte.

bij de plannen van ONE architecture is 
het versterken van interactiemilieus belang-
rijk, maar op zichzelf vind ik het versterken 
van interactie in Eindhoven niet per se me-
tropolitaan. het is activiteiten organiseren: 
heel gezellig en goed, maar ik begrijp de 
metropolitaniteit ervan niet. Pas als dat ver-
bonden is met de wereld door fysieke, ruim-
telijke en digitale mogelijkheden, dan wordt 

het misschien metropolitane kwaliteit. Op dit 
moment is Eindhoven de slimste stad ter we-
reld, maar ik zou er niet dood gevonden willen 
worden. het hoort niet bij mijn metropolitane 
ambities om daar naar toe te gaan. kortom: 
de vergroting van de functionele differenti-
aties in ons territorium zijn ambities, zoals 
den haag de stad van recht en vrede is gewor-
den (door er honderd jaar aan te werken en in 
de laatste tien jaar intensiever). dat heeft iets 
unieks opgeleverd voor Nederland. het heeft 
niets met de digitale werkelijkheid te ma-
ken, maar met iets heel anders. Functioneel 
hiervoor was de hoeveel bestemmingen van 
schiphol, zodat den haag de stad van recht 
en vrede kon zijn. Naar mijn mening hebben 
wij deze precisie echt nodig. hierdoor krijgt 
de vrolijkheid waarmee de digitale tijd wordt 
geïntroduceren in dit debat een plaats in die 
andere fysieke ruimtelijke werkelijkheid. wij 
moeten dus zoeken naar wat de functionali-
teit is van de ambities in relatie tot de digitale 
wereld, die ons kan helpen in het bereiken 
van metropolitane kwaliteit. wat zijn hier de 
ruimtelijke consequenties van? de twee we-
relden moeten worden samengebracht.”

annemiek rijckenberg: “in alle drie de 
presentaties zit de aanname dat digitale mo-
gelijkheden - voor een deel - gedrag meer stu-
rend kunnen laten worden voor aanbod dan 
voorheen het geval was. Om inzicht te krij-
gen in wie wat, wanneer en waarheen wil. 
Er ontstaan dus nieuwe patronen. dat zou 
er toe kunnen leiden dat een aantal dingen 
juist langzamer wordt, in plaats van dat al-
les sneller moet. Je krijgt meer tijd, meer 
ruimte en je kan overal werken en veel be-
ter organiseren. dit leidt mogelijk ook tot een 
minder gestresst leven. Maar daar gaat het 
ouderwetse paradigma tegenin dat alles snel-
ler moet, dus multimodaler en meer ruimte 
vragend. die twee werelden botsen dus, en ik 
denk dat wij hier nog geen antwoord op heb-
ben of weten. hetzelfde geldt voor de legiti-
matievraag: waarom zou je op het moment 
dat mensen kunnen kiezen - met behulp van 
hun apps - hoe ze vervoerd willen worden, 
daar ook nog een parlement bovenop bou-
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denk dat de voorbeelden sterker worden door 
aandacht te geven aan de mogelijkheden en 
onmogelijkheden die er nu zijn, om te zien 
waar de knelpunten nu precies zitten.”

Jaap Modder: “ik vind het leuk dat archi-
tecten vandaag uit hun domein denken. de 
vraag is of de kwesties die aan de orde zijn ge-
steld wel de goede uitwerking hebben gehad. 
Maar dat is iets voor later, het ging mij met 
name over de verbindingen. ik wil erg graag 
het vervolg hiervan te weten. Er is bijvoor-
beeld op 8 februari het Metropoolregio am-
sterdam congres, daar kunnen wij misschien 
wat mee doen? Enkele kwesties inbrengen om 
ervoor te zorgen dat er werkelijk iets gebeurt, 
niet alleen dat matige tupperware gebeuren. 

ik heb me bij elke presentatie het vol-
gende bedacht: ”wat gaat er vanzelf en wat 
moet je eigenlijk doen vanuit de publieke 
verantwoordelijkheid?” dat is wel een vraag. 
ik was laatst in Perm (rusland), een ouder-
wetse stad met 1 miljoen mensen en daar 
rijden trams uit 1945 met gratis wifi. En 
ook op straat is overal gratis wifi. De vraag 
is dus: wat gebeurt er vanzelf en wat zou je 
als overheid moeten doen? ik denk dat in 
Nederland sterk het gevoel overheerst dat 
wij alles moeten gaan regelen, en dat is dus 
maar de vraag. daarnaast vond ik nog twee 
dingen heel interessant, ook voor inbreng aan 
een vervolg. vereniging deltametropool was 
altijd een club voor ruimtelijke ordening; de 
randstad en ruimtelijke ordening. Maar hier 
gaat het niet over ruimtelijke ordening, maar 
over het metropolitane bewustzijn, vrijheid, 
migratie en internationaal denken. En dat 
lijdt tot hele andere kwesties zoals institu-
tionele vernieuwing. Zo vroeg ik mij af of de 
burgemeester van amsterdam niet gewoon 
de burgemeester van groot amsterdam moet 
zijn? al die burgemeesters en gemeenten in 
de omgeving kunnen dan gewoon blijven be-
staan, maar die amsterdamse burgemeester 
krijgt dan wel de speciale mogelijkheid om - 
net als boris Johnson - te beslissen over vei-
ligheid, openbaar vervoer en economie. dat 
lijkt mij al een geweldig mooie innovatie en 
dat soort dingen zou ik graag willen inbren-

gen in dat congres in februari. Omdat de me-
tropool over meer dingen gaat dan alleen de 
ruimtelijke ordening: het gaat over migratie,  
institutionele vernieuwing, eigen lokale be-
lastingen, enzovoorts.  98% van de belasting 
gaat nu naar den haag, dat gebeurt voor de 
rest alleen nog in burkina Faso.

terugkomend op de verbindingen: er zijn 
mooie verhalen gepresenteerd over hoe je het 
systeem beter kan verbinden en ik denk ook 
dat er een hele hoop misverstanden in zijn, 
maar dat is een heel ander vak. ik denk ech-
ter wel dat daarmee vandaag een interessan-
te kwestie is geadresseerd. het is vandaag 
duidelijk geworden dat wij  op dit vlak nog 
ongelofelijk veel moeten doen.

tenslotte wil ik het nog over de systeem-
grenzen hebben. we kunnen nog heel lang 
praten over hoe groot het systeem is, waar 
het begint en waar het eindigt. Maar ik denk 
dat internationaal gezien wij in Nederland 
slechts één global city hebben, en dat is am-
sterdam (groot amsterdam natuurlijk). Op 
het moment dat je de systeemgrens oprekt tot 
wat nu de metropoolregio is, dan heb je groot 
amsterdam ongeveer te pakken (met een klei-
ne fout marge natuurlijk). dat is één schaal-
niveau. het tweede schaal niveau wordt inte-
ressanter, omdat we daar juist verandering in 
zien. dat is niet meer de randstad, maar de 
ZEbra metropool met als hoekpunten Zwol-
le, Eindhoven, breda, rotterdam en amster-
dam. Op iedere kaart zie je deze verschuiving 
en dat we dus het idee dat de randstad van 
1950 nog steeds bestaat achter ons kunnen 
laten. de derde schaal is natuurlijk die van 
Noord Europa met keulen, brussel, enz. Op 
dit schaalniveau moet je gaan denken over 
verbindingen. ik denk dat het voor amster-
dam zeer belangrijk is om na te denken over 
hoe we verbindingen van het gehele mobiele 
systeem gaan verbeteren. dat het daar mis is, 
dat is zeker. Maar in de oplossingen zitten wij 
nog met een enorme variabiliteit, en dat lijkt 
mij ook een hele mooie agenda voor vereni-
ging deltametropool. wat betreft de agenda 
van de metropool ben ik het met Joost eens, 
behalve dat het geen goed idee zou zijn om die 

wen? dat parlement moet wel ergens over 
gaan: dus niet over buslijnen, maar over 
bijvoorbeeld hoeveel ruimte er is in wat er 
wordt besteed of hoe snel mensen tegen hoge 
kosten met de fyra kunnen reizen. Maar hier 
hebben wij al een parlement voor, dus ik be-
twijfel de noodzaak. wel vind ik het heel in-
spirerend om hierover na te denken. Evenals 
over het element van een metropool, dat na-
tuurlijk aan het verschuiven is. vroeger was 
de metropool een stad waarin de hele wereld 
zichtbaar werd via cultuur, immigranten en 
de veelheid en afwisseling aan functies. te-
genwoordig is internationaal juist meer een 
stijl die overal hetzelfde is. de diversiteit ver-
mindert dus, en op het moment dat je daarin 
meegaat, wanneer alles hetzelfde is, alles 
verbonden is en alles een  “publiek karakter” 
heeft, van niemand is, integraal is met grijze 
compromissen, er allianties zijn en zwakke 
broeders zich kunnen blijven opheffen... dan 
weet ik niet waarom wij zo’n metropool zou-
den willen. het gaat er dus om hoe je die op-
gave interpreteert, de waarde van wat je van 
belang vindt en wat je wil versterken. want 
voor je het weet ga je een heel andere kant 
op en daarom vind ik contrasten zo ontzet-
tend belangrijk. Zowel voor steden als voor 
de randstad, want dat is één van de hui-
dige kwaliteiten. London is bijvoorbeeld één 
grote zee van terraced housing. Op een gege-
ven moment is dat ‘totally boring’. wij heb-
ben hier immense variabiliteit, met ook veel 
plekken waar je inderdaad niet wilt komen al 
staan er tien gratis elektrische autootjes. ik 
ga er niet naartoe, omdat ik niet weet wat ik 
er moet doen. Maar je kan ook zeggen dat je 
onbereikbare spannende plekken hebt, waar 
je moeite voor moet doen om te komen en dat 
is prima. dat hoort bij het contrast. dus de 
doelstelling ”alles moet permanent en super 
comfortabel bereikbaar zijn” is voor mij niet 
direct metropolitaan. ik zou eerder zeggen: 
de kracht van de randstad is de variabiliteit 
in steden, functies, economische verschillen, 
ontzettende goede organisatie en heel veel 
stedelijke kwaliteit. Prachtige stedenbouw 
heeft in Nederland plaatsgevonden, laten 

wij benoemen wat wij goed vinden, in plaats 
van pop-up steden in dallas als voorbeeld  te 
gebruiken. we zijn niet klaar in Nederland: 
we komen te kort in verbindingen en in ons 
openstellen. ik was dus erg blij met de derde 
doelstelling van Zanbelt & vandenberg (pag. 
12) die zegt: ’Een metropool wil de wereld 
binnen- brengen: daar horen immigranten bij 
en daar hoort openheid bij’. En dat vind ik 
precies de waarde van de kern van de Neder-
landse metropool. hierop zijn wij nu aan het 
verliezen en daar moeten wij nieuwe dingen 
op gaan doen. En dat hoeft niet allemaal met 
de trein.” 

tim de boer: “ik heb een paar opmerkin-
gen over het vervolg. ik mis bij een aantal 
van de voorstellen een uitvoeringsstrategie. 
bijvoorbeeld in Eindhoven en het werken 
met digitale media: wat kan je als stad zelf 
beslissen en wat is afhankelijk van hogere 
schaalniveaus? dus waar zou je nu als stad 
al mee kunnen beginnen? En waarvoor zou je 
moeten gaan lobbyen in het gebruik van me-
dia, gegevens of datasets? Maar ook omtrent 
mogelijkheden om bedrijven te dwingen of 
te verleiden data beschikbaar te stellen voor 
publiek gebruik. Je kan voor Eindhoven iets 
verzinnen, maar misschien kan je dit ook op 
een ander schaalniveau regelen. En verder 
vroeg ik mij ook af in hoeverre de voorstel-
len afhankelijk zijn van derde partijen; is het 
een investeringsvraag vanuit de overheid? 
in het voorbeeld van hong kong (pag. 8) lag 
er aan het vliegveldcorridor een disneyland 
en dat is natuurlijk niet iets dat je als over-
heid zelf gaat plannen: er moet maar toeval-
lig een instelling zijn die daar een locatie wil 
hebben. dus in welke mate ben je afhanke-
lijk van derden voor het uitvoeren van zo’n 
strategie? En de vraag over de autoriteit die 
steeds terugkeert, volgens mij is de samenle-
ving daar wel klaar mee. bij de invoering van 
het elektronisch patiënten dossier (EPd) en 
de Ov-chipkaart zag je dat daar al snel met 
wantrouwen naar gekeken werd. de vraag 
is dus hoe je dat op een andere manier kan 
organiseren, zodat je niet afhankelijk bent 
van de inzet van een dergelijke autoriteit? ik 
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die kunnen gaan gebeuren als je er positief 
en optimistisch naar kijkt, maar besteed 
daarnaast net zo veel tijd aan de echt fun-
damentele vragen naar de manier waarop je 
een deel daarvan echt kan inzetten voor ver-
anderingen. Een klein voorbeeld is dat gele 
pad van Matthijs (pag. 22). het is een heel 
aanstekelijk en simpel voorbeeld, maar als ik 
mij voorstel hoe dat tot stand komt en wat 
je allemaal tegenkomt bij de inzet ervan. het 
loopt allemaal tegen financiële, bestuurlijke 
en juridische dingen aan van de ‘oude’ wereld, 
die veel te langzaam verandert. dus hoe kan, 
als je toch al moet bezuinigen, zo’n simpel 
project in de fysieke dagelijkse werkelijkheid 
van nu tot stand komen? als wij daar grip op 
krijgen, dan zal het interessant worden. 

als afsluiting lijkt het mij wel een aar-
dig idee om te kijken naar de bijdrage die ik 
vanuit mijn functie als rijksadviseur kan 
doen. ik denk aan de mogelijkheid van een 
soort ‘urbanist in residence’, waarbij mogelijk 
Matthijs (ONE) of daan (Zandbelt & vanden-
berg) of beide, worden uitgenodigd om een 
maand lang met ons mee te doen in het ‘smart 
city’ programma. ik durf het nog niet te belo-
ven - want ik weet niet hoe het moet - maar 
dat gesprek wil ik wel hebben.”

Joachim declerck: “ten eerste vind ik 
dat er nogal gemakkelijk, redelijk functio-
neel en pragmatisch is geantwoord op de ge-
stelde vraag. Er is niet zozeer een probleem 
benoemd. daarom is het erg lastig om de re-
latie tot een bepaalde ambitie - en wat er dan 
voorgesteld wordt - te lezen. de presentaties 
gaan eerder in op een soort wijziging in de 
grote wereld, die wij dan vertalen naar het 
mogelijke effect op Nederland. in die zin vind 
ik het best problematisch dat wij niet kun-
nen zeggen welk van de drie projecten het 
probleem beantwoordt, of dat benoemd wordt 
wat het probleem van Nederland is. ik kan 
niet benoemen wat elk van de projecten op-
lost of probeert te wijzigen.

het tweede wat mij enorm is opgevallen 
(en natuurlijk is het niet de eerste keer dat 
mij dit opvalt) is dat Nederland een land is 
dat een sterk ruimtelijke discipline heeft en 

dat die ruimtelijke discipline nu, een klein 
beetje als in de jaren ‘90, ‘ontruimtelijkt’. in 
Nederland wordt niet meer geloofd dat het 
ruimtelijke een hefboom is om iets te ver-
wezenlijken. hallo! alles wat er gebeurt is 
steeds meer ruimtelijk, de grote problemen 
zijn ruimtelijke kwesties, dus waarom zou 
dat in de toekomst niet meer zo zijn? in mijn 
ogen is de eerder genoemde paradigmaver-
schuiving niet om het ruimtelijke te onruim-
telijken door gebruik van digitale technolo-
gie, maar de verschuiving naar een strategie 
die jullie verder hebben ontwikkeld en zicht-
baar was op de kaart van One architecture 
(pag. 25). Echter is, in tegenstelling tot wat 
er vanuit One architecture werd gezegd, de 
continuïteit van ruimte en schaal helemaal 
niet weg. het omgekeerde is aan de hand: de 
continuïteit van ruimte komt juist helemaal 
centraal te staan en het metropolitane den-
ken gaat niet over netwerken in toplocaties, 
maar over de hele ruimte en over alle ver-
schillen bij elkaar, in een soort systeem, en 
daar continuïteit brengen. het voorbeeld van 
die tram-bus door Zandbelt & vandenberg, 
wat kan dat produceren en hoe noem je dat 
dan metropolitaans? het is afhankelijk van 
wat je als metropolitaan benoemd. het gaat 
over een soort fijnmazige collectie, om zowel 
de kleine schaal als de continuïteit van een 
metropolitaan project te gaan zien.  de kaart 
van XML laat een diversiteit aan leefmilieus 
naast en door elkaar zien. ik denk dat dit echt 
een paradigmaverschuiving is in het ruimte-
lijk denken. dus niet de compacte stad ten 
opzichte van landschap; toplocaties tegenover 
baggerplekken; bereikbare locaties vs onbe-
reikbare, maar wel een systeem waar je over 
de verschillende delen van het landschap een 
goed verhaal hebt. daarin zit de grote uit-
daging. voor mij is de grote paradigmaver-
schuiving juist om het ruimtelijke wel weer 
centraal te stellen,  niet te vluchten maar de 
ruimte als continuïteit veel meer centraal te 
stellen. want van sociaal tot economisch is 
het niet meer zo dat wij alles op een centralis-
tische manier op toplocaties kunnen inzetten.

Mijn laatste punt is dat Nederland, het 

corridor uit te werken. dat vind ik juist wel 
een goed idee, mits je die corridor uitwerkt 
als onderdeel van een groter systeem. dat er 
binnen metropolitane gebieden speciale ge-
biedsdelen zijn met een specifiek opgave, dat 
vind ik een goeie zaak.” 

Joost schrijnen: “dat is een misverstand, 
want ik vind wel dat die corridor moet wor-
den uitgewerkt. ik vond alleen niet dat de 
problematische vertaling die er aan gegeven 
werd verstandig is, in het kader van de hol-
landse metropool”. 

daan Zandbelt: “het is dan ook mis-
schien een misverstand dat het rijk alleen 
de infrastructuur aanlegt, hopende dat het 
programma er komt.” 

Joost schrijnen: “Ja, het programma ont-
wikkelt op een ander niveau zijn potentie. En 
nogmaals: het leuke aan deze week vind ik 
dat het metropolitane bewustzijn, de mentale 
staat en het verbindingenverhaal belangrijk 
worden.” 

rients dijkstra: “Ik reageer niet specifiek 
op elke presentatie, maar op wat er nu bij mij 
blijft hangen. het is een compliment aan de 
drie deelnemers dat dit de, tot nu toe, twee 
meest opwindende uren uit mijn rijksadvi-
seurschap waren en ik haal er een paar din-
gen uit. volgens mij moeten we ophouden met 
te proberen om een definitie te geven aan wat 
een metropool is. het is volgens mij niet iets 
wat ooit eerder vantevoren is gedefinieerd en 
het maakt niet uit of het gekregen of gemaakt 
is. het is iets dat ons altijd overkomen is en 
waar altijd retroactieve manifesten over ge-
schreven zijn. dat past bij onze bescheiden-
heid. het idee dat wij in staat zijn om nu al te 
definiëren wat de ideale metropool is van de 
komende 20-30 jaar en dat wij dat vervolgens 
kunnen gaan uitvoeren… dit idee moeten wij 
als stedenbouwers loslaten. 

wat ik aan de werkweek zo interessant 
vond is dat tweederde van de deelnemers 
heeft aangegeven dat - ook al is de definitie 
van metropool diffuus en altijd diffuus ge-
weest in een bepaald gebied - we in de buurt 
komen van een paradigmaverschuiving. dat 
momenteel de manier waarop wij over de me-

tropool denken gaat verschuiven, vanwege 
de ontwikkelingen in digitale techniek, met 
name de personificatie en de kleinheid er-
van gekoppeld aan de enorme afstanden die 
daarmee overbrugd kunnen worden in ken-
nis en tijd. Of, zoals jullie zeggen, dat dit al 
verschoven is, maar dat wij nog vastzitten in 
die oude definities en dat wij het daarom nog 
steeds niet zien. 

het idee dat het ontzettend hard aan het 
gebeuren is en dat wij ons daar niet van be-
wust zijn, omdat wij vasthouden aan de oude 
regie en oude dingen, dat doet mij denken 
aan raymond kurzweil over singulariteit 
(www.kurzweilai.net). hij zegt dat hij kan 
aantonen dat er in de komende 30 tot 40 jaar 
veranderingen gaan plaatsvinden, waarvan 
we nu niet eens kunnen beginnen met raden 
wat ze precies zijn. deze ontwikkelingen zul-
len dus van een andere aard zijn dan de tech-
nologie van de afgelopen 100 jaar. volgens 
mij is dus de boodschap van de middag op te 
letten, want er komt een paradigmaverschui-
ving in de metropool en het gebruik van de 
ruimte. dit komt er aan en daar moeten wij 
wat mee doen! En wat wij moeten doen, dat 
heb ik vanmiddag helaas nog niet gehoord. 
wel is er één hoop; ik denk dat het vak van 
ruimtelijke planning en ordening altijd zo is 
geweest. Er was altijd wel technologie die ons 
voorbijraasde, waar wij ons nog net met onze 
nagels aan konden vastklampen. 

ik moest ook denken aan de term ‘catch 
and steer’ van Mark brearley (design for 
London). stedenbouw is ‘catch and steer’. Er 
gebeurt veel meer dan je kan beïnvloeden, 
maar als je bereid bent om je volledig open te 
stellen en de paradigma’s, nostalgie en alles 
wat je vasthoudt los te laten - dus bereid bent 
om heel open naar zaken te kijken, allianties 
vormt en slim bent - dan kan je een deel van 
die stroom aan veranderingen aanvallen en 
er in meegaan, er een draai aan geven om de 
toekomst net wat beter maken. dat zou wat 
mij betreft het vervolgprogramma zijn, zeker 
voor de twee partijen die zich op de digitale 
revolutie hebben gericht. dus zeg: ga door 
met het beschrijvingen van de mooie dingen 
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arjen van der burg: “Een belangrijk punt 

dat velen van jullie ontlopen is de kwestie dat 
uit de concurrentieanalyse blijkt dat de stede-
lijke massa in Nederland te gering is. Massa 
gaat over ruimte en als ONE architecture 
zegt dat er moet worden gestopt met bouwen, 
dan schept dat ruimte voor een paradigma-
wisseling. dat is een mooi en interessant sce-
nario om mee verder te gaan. Maar als ruim-
telijke ordenaars en stedenbouwers nog iets 
te bieden hebben, dan zit dat in het fysieke 
domein. daar moet je dus niet voor weglopen. 
de vraag die aan de orde moet worden gesteld 
is: hoe vergroot ik die massa? En dan is het 
antwoord juist niet ‘door bereikbaarheid’. dat 
is de klassieke valkuil, met terreinen waar 
wij niet over gaan. wij gaan niet over bereik-
baarheid, ict of imago en hetgeen waar we 
wel over gaan, daar zwijgen we over. dus kijk 
of je, uitgaande van de verwachte groei van 
bevolking en arbeidsplaatsen in de amster-
damse en utrechtse regio, de massa kunt ver-
groten nu het rijk daar z’n handen van heeft 
afgetrokken. het rijk durft haar vingers daar 
niet aan te branden. waar de grens van het 
groene hart en andere nationale landschap-
pen wordt weggehaald, is het mogelijk om 
stoutmoedig te denken over massagroei rond 
amsterdam. het hoeft niet per se verdich-
ting van amsterdam te zijn (dat moet je op 
knelpunten doen, dat is een ander verhaal), 
maar vergroting rond amsterdam. daar waar 
vraag is, wordt deze beantwoordt. Natuur-
lijk heb je daarvoor mobiliteit nodig en moet 
je dit op een andere manier organiseren dan 
slechts een rondje randstad. Zet je tanden in 
die vraag, want alleen rond amsterdam zit-
ten er mogelijkheden om er wat van te ma-
ken; daar zal vraag blijven. als je dit niet 
doet, dan heb je daar niets gedaan en ben je 
alleen weggevlucht. 

ik vind het ook goed als er een ‘paradig-
maverschuivingsprogramma’ komt. Naden-
ken over metropolitane milieus is niet alleen 
denken over ruimtelijke niveaus, maar ook 
over massavergroting. wat betekent het als 
je zegt: ‘almere zet daar een streep door, hou 

het bij wat het is’? het gaat ook over op welk 
schaalniveau programma’s werken. wij zijn 
van het vak huisje – boompje – beestje. Men-
sen reizen vaak niet verder dan een half uur, 
verplaatsen zich fysiek in kleine omgevingen 
en die zijn behoorlijk belangrijk. het verhaal 
over de interactiesmilieus is daarom zeer be-
langrijk, besteed dus aandacht aan hoe groot 
die zijn. Zet je tanden in die vraag omtrent 
fysieke massa; het enige waar een ruimtelijk 
planner verstand van heeft.” 

rients dijkstra: “ik heb een hypotheti-
sche vraag. stel, we hebben een vaste hoe-
veelheid aan stedenbouwers met een beperkte 
hoeveelheid tijd, die ze aan hun vak kunnen 
besteden. wij vragen ze te kiezen tussen het 
klassieke ‘werken aan de massa waar wij 
nog controle over hebben’ of ‘alles inzetten op 
de effecten van de paradigmaverschuiving’. 
waar kiezen we dan voor? Nederland gaat nu 
een keuze maken: alles op ict als stedenbou-
wers (ik beloof je dat het kan) of alles op het 
klassieke vak. welke van die twee zal ons het 
verste brengen in termen van geluk van de 
mensen die hier wonen?”

Jaap Modder: “Een econoom zou zeggen 
dat het allemaal om dichtheid gaat. Lees 
Edward glaeser’s ‘the triumph of the city’, 
waarin hij stelt dat dichtheid de meest solide 
strategie is. En hij heeft gelijk, want elke eco-
noom kan je vertellen dat Nederlandse steden 
agglomeratiekracht missen. de top dichthe-
den van amsterdam komen nog niet in de 
verste verte in de buurt van Londen. dat is 
en blijft een groot probleem. anders dan ar-
jen zegt van ‘het is heel belangrijk maar ken-
nelijk kunnen wij dat probleem niet oplossen, 
dus moeten wij het over andere dingen heb-
ben’.” 

albert van hattum: “daar kan ik twee 
dingen op zeggen. ten eerste hebben wij recht 
op enige achterdocht over wat economen zeg-
gen. Ten tweede, als wij het over de defini-
tie van de metropool hebben, vind ik niet dat 
dit betekent dat wij meer op Londen moeten 
lijken. Er zijn nog vele andere vormen. het 
idee van de paradigmaverschuiving zegt dat 
er een vorm is die nog niet bestaat. En daar 
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land van de grote ruimtelijke planningsvi-
sies, ontruimtelijkt en gelooft daarmee dus 
feitelijk niet meer dat een metropolitane 
strategie ondersteund moet worden door 
ruimtelijke visies. ik radicaliseer, maar dit 
is natuurlijk een reactie op het feit dat alles 
atomiseert. bij dat atomiseren hoort een cen-
tralistische operatie die dat proces begeleidt. 
in vlaanderen bestaat dat ook, maar op een 
heel andere manier. wij zijn al geatomiseerd, 
daar is de vraag meer ’hoe kan je op een hoge-
re schaal nog iets doen?’ deze discussie komt 
ook terug in de presentatie van One archi-
tecture, via het centrale beheer van data. ik 
vind het dus in die zin een zeer interessante 
discussie.” 

rients dijkstra: “Joachim, kan je mij  
vertellen wat ik moet doen, als stedenbou-
wer, wanneer je tegen mij zegt: ‘stel de ruim-
telijkheid centraal?’” 

Joachim declerck: “het projectmatige 
denken, dus een macro-analyse maken en 
zeggen ‘dit zijn de hefbomen’ en dan alleen op 
die hefbomen projectgerelateerde zaken in-
zetten. dat gaat niet meer op. Maar wat wel 
opgaat is het via fijnmazige transportsyste-
men (die minder duur zijn dan de hoogtechno-
logische) ontsluiten van allerlei verschillende 
locaties of knopen. daar kan je wat doen om 
dat accumulatieve proces te stimuleren en te 
integreren in een groter systeem. in die zin 
kan je breder in de ruimte kijken dan nu ge-
beurt, zoals duidelijk werd uit het kaartbeeld 
van XML (pag. 31-33). Meer spreiding en die 
beelden van wonen in andere milieus, heeft 
grote gevaren natuurlijk, maar ze zitten wel 
in een logica waar het niet meer zo is dat ze 
enkel op de toplocaties in die compacte stad 
zitten. die dogma’s kloppen niet meer. ik 
denk  dat er inderdaad systemen zijn (mobili-
teit is er één van) die in staat zijn om horizon-
taal zaken op een andere manier met elkaar 
te koppelen.” 

Mathijs bouw: “het verhaal van de top-
locaties is juist een manifestatie van het 
denken waarin projecten in een bepaalde 
hiërarchie, in een soort samenhang ten op-
zichte van elkaar bestaan. die samenhang is 

van bovenaf gedicteerd. wat daar tegenover 
staat - en daar gaat ons project ook over - is 
het beheren van data, maar niet het instru-
mentaliseren van data. 

wij zeggen dat er op allerlei niveaus sys-
temen zijn, maar die systemen zijn ook rom-
melig, die overlappen ook en daar kunnen 
opeens dingen ontstaan. die systemen zijn 
soms dus ruimtelijk, maar ze kunnen ook van 
een hele andere orde zijn. waar het om gaat 
is dat als je voor die ruimte enkel en alleen  
als basis de metropool gebruikt - waarbij alle 
andere kanten verschaald mogen worden en 
symmetrisch moeten denken - dan ontneem 
je jezelf een groot gedeelte van de instrumen-
ten. sterker nog, je biedt geen plek aan al die 
dingen die je niet kan controleren.” 

Joachim declerck: “daar geloof ik niks 
van. ik geloof niet dat continuïteit en de top-
locatie gedachtes samengaan. de toplocatie 
gedachte gaat over het denken in netwerken. 
Netwerken van een bovenlokaal niveau die 
je onmiddellijk loskoppelt van de onmiddel-
lijke ruimte waarin ze liggen. dat zijn voor 
mij toplocaties en dat is ook hoe de ontwik-
kelingen van dezegebieden zich heeft voort-
gedaan. dat is overal zo en ik vind het veel 
interessanter om te denken dat schiphol 
naar het westen zal gaan, dan dat schiphol 
naar de stad getrokken moet worden. schip-
hol naar de stad, dat kennen wij al. Er is daar 
een programma, heel veel geld, enzovoorts 
voor nodig. Zoals gezegd door Zandbelt & 
van den berg (pag. 8): dat moet je niet meer 
doen. het is jaren ’90 denken. En vervolgens 
werd het erg interessant, want er kwam een 
nieuw verhaal over hoe organiseer je bijna 
zonder geld, toch die horizontale connecties 
tussen toplocaties, met zowel de wereld als 
achterstandslocaties. dat is de metropolitane 
opdracht van de toekomst. veel meer van bin-
nenuit het systeem maximaliseren en daarin 
programma’s duwen. ik ben er nog niet hele-
maal uit, maar al zoekend spreek ik.” 
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uitdelen om de prijzen van het systeem laag 
te houden. Echter, er is geen vraag meer en 
dit zal in de toekomst niet veranderen. dus 
als je kijkt naar de opgave van reconversie 
dan is wat er nu al is verstedelijkt de belang-
rijkste en grootste opgave. deze reconversie 
in stedelijke gebieden betekent dat je totaal 
nieuwe financiële structuren moet gaan ont-
wikkelen en programma’s moet veranderen . 
het wisselen van programma’s en dergelijke, 
ten dienste van het maken van massa, wordt 
veel belangrijker en is heel anders dan massa 
maken door groei en land in te nemen.” 

Mathijs bouw: “Over dat massa maken: 
op alle terreinen (neem de economie bijvoor-
beeld) verschuift het nadenken van het fysie-
ke object naar nadenken over de performance 
ervan. die stap is ook essentieel voor ons 
vak om te overleven. wij moeten veel meer 
nadenken over wat we tekenen, hoe we het 
bestaande beter benutten en hoe we kunnen 
converteren.“

Joachim declerck: “Maar om jouw ver-
gelijking aan te nemen met de stemming. Je 
vergelijkt ict met de klassieke stedenbouw 
en de klassieke stedenbouw gaat over hoe 
dingen functioneren, over systemen, warm-
tenetten, energie delen. voor mij is dat de 
nieuwe stedenbouw, dus in die zin vind ik 
het heel moeilijk om te stemmen. ict als pa-
radigmaverschuiving? dan zeg ik ‘nee’, dan 
stem ik voor het klasieke omdat daar veel 
meer systemen inzitten (in de goede versie 
van het woord). toen ging het namelijk nog 
niet alleen over het rode kleurtje.”

Paul gerretsen: “dan zal ik de stemming 
uitschrijven. wat als wij zouden moeten kie-
zen en maar één ding mogen doen (wat na-
tuurlijk niet zo is). wat stemmen we dan als 
stedenbouwkundigen?

a. storten wij ons totaal op de paradigma-
verschuiving, waarin de ict een onderdeel is 
van het hele gebeuren, of;

b. richten wij ons totaal op de klassieke 
ruimtelijke ordening taak, dus het beheren 
en accommoderen van de ruimtelijke vraag.”

Publiek: het merendeel kiest voor a. 

zouden wij zelfs nog eens het beste in kunnen 
worden... als we opschieten!”

Jaap Modder: “Ja, natuurlijk! Liveable, 
en walkable. dichtheid is een noodzakelijke, 
maar niet afdoende voorwaarde. Je moet nog 
veel meer doen.”

Paul gerretsen: “ik wil nog twee stap-
pen zetten en dan gaan we de hypothetische 
vraag van rients beantwoorden. albert, wil 
jij nog een zet doen?”

albert van hattum: “ik wil het graag over 
die metropool hebben, deze wordt gezien als 
een plek waar innovatie plaatsvindt, paten-
ten worden uitgevonden en waar bedrijven 
zich vestigen. dat is in Nederland Eindhoven 
en twente, niet delft, maar bij  de andere 
technische universiteiten. aan de beta kant 
zit een groot vermogen voor de economie. am-
sterdam is inderdaad het financiële centrum, 
maar wij zitten in een financiële crisis en ik 
ben bang dat die crisis terugslaat op de be-
hoefte. de vraag is dan niet welke vorm ons 
van de grond gaat trekken, maar welke na-
tuurlijke economische krachten er in Neder-
land zijn die vorm gegeven moeten worden. 
dat wil ik toevoegen aan het huisje –boompje 
–beestje verhaal: nieuwe werkgelegenheid 
die de kracht heeft om door te groeien.”  

Lodewijk Lacroix: “wat mij opvalt in deze 
bijeenkomst is het volgende. waar is de mens 
in de metropool en wat wil die? het gaat over 
trendbreuken, nou dan is er nog wel een als 
je kijkt naar de Zuidvleugel. deze is in ras 
tempo iets anders aan het worden dan hij de 
afgelopen periode was. in wel in zulke mate 
dat wij er op dit moment in slagen om achter 
te lopen op de demografische ontwikkelingen. 
de groei van huishoudens zit puur in de 65+ 
categorie. de groei in het type huishoudens 
zit alleen in de eenpersoonshuishoudens met 
of zonder kinderen. tweepersoonshuishou-
dens met twee volwassenen, daar zit bijna 
geen groei meer in. als je echter kijkt naar 
het programma dat in de Zuidvleugel gerea-
liseerd wordt; dat bestaat uit een overmaat 
aan suburbane woonmilieus in een prijsklas-
se waar twee inkomens voor nodig zijn. de 
Zuidvleugel is daarin niet uniek, maar het is 

wel een trendbreuk die een plek moet krijgen 
in de strategieën die wij aan het ontwikkelen 
zijn. want er is ook verarming van de Zuid-
vleugel: mensen kunnen geen vaste aanstel-
lingen meer krijgen, hebben moeite met het 
kopen van woningen en krijgen moeilijk een 
hypotheek (door al de aanpassingen die mo-
menteel plaatsvinden). 

de provincie stelt dat de huizen die op 
dit moment te koop staan in het groene hart 
voor dit type huishoudens niet super interes-
sant zijn, maar wel voor groepen die hun ou-
ders in huis willen houden. Om de zorgvraag 
een plek te geven, kan het een strategie zijn 
deze huizen te halveren in prijs, waardoor ze 
aantrekkelijk worden. Maar dat is nogal wat; 
de huidige woningeigenaars hebben daar 
met een heel ander beeld gewoond en hebben 
feitelijk een heel ander beeld van dat op de 
markt zetten. deze trend betekent volgens 
mij alles voor hoe plekken zich in de komende 
tijd ontwikkelen en welke ruimtelijke keuzes 
we moeten maken.”.

Paul gerretsen: “inderdaad, en dat leidt 
ook automatisch tot ons gedrag. wij komen  
vandaag tot de constatering dat de mens ei-
genlijk sneller verandert dan wij ons reali-
seren en dat wij dus automatisch naar een 
heleboel andere dingen gaan kijken,  behalve 
dan naar onze ruimtelijke ‘core business’.”

Lodewijk Lacroix: “inderdaad, je moet je 
dus als rijksregio echt bescheiden opstellen 
over wat je denkt te kunnen. de gemeente zit 
nog vast in een ruimtelijke strategie van het 
verleden. dat maakt de transitie die wij nodig 
hebben nog extra weerbarstig. Het geld en de 
middelen zijn er niet om dat snel te doen.”

Lèon groenemeijer: “ik wil aan die trends 
toevoegen dat de laatste jaren het aantal ge-
zinnen met kinderen alleen toeneemt in de 
grote steden.”

Joachim declerck: “ik wil ook nog één 
ding toevoegen. in vlaanderen is ‘recon-
versie’ een woord dat wij gebruiken voor de 
mijnstreken, zoals Limburg. het is nu dui-
delijk dat de economische sector van de wo-
ningbouw - om zichzelf in stand te houden - 
meer grond wil. de sector wil opnieuw land 
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