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Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen
in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige
wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
Voorzover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16B
Auteurswet 1912 jº het Besluit van 20 juni 1974, Stb. 351, zoals gewijzigd bij het Besluit van
23 augustus 1985, Stb. 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk
verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 3051, 2130 KB
Hoofddorp). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers
en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich tot de uitgever te
wenden.

Vooraf
Hoe kan een grote variëteit aan partijen vorm geven aan oplossingen voor hedendaagse stedelijke problemen? Dat is een tijdloze en cruciale vraag. Daarbij is de term
oplossingen wellicht misleidend, omdat een kenmerk van veel taaie stedelijke
vraagstukken juist is dat er geen pasklare antwoorden zijn. Wel zijn er bijna altijd
mogelijkheden voor andere resultaten, of het nu gaat om sociale, ruimtelijke, economische, bestuurlijke of ecologische stadsproblemen. Centraal daarbij staat de
uitdaging sociale innovatie rondom specifieke thema’s te realiseren, waarbij sociaal
duidt op een collectief proces om hieraan vorm te geven. In deze rede wordt een
agenda van stedelijk beleid geschetst waarin bewuste experimenten een rol spelen
bij het gezamenlijk vormgeven aan nieuwe oplossingsrichtingen voor de stad. Het
lectoraat Coördinatie Grootstedelijke Vraagstukken van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) ontwikkelt zich tot een kennis- en actiepartner rondom deze aanpak.

1 Inleiding: nieuwe oplossingen voor een
verdeelde stad
Door een samenloop van demografische, economische en technologische oorzaken zijn steden de afgelopen decennia in het middelpunt van de politieke belangstelling gekomen (Brenner, 2013; Brenner en Schmid, 2014). Stedelijke gebieden
groeien snel, vooral in zich ontwikkelende landen. Maar de huidige belangstelling
gaat veel verder dan het vraagstuk van accommodatie van meer mensen, bedrijven en infrastructuur. Het gaat er vooral om hoe het fenomeen stad – door haar
concentratie van inwoners, diensten, goederen en kennis – kan bijdragen aan verschillende maatschappelijke vraagstukken.
Veel westerse steden laten de afgelopen decennia een sterk gedifferentieerd
beeld zien. Enerzijds is er het bij beleidsmakers geliefde beeld van de stedelijke
triomf: gesteund door een juiste mix van beleidsinstrumenten transformeren steden tot aantrekkelijke vestigingsplaatsen voor kapitaalkrachtige en talentvolle inwoners en multinationale ondernemingen (Florida, 2002; 2008; Glaeser, 2011).
Het zijn knooppunten van stromen mensen, geld en ideeën, die de wereldeconomie dragen. Dit verhaal gaat goed samen met het techno-optimisme van de smart
city: met nieuwe ICT-technologieën zouden steden ook de voorlopers kunnen worden van duurzame ontwikkeling, efficiëntie en democratie (De Waal, 2013; Townsend, 2013).1 Tegelijkertijd wordt duidelijk dat dit maar een deel van de waarheid
is: het gaat niet met iedereen in steden beter en ook succesvolle steden kennen
harde vormen van economische, sociale, etnische en ruimtelijke uitsluiting. Het
Planbureau voor de Leefomgeving (2016) spreekt daarom terecht over een ‘ver-
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deelde triomf’ van de stad. In de meeste Europese steden neemt de ruimtelijke
segregatie bijvoorbeeld toe en wereldwijd zien we de hoge sociale kosten van
groeiende ongelijkheid in gevoelens van onveiligheid en uitsluiting (Tammaru e.a.,
2016; Stiglitz, 2012). Ook in Amsterdam zijn deze tendensen zichtbaar (Savini e.a.,
2016). Daarnaast zijn er ook veel steden die helemaal niet groeien, maar kampen
met stagnatie, bevolkingskrimp en een afnemend voorzieningenniveau.2
‘The city is man’s most successful attempt to remake the world he lives in more
after his heart’s desire’, schreef de Amerikaanse stadssocioloog Robert Park bijna
een halve eeuw geleden (Park, 1967, 3). Wat zijn de collectieve uitdagingen van
deze tijd om de stad meer naar ons hart te hervormen? Vandaag de dag betekent
dat onder meer om steden te prepareren voor de grote uitdaging van een radicaal
duurzame economie vanwege het naderende einde van de fossiele economie, het
integreren van grote groepen mobiele bevolking en het hervormen van de verzorgingsstaat. Het zijn lastige kwesties waaromheen grote politieke tegenstellingen
spelen en waarvoor oplossingen niet vanzelfsprekend zijn.
Hoe organiseren steden processen om voor onze generatie tot oplossingsrichtingen hiervoor te komen? Dat is de centrale vraag van deze rede. Voor het antwoord
richt ik me op de belangrijkste krachten van de stad: haar inwoners, ondernemers
en kennisinstellingen. Met daarbij een overheid die een cruciale regulerende, financierende en verbindende rol speelt. Wat hedendaagse grootstedelijke vragen
gemeen hebben is dat ze vooral vragen om een nieuwe balans tussen rollen, bevoegdheden en investeringen van deze partijen. Rondom concrete vraagstukken is
de uitdaging transitieprocessen vorm te geven die zich verhouden tot bestaande
institutionele en politieke krachten en deze tegelijkertijd pogen te vernieuwen.
Er bestaan onder beleidsmakers hoge verwachtingen dat door dergelijke nieuwe
combinaties van partijen, in combinatie met innovatieve werkwijzen, vorm kan
worden gegeven aan maatschappelijke transities (Bulkeley en Broto, 2013). Dit vertrouwen lijkt vooral te komen door een combinatie van twee belangrijke krachten.
De eerste is die van een ‘energieke’ maatschappij, waar burgers, bedrijven en kennisinstellingen initiatieven nemen om bij te dragen aan maatschappelijke vraagstukken (Hajer, 2011). Het is een vorm van energie die altijd al heeft bestaan, maar
vooral in Nederland nieuwe inspiratie losmaakt in een tijd van een zich deels terugtrekkende overheid. Minder dan in het verleden gaat deze energie uit van puur
idealisme (Healey, 2015a; Hilhorst en Van der Lans, 2013; Lydon en Garcia, 2015;
Planbureau voor de Leefomgeving en Urhahn Urban Design, 2012). Daarom sluit
dit goed aan bij de tweede kracht die in opkomst is rondom grootstedelijke vraagstukken, namelijk die van een meer pragmatische en onderzoekende manier van
werken, met een nauwere koppeling tussen concrete actie en reflectie (Raven,
2016). Dit past goed bij een groeiend besef dat de toekomst niet altijd kenbaar en
planbaar is en dat er een zoektocht moet komen naar mechanismen die kunnen
6
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omgaan met variëteit en onzekerheid. Een uitgangspunt dat traditionele oplossingen die vaak uitgaan van stabiliteit en controle onder druk zet en de inspiratie is
voor literatuur rondom exploratieve en ‘veerkrachtige’ stedelijke systemen (Balducci, 2011; Boelens en De Roo, 2016; De Roo e.a., 2012; Innes en Booher, 2010; Folke
e.a., 2010; Majoor, 2015a; Raco en Street, 2012; Salet e.a., 2013; Taleb, 2013).
Om het concreter te maken: in veel ambitieuze steden bestaat een explosie van
‘stadslaboratoria’, ‘fieldlabs’ of ‘living labs’. Dit zijn plekken waar expliciet geëxperimenteerd wordt met stedelijke innovatie in een grote variëteit aan thema’s (Evans
e.a., 2016a; Raats e.a., 2016). Deze plekken zijn zeer relevant voor hogescholen,
omdat ze zowel een bijdrage kunnen leveren aan hedendaags stedelijk beleid als
aan professionele ontwikkeling. Het zijn fascinerende plekken, waar je kunt zien
hoe partijen in coproductie praktische oplossingen ontwerpen en testen voor complexe problemen. Conceptueel kunnen ze begrepen worden als plekken van institutionele vernieuwing, omdat er veel te leren is over verhoudingen tussen innovatie en bestaande kaders. Tegelijkertijd is een kritische benadering wenselijk: welke
problemen worden in deze labs opgepakt en welke niet? Wie doet mee en wie
blijft langs de kant? Welke ruimte is er voor leren en radicalere vormen van innovatie? En zijn de verwachtingen van de stad als lokale oplossingsmachine niet veel
te groot geworden (Hamers, 2016)? Kortom, waar liggen de mogelijkheden en
beperkingen van een dergelijke innovatiestrategie (vgl. Van Bueren e.a., 2015)?
Voordat het tweede deel van deze rede een hedendaagse agenda rond de organisatie van stedelijke innovatie schetst, eerst een stap terug in de tijd. De idee van
een stad als laboratorium is immers verre van nieuw (Karvonen en Heur, 2014). De
eerdergenoemde Robert Park en andere befaamde onderzoekers van de Chicago
School benoemden de stad in het midden van de 20ste eeuw immers al op een
dergelijke manier. Interessant is het om nog een paar decennia verder terug te
gaan. Toen werden voorstellen gedaan voor een van de beroemdste stedelijke experimenten uit de moderne geschiedenis om stapsgewijs en lerend vorm te geven
aan een nieuwe maatschappij. Er zijn enkele mooie lessen uit te trekken, die contemporaine stadslaboratoria verder kunnen helpen.

2 Leren uit het verleden: het experiment Garden
City
In bijna alle geschriften over hem is de Britse stenograaf Ebenezer Howard (18501928) geportretteerd als een wat vreemde snuiter (Van der Cammen en De Klerk,
2012; Hall, 1998a; March, 2004). En dat was in zijn geval waarschijnlijk bittere
noodzaak. Enkele decennia lang streed hij, soms met de stroom mee maar net zo
vaak tegen de stroom in, voor zijn droom om niet alleen de stedelijke planning
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maar ook de hele maatschappij in het Engeland van het begin van de 20ste eeuw
radicaal te veranderen. Zijn visie op garden cities was meer dan een fysiek herontwerp van de volgens hem disfunctionerende grote stad van zijn tijd. Het was een
complete stedelijke utopie die denkbeelden over eigenaarschap, economische
ontwikkeling en gemeenschapsvorming combineerde.
Heel klassiek begon Howards experiment bij een analyse van de stedelijke problemen van zijn tijd. Hij constateert in de inleiding van zijn beroemde boek Garden
Cities of To-morrow (1965 (1902)) dat er één onderwerp is waarover iedereen binnen het, toentertijd ook al, gefragmenteerde politieke spectrum het eens is: de
ongebreidelde groei van steden en het leeglopen van het platteland zijn een belangrijk ruimtelijk, sociaal en economisch probleem.3 Howard schetst de verschrikkingen van de industriële grootstad van zijn tijd en neemt daarbij vooral Londen als
uitgangspunt. Hij vat zijn analyse samen in zijn beroemde schema van drie magneten die ‘trekken’ aan de bevolking. Magneet 1 is de stad waar het smerig en duur is
met nauwelijks groen, maar waar werkgelegenheid is en vele voorzieningen. Magneet 2 is het platteland met fraaie natuur, schone lucht en goedkope huisvesting,
maar tegelijkertijd is er weinig werkgelegenheid en zijn er nauwelijks voorzieningen. De uitweg in dit dilemma ziet Howard in een derde magneet die nog ontwikkeld moet worden: een garden city met zowel werk als een aangename omgeving,
in combinatie met voorzieningen (Howard, 1965 (1902), 46) (zie figuur 1).
Figuur 1 Howards drie magneten (town, country en town-country) die
aan de bevolking ‘trekken’
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Figuur 2 Howards constellatie van garden cities die samen een social city
vormen

Deze nieuwe tuinsteden zouden moeten ontstaan op ruime afstand van de bestaande steden op plekken waar een nieuw op te richten coöperatie, met geleend
geld, een groot stuk woeste grond goedkoop kon verwerven. Vervolgens zouden
daar nieuwe nederzettingen van maximaal ongeveer 32.000 inwoners ontstaan
met een combinatie van wonen en werken. Het moest een kleine stad worden
met goede voorzieningen en een architectuur die gericht was op harmonie met
de omgeving, niet op standaardisatie (De Klerk, 2008, 286). Deze nieuwe steden
werden omringd door een groene gordel waar ruimte was voor land- en tuin-
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bouw. Mocht de tuinstad ‘vol’ raken dan moest er op enige afstand een nieuwe
gesticht worden. Op deze manier waren de individuele garden cities onderdeel van
een geheel nieuwe constellatie van verstedelijking, een zogenaamde social city,
verbonden met kanalen en spoorwegen (zie figuur 2). Die naam muntte Howard
vanwege de belangrijke maatschappelijke vernieuwing die de drager vormde voor
dit plan: door het collectieve eigendom van de grond in een publieke ontwikkelingsmaatschappij kon de waardestijging die door de bouwactiviteiten ontstond in
eigen hand worden gehouden. Met deze opbrengsten moest een voor die tijd zeer
ruimhartige lokale verzorgingsstaat gefinancierd kunnen worden. Een cruciaal uitgangspunt van de utopie was een spirit van vrijwilligheid en zelforganisatie als
basis van de kolonie. Bewoners zouden coöperaties opzetten om woningen te
bouwen en nieuwe bedrijvigheid te realiseren. Uitputtend legt Howard uit dat de
garden city een nieuw evenwicht moest bieden tussen de extremen van een
staatsgeoriënteerd communisme en socialisme enerzijds en het rauwe Victoriaanse
kapitalisme anderzijds.
Het interessante aan Howards utopie is dat het veel meer is geworden dan een
doorwrochte analyse en een voorstel. In de twee decennia na de publicatie van zijn
boek werd ten noorden van Londen gestart met twee tuinsteden die min of meer
volgens zijn principes gebouwd werden. Om de nieuwe tuinsteden te stichten
werd, volgens de ideeën van Howard, een ontwikkelingsmaatschappij opgericht.
Deze had als prioriteit het zoeken naar een geschikte locatie, het vinden van financiers voor de grondaankoop en het realiseren van publieke werken. Letchworth
Garden City was de eerste tuinstad die in 1903 van start ging met de oprichting
van First Garden City Limited. In 1920 werd vervolgens Welwyn Garden City Limited opgericht om de tweede tuinstad, Welwyn Garden City, te realiseren.
In beide gevallen was het grootste probleem het verleiden van bestaande industrieën uit Londen, die weinig meerwaarde zagen in een dure verhuizing. Zonder
werkgelegenheid was het ook moeilijk grote groepen arbeiders over te halen de
gok te wagen naar deze nieuwe plekken te gaan, waar ‘town’ en ‘country’ bij
elkaar zouden komen. De langzame ontwikkeling van de beide tuinsteden zorgde
ervoor dat de gehoopte grondwaardestijging, die ten goede zou komen aan een
lokale verzorgingsstaat, tegenviel. Mede daardoor verliep de overgang van een
bedrijfsmatig georganiseerde nieuwe kolonie naar een nieuwe bruisende democratie moeizaam (March, 2004). In beide steden was de ontwikkelingsmaatschappij vooral bezig zich financieel te redden en daarbij werd nog weleens geschipperd
met Howards uitgangspunten.
Uiteindelijk zijn zowel Letchworth als Welwyn niet het begin geworden van een
geheel nieuwe social city, maar vooral ontwikkeld als voornamelijk op woningbouw georiënteerde suburbane milieus van Londen. Gemeenschappelijk grondeigendom heeft er wel voor gezorgd dat in beide steden veel controle was op de
10
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ruimtelijke ordening en dat een hoogwaardig voorzieningenniveau is gerealiseerd.
In een dergelijke afgeslankte en meer onideologische vorm is Howards concept in
het begin van de 20ste eeuw een grote inspiratiebron geworden voor tal van tuindorpen in de westerse wereld. Dit waren nieuwe groene wijken, meestal voor welgesteldere burgers, die werden gebouwd in de nabijheid van de bestaande steden.
Na de Tweede Wereldoorlog werden er in een tijd van grote woningnood in heel
Europa grootschalige modernistische groene wijken ontwikkeld. In Engeland gebeurde dit via het staatsgeleide New Towns-programma. Een belangrijk verschil
met de oorspronkelijke ideeën van Howard was dat het daarmee vooral een overheidsproject werd, met een sterk planmatige aanpak gericht op standaardisatie
van ontwerp en veel nadruk op sociale woningbouw. De menging met lichte industrie, het belang van zelforganisatie, en de zelfbeschikking over een lokale verzorgingsstaat waren geheel verdwenen uit deze ontwikkelingen. Hall (1998a, 133)
concludeert dan ook dat via deze overheidsinterventies de financiering van nieuwe
garden cities buiten de grote steden – Howards belangrijkste struikelblok – geregeld was, maar dat zijn spirit van bottom-up zelforganisatie uiteindelijk verpulverd
werd onder een programma van top-down stadsplanning.
Wat is er voor onze eigen tijd te leren van de utopie die Howard zo vurig bepleitte? Het is interessant zijn ideeën naar onze huidige sociaaleconomische en
ruimtelijke context te halen en te zien als inspiratie voor een doorgaande zoektocht naar een balans tussen ruimtelijke, economische en sociale ontwikkeling.
Hierover in hoofdstuk 4 meer. Allereerst een analyse welke inspiratie er gehaald
kan worden uit de intellectuele en praktische organisatie van zijn stedelijke innovatie.

3 Leren van Howard
Een eerste les die Howard mij leert, is dat stedelijke innovatie sterker wordt wanneer deze een multidisciplinaire basis heeft. Zijn utopie en concrete experimenten
waren vooral fascinerend omdat ze vraagstukken rondom stadsontwikkeling integraal beschouwden. Terecht merkt Hall (1998a) op dat de losse componenten van
de ideeën van Howard niet uniek waren. Zijn bijdrage was vooral om ze te combineren. Complexe problemen vragen om een oplossing die kennis bij elkaar brengt
uit verschillende domeinen, van verschillende partijen, en die stadsontwikkeling
interpreteert als een samenspel van ruimtelijke, sociale en economische krachten.
Maar het gaat verder dan het samenbrengen van disciplines alleen, het betekent
ook het combineren van abstracte, theoretische en conceptuele kennis en toegepaste, praktische, uitvoeringsgerichte kennis om de stappen voorbij concepten te
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maken. Interessant aan Howards stedelijke innovatie is vooral dat hij nadacht over
deze verbinding.
Een tweede les is dat stedelijke innovatie krachtiger wordt wanneer deze werkt
in samenhang met verschillende schaalniveaus (vgl. Hillier, 2011). Daarbij gaat het
om zowel ruimtelijke als politieke schaalniveaus. Een belangrijke kwaliteit is sensitiviteit voor de omgeving waarin de innovatie ingebed is. Howards tuinstad mocht
dan een afgebakend gebied bestrijken, zijn social city voorzag werkenderwijs in
een complete ruimtelijke en maatschappelijke transformatie op een omvattende
ruimtelijke schaal. Interessant aan Howards plan, en volgens March (2004) een
van de redenen voor zijn tijdloze kwaliteit, was de inbedding in een politieke context. Howard begreep dat de toekomstige garden cities zich moesten verhouden
tot de heersende belangen, normen, waarden en instituties. Veel utopische plannen uit die periode probeerden geïsoleerd en vrij star een geheel nieuwe context
te definiëren, maar faalden vaak om die reden.4
Een derde les is dat stedelijke innovatie versterkt kan worden door concrete experimenten. Howards plan is vaak verkeerd begrepen. De beroemde schema’s uit
zijn boek suggereren een fysieke blauwdruk voor een utopische toekomst. Qua
opzet was het echter geen vastomlijnd plan, maar vooral een grootschalig experiment (Hall, 1998a). Het hoefde ook zeker niet ineens uitgevoerd te worden, maar
kon juist via kleine stappen gevormd worden, waarbij de latere garden cities zouden profiteren van de ervaringen van de eerdere. Ook Lewis Mumford ziet het
experimentele karakter van de garden city als cruciaal:
Howard’s mind was the English mind at its best: always in touch with the practicable, always in sight of the ideal. He believed consistently in the experimental
method; and he felt that in political life, no less than in science, a crucial experiment would carry such conviction that those who had been opposed to the
abstract scheme would be convinced no less than those who had favoured it.
(...) With his girt of sweet reasonableness Howard hoped to win Tory and Anarchist, single-taxer and socialist, individualist and collectivist, over to his experiment. (…) He pleaded for definite improvements along lines that had already
been accepted: he trusted to change by “the force of example”, that is, by
setting up a better system and by a little skill in the grouping of forces and the
manipulation of ideas (Mumford, 1965 (1945), 36-37).
Een vierde les van Howard is voor mij dat stedelijke innovatie sterker wordt wanneer deze een normatief ideaal over een ‘goede stad’ bezit. Experimenten hebben
vaak een connotatie met een pragmatische manier van handelen om vooral praktisch te zien welke oplossingen wanneer werken (vgl. Healey, 2009; Lindblom,
1959; 1979). Maar in een koppeling met ideaalbeelden kan de energie ontstaan
12
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om tot vernieuwing van aanpakken te komen doordat een (vaak moeizame) discussie over wilsvorming wordt geëntameerd. Het is vooral het normatieve aspect
dat zijn verhaal een bijna tijdloze kwaliteit geeft. Zoals eerder aangegeven is Howards normatieve standpunt meestal te nauw opgevat als een ruimtelijk ontwerp
voor een nieuw stelsel van steden. Het is juist de combinatie die hij voorstelde met
een nieuwe balans op het continuüm tussen centrale sturing en decentraal initiatief in stadsontwikkeling, die interessant is. Daarmee komt de relatie tussen de
idealen en de rauwe vaak niet-ideale wereld waarin deze gerealiseerd moeten
worden centraal te staan. Hier treden uiteraard spanningen op. Kenmerkend voor
een klassieke utopie is de problematische relatie met bestaande aspecten van ongelijkheid en macht, die zo kenmerkend zijn voor de maatschappij (March, 2004).
Utopische steden kunnen makkelijk blijven hangen in een beeld van volmaaktheid
en hebben vaak een problematische relatie met democratie, met het omgaan van
belangen en belangenconflicten. Howards plan was enerzijds zeer utopisch in bijvoorbeeld een sterk geloof van coöperatie. Anderzijds was zijn utopie verbonden
met een analyse van structurele factoren die van belang waren voor haar realisatie:
grondeigendom en de werking van het economische systeem bijvoorbeeld. Hij begreep dat zonder een overtuigend verhaal op dit vlak de nieuwe tuinsteden geen
kans zouden hebben. Een belangrijk leerpunt daarbij is dat experimenten die alleen kunnen slagen op grote schaal, en alleen in ideaalvorm, kwetsbaar zijn. Ieder
experiment dat streeft een toekomstige orde te realiseren die volledig in balans is,
zonder armoede, oneerlijkheid en vervuiling, is zwak.5
Ten slotte leert het verhaal van Howard mij lessen over reflectie en leren. De
uitvoering van stedelijke innovatie zoals bedacht is wellicht niet eens noodzakelijk
om toch invloedrijk en inspirerend te zijn. Zoals aangegeven hebben zijn ideeën
onder andere de weg geplaveid voor de ontwikkeling van talloze tuindorpen in
Europa en daarbuiten. Leren en reflectie waren een expliciet onderdeel van zijn
voorstel. In 1899 richtte Howard daartoe de Town and Country Planning Association op, in 1913 gevolgd door de International Federation for Housing and Planning. Beide organisaties bestaan tot op de dag van vandaag en zetten zich in voor
de ontwikkeling en verspreiding van kennis en ervaringen op het gebied van garden cities en van stadsontwikkeling in het algemeen. Door deze verankering van
reflectie kunnen utopieën ook inspirerend zijn terwijl ze wellicht op objectieve
gronden ‘falen’. Immers, de propositie van een experiment zelf en de reuring die
dit veroorzaakt in een netwerk van partijen, is – los van de uitkomst – al een interessante situatie. Het biedt kansen te leren over gedrag van individuen en partijen
en over dieperliggende structuren van macht en geld in de maatschappij. Het legt
met andere woorden instituties bloot die een hoge mate van vanzelfsprekendheid
hebben wanneer ze niet opgeschud worden (Salet, 2002). Om dit te organiseren
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moet bij het vormgeven van experimenten een samenspel gevonden worden tussen een participatief/actief proces en een reflexieve modus.
Tabel 1 Lessen uit Howards stedelijke innovatie
Les

Hoe

Werk multidisciplinair

Zoek vernieuwing op het raakvlak van ruimtelijke, sociale, economische en bestuurlijke kennis en partijen; maak combinaties
van theoretische en toegepaste kennis.

Werk met verschillende
schaalniveaus

Werk in een concreet gebied, maar doe dit altijd in relatie met
verschillende schaalniveaus.

Werk met concrete
experimenten

Ontwerp stedelijke innovatie als een serie experimenten, waardoor bijgestuurd kan worden.

Verbind utopie en
concreet handelen

Koppel concrete acties aan een meeromvattende utopie om
hiermee wilsvorming tussen partijen te entameren.

Organiseer reflectie en
leren

Maak reflectie en leren expliciet om te komen tot aanpassing
en verankering.

4 Naar een agenda voor stedelijke innovatie
Ruim honderd jaar later staan steden wereldwijd wederom voor allerlei ruimtelijke,
economische en sociale vraagstukken. Howards poging een nieuwe balans te vinden tussen de rollen van overheden, het bedrijfsleven en tal van coöperatieve verbanden om op lokaal niveau een nieuwe samenleving vorm te geven, is verrassend
contemporain. Uiteraard zijn er contextverschillen, maar ook nu zijn vergelijkbare
thema’s relevant: (1) een transitie in het denken over rollen van partijen en over
schaalniveaus van innovatie, en (2) een focus op een meer duurzame en inclusieve
stadsontwikkeling. Gecombineerd vormen ze een agenda voor de organisatie en
richting van stedelijke innovatie – waarbij innovatie gedefinieerd wordt als de implementatie van nieuwe, of significant verbeterde producten, services of methoden van aanpakken in het stedelijk domein (vgl. OECD, 2005).

Stadsbestuur in transitie: rollen en schaalniveaus
Twee samenhangende bewegingen zijn relevant in het hedendaagse denken over
de aanpak van stedelijke problemen: (1) een heroriëntatie op de verhoudingen
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tussen partijen bij deze aanpakken en (2) een grotere belangstelling voor het lokale schaalniveau als effectieve arena van actie en reflectie.
Heroriëntatie op de verhoudingen tussen partijen bij de aanpak van stedelijke
problemen
De afgelopen honderd jaar laten een continue verschuiving zien in het nadenken
over de juiste constellaties van betrokken partijen – en hun rollen en bevoegdheden – bij de aanpak van stedelijke problemen. Het gaat hierbij steeds om de balans
tussen de inbreng van de overheid, de markt en de maatschappij rondom concrete
vraagstukken. In Howards utopie speelde de overheid nauwelijks een rol. Hij verwachtte ook weinig vernieuwing uit die hoek (Hall, 1998a). Zijn focus was gericht
op particuliere investeerders en het belang van maatschappelijk initiatief. Eerder
werd aangegeven dat het daarom wrang is dat het grote succes van de tuinsteden
– weliswaar in een uitgeklede vorm – vanaf de jaren 50 in Engeland en de rest van
Europa vooral samenhing met een enorme overheidssturing. Dit was onderdeel
van een bredere herschikking van taken in de maatschappij in dat tijdvak. Op de
puinhopen van twee wereldoorlogen en een diepe economische crisis namen regeringen in tal van westerse landen de regie duidelijker in handen in verschillende
domeinen van het leven. Binnen thema’s als stadsontwikkeling, economische planning en sociale zekerheid veroorzaakte dit een verschuiving van het zwaartepunt
in de verhoudingen tussen staat, markt en individu naar de eerste. Er ontstond een
‘sociaal contract’ tussen werknemers en werkgevers waarin overheden een belangrijke rol op zich namen om structurele onrechtvaardigheden in de verdeling
van inkomen, kennis en macht te voorkomen (Putters, 2016).
In de afgelopen decennia is een beweging naar meer nadruk op de markt en
maatschappelijk initiatief waar te nemen, ook in het denken over de aanpak van
stedelijke vraagstukken. De vanaf de jaren 60 bepleite overgang van een meer
technocratische naar een meer sociocratische opvatting van beleidsontwikkeling
en uitvoering, met een grotere rol voor overleg en democratie, heeft in allerlei
domeinen gespeeld (Scott, 1998). De term governance (besturen) die in deze context zo vaak gebruikt wordt naast het klassieke government (het bestuur), heeft
ondertussen de kenmerken van een leeg ‘magisch’ concept gekregen (Pollitt en
Hupe, 2011, 643). Het uitgangspunt is immers even simpel als banaal: het sturen
van de samenleving kan een overheid niet alleen, maar vraagt de actieve participatie van een diversiteit aan partijen.6
Ferlie e.a. (2007) signaleren dat na een periode van orthodoxie in het grootste
deel van de 20ste eeuw, waarin de nadruk in de balans tussen overheid, markt en
burger nog weleens te ver doorschoot naar één hoekpunt, langzaam een meer
pluriform beeld begint te ontstaan in het debat over het organiseren van sturing

D E S TA D A L S E X P E R I M E N T

15

rond maatschappelijke thema’s. Zo is er, na een periode met veel nadruk op marktmechanismen in allerlei domeinen, recent een groeiend besef waar te nemen in de
complementariteit van overheden, markten en maatschappelijk initiatief. Het inzicht groeit bijvoorbeeld dat overheden niet alleen vanwege specifieke wettelijke
en democratische doelstellingen, maar ook vanuit een langetermijnperspectief als
investeerder een cruciale speler zijn (Mazzucato, 2015). Tegelijkertijd is er, bijvoorbeeld rondom het thema van integrale stadsontwikkeling, een groeiende belangstelling voor alternatieve structuren van sturing met een grotere rol voor maatschappelijk initiatief (Bailey, 2012; Boonstra, 2015; Evans e.a., 2009; Feindt, 2010;
Franke e.a., 2015; Healey, 2015b; Koolmees en Majoor, 2016; Project Management Bureau, 2012; Verheul en Daamen, 2014). Net als bij Howard gaat dat bijna
altijd samen met de hoge verwachting dat innovatie gerealiseerd kan worden door
nieuwe verbanden te smeden tussen heroriënterende overheden, actieve burgers
en verantwoordelijke marktpartijen. Verwachtingen die lang niet altijd waargemaakt worden trouwens (Innes en Booher, 2010; Voorberg e.a., 2015).
Dit samennemend, ontstaat het beeld dat het besturen van een stad vooral een
evenwichtig samenspel vereist van verschillende krachten. Dit heeft implicaties
voor de hedendaagse overheid die in haar verhouding tot marktpartijen en burgers vaak verschillende en soms deels tegenstrijdige rollen op zich moet nemen
(zie tabel 2). Klassiek is de overheid op rechtmatigheid gericht, om hiermee het
algemeen belang, ook van minderheden en kwetsbare groepen, te borgen in de
besluitvorming. De klassieke bureaucratie met regels en wetten vormt hiervoor de
basis (Meier en Hill, 2007). De New Public Management-beweging heeft in de afgelopen decennia licht doen schijnen op het belang van een ‘presterende’ overheid, waarbij duidelijke doelen worden gesteld waarop ‘afgerekend’ kan worden
(Hood, 2007; Majoor en Schwartz, 2015; Noordegraaf en Abma, 2003; Tonkens,
2016). De netwerkende overheid is zich bewust dat ze zich (bijna altijd) moet verhouden tot tal van andere partijen in de maatschappij rondom concrete thema’s,
en daar ook haar voordeel mee kan doen (Klijn, 2007; Sørensen en Torfing, 2011).
De participerende overheid, ten slotte, past bij een modern discours van een energieke samenleving waarin burgers en bedrijven zelf tal van initiatieven initiëren,
waartoe de overheid zich zal moeten verhouden (Hilhorst en Van der Lans, 2013;
Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur, 2014; Raad voor het openbaar bestuur, 2012; Uitermark, 2014a).
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Tabel 2 Schematisch overzicht van de vier perspectieven op de rol van de
overheid
Rechtmatige
overheid

Presterende over- Netwerkende
heid
overheid

Participerende
overheid

Politiek primaat
bij vaststelling
publieke belangen

Politiek en betekenisgeving in
afrekenbare prestatieafspraken

Maatschappelijk:
vaststelling in
overleg tussen
partners in het
netwerk

Burgers en bedrijven ontwikkelen maatschappelijke waarde

Rol van beleid Politieke ambities
naar regels, procedures en inzet
van middelen

Politieke ambities
naar managementafspraken
en te realiseren
prestaties

Maatschappelijke
voorkeuren naar
onderling afgestemde handelingspraktijken

Maatschappelijke
initiatieven naar
kaders en ondersteuning

Ambtenaar

Zorgvuldig, onpartijdig en integer

Resultaatgericht,
klantbewust en
doelmatig

OmgevingsbeIngehouden, bewust, responsief, heerst, voorzichsamenwerkings- tig, verbindend
gericht

Organisatie
van de overheid

Hiërarchisch, po- Doelen, resultalitiek primaat en ten en prestatieambtelijke loyali- afspraken
teit

Sturing

Rechten en plich- PrestatieafspraCompromissen
ten uitoefenen,
ken, doelen vast- en akkoorden
bureaucratisch
stellen
sluiten met overlegpartners

Doelbepaling

Verbondenheid
Prudentie, afen afstemming
standelijkheid,
met netwerk van bescheidenheid
gevestigde actoren
Vanuit publieke
doelen waar aansluiting zoekend
bij maatschappelijk initiatief

Bron: Planbureau voor de Leefomgeving & Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (2014), Leren
door doen, overheidsparticipatie in een energieke samenleving, 22.

Vanuit een dergelijk meer pluriform beeld is de uitdaging voor de organisatie van
stedelijke innovatie dus vooral de omgang met deze verschillende perspectieven in
het verkeer tussen overheid, markt en burger. De participerende overheid wil
graag de hand uitsteken naar maatschappelijk initiatief: prima wanneer een groep
bewoners zelf het groen in de buurt wil bijhouden voor een bijdrage die veel lager
is dan een officieel hoveniersbedrijf kost. Maar kan dat wel volgens aanbestedingsregels, en hoe spreek je deze bewoners aan op de resultaten van hun arbeid?
Dergelijke vragen zijn bijna onuitputtelijk en maken het werkenderwijs vinden van
oplossingen noodzakelijk (Majoor e.a., 2014; Van Twist, 2016). Een vernieuwing
van verhoudingen om daarmee op een betere manier stedelijke vraagstukken aan
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te pakken is daarmee een vraagstuk van het kunnen omgaan met tegengestelde
eisen geworden, voor zowel de overheid als voor andere partijen. Er is een snelgroeiende literatuur over hoe dergelijke spanningen juist gebruikt kunnen worden
als vitale bouwstenen van organisatieprincipes (Clegg e.a., 2002; March, 1991;
Majoor, 2015b; Savini e.a., 2015; Smith en Lewis, 2011).
Naar (meer) lokale arrangementen
Deze zoektocht naar een nieuwe verhouding tussen rollen van de overheid (overheden), markt en maatschappij bij de organisatie van stedelijke innovaties kan niet
los gezien worden van een discussie over het juiste schaalniveau van interventies.
Terwijl de opkomst van de verzorgingsstaat en internationale samenwerking vooral een beweging naar het nationale en supranationale niveau vormgaven, zien we
ook hier een zoektocht naar een nieuwe balans. Net als in de utopie van Howard
bestaan er op dat plaatselijke niveau hoge verwachtingen van het opnieuw vormgeven van de stad (Davoudi en Madanipour, 2015; De Boer en Van der Lans, 2014;
Healey, 2015c, Moulaert e.a., 2010). Daarnaast is het een plek waar de eerdergenoemde heroriëntatie op rollen van partijen het meest concreet gezicht krijgt.
Vanuit een politiek perspectief staat het lokale schaalniveau in de belangstelling
als plek van decentralisatie van de macht en de opkomst van grassroots power
enerzijds, en de opkomst van de invloed van de markt en het maatschappelijk
middenveld anderzijds. Moulaert (2010) constateert hier een belangrijke paradox:
terwijl mondialisering in de afgelopen decennia veel overheidsfuncties externaliseerde naar het niveau van de Europese Unie (EU) en het bedrijfsleven – waardoor
de natiestaat als centraal niveau van beleidsvorming en interventie is uitgehold – is
er tegelijkertijd op lagere schaalniveaus veel ambitie gekomen, en is daar de
ruimte voor identiteit- en beleidsvorming toegenomen. De pleidooien van Glaeser
(2011) en Florida (2008) dat assertieve steden voorspoed kunnen bereiken met
een juiste mix van instrumenten, hebben de afgelopen jaren vele beleidsagenda’s
gehaald. Juist door op lokaal en regionaal niveau een aantrekkelijk woon- en investeringsklimaat te scheppen zou de competitie met andere plekken in het voordeel beslecht kunnen worden. Het pleidooi van Barber (2013) voor een grotere
zeggingskracht van activistische burgemeesters past hierbinnen. Madanipour en
Davoudi (2015, 14) duiden de herbeleving van het lokale in politiek en beleid dan
ook mede als de opkomst van nieuwe plekken van empowerment, als plekken van
kennisproductie en mogelijke sociale integratie die juist kunnen werken als tegenhanger voor processen van mondialisering: een strijd voor zelfdeterminatie, voor
meer lokale autonomie om tegenkrachten te bieden aan invloeden van buitenaf.
Hierin betekent het lokale vooral een specifieke politieke of culturele gemeen-
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schap. Het raakt daarbij aan Howards utopie, waarin gezamenlijk initiatief centraal
staat.
Binnen dit politieke en ideologische spanningsveld beschouwt Hambleton
(2015), meer pragmatisch, een aantal duidelijke voordelen van lokaal beleid: het
sluit beter aan bij de lokale identiteit van plekken, het is het niveau waar het meest
direct een impact wordt gemaakt op de kwaliteit van leven, het is het niveau waar
belangrijke stappen te zetten zijn om tot meer effectieve afstemming tussen partijen te komen, het kan bijdragen aan een beter functionerende democratie, en het
kan een tegenwicht bieden tegen de ‘plaatsloze’ machten van de mondiale economie. Het lokale schaalniveau is dan ook herontdekt als een plek om een relatie
te leggen tussen theorie en praktijk (Karvonen en Heur, 2014). Het is een geliefd
schaalniveau geworden om na te denken over beleidsinnovatie, omdat verwacht
wordt dat hier implementatie het makkelijkste plaatsvindt. Op lokaal niveau kunnen we zien hoe actie werkt en hoe beleidsideeën interacteren met complexe
praktijken. Het biedt met andere woorden een plek voor een meer integrale aanpak van stedelijke vraagstukken (Healey, 2010). Dit gaat samen met vaak hoge
verwachtingen van de kracht van lokale, ‘diepe’ kennis die in nieuwe arena’s zou
leiden tot innovatieve oplossingen. Mäntysalo e.a. (2011) hebben het in dit kader
over trading zones waarbinnen een veelheid aan partijen juist op lokaal schaalniveau nieuwe verbindingen kan leggen. Binnen de Amsterdamse context wordt de
zoektocht naar beleidsvernieuwing tegenwoordig gestimuleerd via het begrip ‘gebiedsgericht werken’. Het brengt de twee bovenstaande processen samen via een
nadruk op de kansen die een geïntegreerde, wijkgerichte aanpak bieden voor
nieuwe, betere en meer efficiënte beleidsvorming en uitvoering. Deze ideeën botsen echter nog duidelijk op onwennigheid en een cultuur van verkokering binnen
de gemeentelijke organisatie (Majoor, 2016a).
De zoektocht naar meer lokale, integrale vormen van beleid is zeker niet nieuw.
Als tegenkracht ten opzichte van centraal via beleidskokers gevormd beleid wordt
er al decennia gezocht naar meer ‘gebiedsgerichte’ oplossingen voor beleidsproblemen. In Nederland bijvoorbeeld via het beleid van stadsvernieuwing, Stedelijke
Vernieuwing en Grote Steden Beleid (Van der Cammen en De Klerk, 2012). Recent
is er meer aandacht voor allerlei city deals tussen hogere en lagere overheden.
Kern van deze gevarieerde instrumenten is steeds dat er gezocht wordt naar een
integratie van beleid op een lager schaalniveau, dichter bij de uitvoering, meer
multidisciplinair, met een grotere betrokkenheid van buurten en instanties daar.
Uitermark (2014b) ziet deze trend overal in West-Europa in de laatste paar decennia en plaatst hier terecht een paar kritische vraagtekens bij. Hoewel het gaat om
een zoektocht naar meer effectiviteit, integratie en democratisering, kan het immers ook gezien worden als een vorm van onzekerheid bij beleidsmakers: structurele oplossingen voor integratie, veiligheid et cetera zijn er niet meer, er zijn alleen
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gebiedsgerichte ‘doekjes voor het bloeden’. Het gaat in dergelijke arrangementen
vooral om het omgaan met en beheersbaar maken van de grote vraagstukken van
onze tijd in situ, en veel minder om het fundamenteel bijdragen aan een oplossing.
Het lokale niveau als uitgangspunt nemen is daarmee een interessant concept,
maar het zou nooit een nieuwe orthodoxie moeten worden (Hamers, 2016). Kenmerkend voor veel complexe stedelijke problemen is immers juist de complexe wisselwerking tussen lokale en bovenlokale invloeden (Majoor, 2016b; Musterd en
Ostendorf, 2009). Het lokale niveau zou in stedelijke innovatie vooral van belang
moeten zijn als ruimtelijk en organisatorisch kader om overzichtelijke nieuwe oplossingen en arrangementen vorm te geven, bijvoorbeeld rondom duurzame ontwikkeling of zorg. Oplossingen die rekening houden met lokale verschillen in behoeften bijvoorbeeld, die lokale kennis en netwerken serieus benutten. Het gaat er
ook hier om een nieuwe balans te vinden, om daarmee de soms te ver doorgeschoten bovenlokale arrangementen rondom zorg, ruimtelijke ordening, politie,
scholen en welzijnswerk te verrijken.

Een focus op inclusiviteit, duurzaamheid en veerkracht
Uit de ervaringen van Howard leerden we over het belang van een normatief
beeld. Utopische ideeën over de goede stad kenmerken zich door een kritiek op
het bestaande en een constructieve visie op een mogelijke toekomst. Howards
utopie was daarbij zeker niet de eerste (De Klerk, 1980). Grofweg kunnen in de
recente geschiedenis van het denken over steden twee soorten theorieën over de
goede stad worden onderscheiden: (1) procesmatige en (2) ruimtelijk-inhoudelijke
(Fainstein, 2000).
Procesmatige strategieën om tot een goede stad te komen hebben zich vanaf
de tweede helft van de 20ste eeuw ontwikkeld langs de lijn van meer nadruk op
democratie via het actief organiseren van overleg tussen betrokken partijen (Forester, 1999; Healey, 1997; Innes en Booher, 2010). In deze denkrichting is de goede
stad dus vooral een stad van productieve deliberatie, van betrokkenheid van alle
stemmen en van het benutten van de wisdom of the crowd, zoals dat tegenwoordig zo mooi heet (Hemel, 2012). Dit gaat vaak verder dan het creëren van officiële
kanalen voor burgerbetrokkenheid, zoals verkiezingen of inspraak. Het gaat hier
om de mogelijkheden die de stad moet bieden voor participatie in de samenleving
in brede zin, voor inclusiviteit in het politieke en culturele domein. De rol van professionals is daarbij vooral om de condities te scheppen om dit proces goed te
laten plaatsvinden.
Ruimtelijk-inhoudelijke strategieën van de goede stad gaan vooral uit van fysiek
(her)ontwerp om deze gereed te maken voor een nieuwe tijd. Technologische
vooruitgang en demografische transities spelen daarbij een belangrijk rol, denk
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aan de modernistische buitenwijken uit de jaren 60 en 70 waarbij nieuwe bouwmaterialen en de accommodatie van de auto de bouwstenen vormden voor een
nieuw beeld van de ideale stad. In onze huidige tijd liggen er diverse uitdagingen.
Centraal staat echter de noodzaak om (1) te komen tot een duurzame energiezuinige stad en (2) de capaciteit van steden te vergroten om zo om te gaan met
allerlei gekende en ongekende veranderingen in demografische, technologische,
sociale en economische domeinen. Dit laatste begrip wordt wel resilience, ofwel
veerkracht genoemd (Folke e.a., 2010; Majoor, 2015a; Porter en Davoudi, 2012;
Raco en Street, 2012) en maakt een snelle opmars in hedendaags beleid. Een centrale vraag hierbij is hoe veranderingen in de stad op een positieve manier kunnen
bijdragen aan het welbevinden van haar inwoners en gebruikers.
Op het raakvlak van procesmatige en inhoudelijke vraagstukken kan het bredere
concept ‘rechtvaardigheid’ een belangrijke rol spelen in het denken over een
goede stad (Fainstein, 2010; 2014; Engelen e.a., 2016). Eerder is al gewezen op
toegenomen ruimtelijke segregatie in veel steden. De afbouw van de zekerheden
van de verzorgingsstaat leiden tot een toenemende verwachting van zelfredzaamheid, die grotere groepen in de problemen brengt. Een normatief beeld zal hierin
een positie moeten innemen: mogelijkheden voor participatie en een duurzame en
veranderbare stad zijn voor veel mensen niets waard zonder een meer rechtvaardige verdeling van kansen en inkomens.
Er zijn twee belangrijke tegenwerpingen te maken tegenover deze bouwstenen
voor een normatief beeld van de goede stad. Ten eerste dat het streven naar een
gemeenschappelijke visie op een ‘goede’ stad makkelijk te bekritiseren is: pluralisten kunnen immers inbrengen dat er geen gemeenschappelijkheid is, alleen (eigen-/groeps-)belangen. Marxisten zien een dergelijke visie snel geïncorporeerd
worden in bestaande klassenverhoudingen, die een goede stad juist tegenwerken.
Terwijl postmodernisten zouden inbrengen dat het proberen te definiëren van een
dergelijk meta narratief onjuist is in een situatie van verschil en fragmentatie
(Friedmann, 2000, 149). Friedmann brengt hier tegenin dat het nut van een dergelijke exercitie is dat inwoners en gebruikers van de stad dergelijke beelden nodig
hebben in een vitale democratie. Het gaat om hun stad en zij moeten continu met
elkaar definiëren welke waarden zij nastreven (vgl. Harvey, 2008). Het utopische
beeld moet daarmee dan ook niet gesloten, maar juist open zijn. Net als Hambleton (2015) benadrukt Friedmann (2000) daarbij het belang van de capaciteit van
politieke actie als een kenmerk van de goede stad. Hij spreekt over ‘transformative
capacity’: de capaciteit te handelen en het leiderschap die dit vraagt.
Een tweede kritiekpunt is dat begrippen als inclusiviteit, duurzaamheid en veerkracht typische containerbegrippen zijn, die vaak multi-interpretabel en (daardoor)
leeg kunnen blijven (Pollitt en Hupe, 2011). Net als bij het eerder geïntroduceerde
begrip governance is niemand ertegen, waardoor dit heel verhullend kan werken.
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Je kunt hier in mijn optiek mee omgaan door via het lokale schaalniveau naar een
concrete invulling te streven. Andere verhoudingen tussen partijen zijn nodig om
aan een goede stad te werken, en het lokale stedelijke schaalniveau lijkt een aantrekkelijke arena om dit vorm te geven. Het uitgangspunt van Howard om zo veel
mogelijk uit te gaan van lokale productie van goederen en diensten is in dat opzicht bijvoorbeeld verrassend hedendaags, nu we een zoektocht waarnemen naar
nieuwe productieketens in en rond de stad, bijvoorbeeld op het gebied van voedselvoorziening (Steel, 2011) of via de zogenaamde Fablab beweging gericht op
digitale innovatie en high-tech productie (www.fabfoundation.org). Dit schaalniveau is ook aantrekkelijk voor discussies en concrete experimenten rondom de vernieuwing van de verzorgingsstaat. Denk hierbij aan recente discussies over een
lokaal basisinkomen en wijkgerichte arrangementen van zorg. Zoals eerder aangegeven, is in een mondiale wereld de interactie tussen schaalniveaus evident in al
deze vraagstukken. Het lokale schaalniveau is echter pragmatisch gezien een aanknopingspunt voor concrete actie en betrokkenheid: het bereiken van complexe
internationale afspraken over milieudoelstellingen is nodig, maar op lokaal niveau
kunnen tal van concrete acties een veel sneller en zichtbaarder effect hebben.

5 De organisatie van innovatie: experimenteren
in leeromgevingen
Het lokale schaalniveau is geïdentificeerd als relevant om na te denken over de
organisatie van stedelijke innovatie en om concreet te werken aan een meer inclusieve, duurzame en veerkrachtige stad. Hier is in bijna alle gevallen geen eenvoudig recept voor. Bestaande institutionele verhoudingen, belangen en gewoontes
staan innovatie vaak in de weg. Een grote mate van padafhankelijkheid is kenmerkend voor maatschappelijke situaties. Transitieliteratuur richt zich expliciet op hoe
je in dergelijke situaties bewust kunt aansturen op verandering (Grin e.a., 2010;
Loorbach en Rotmans, 2010; Roorda e.a., 2014). Het werken met lokale experimenteeromgevingen, ook wel ‘transitie-arena’s’ genoemd, is de laatste jaren sterk
in opkomst (Van Buuren en Loorbach, 2009; Evans e.a., 2016b; Schuurman,
2015). Deze kunnen, in de geest van Howard, helpen om innovaties op gang te
brengen en om de opties voor nieuwe oplossingen voor beleidsproblemen te exploreren (vgl. Karré e.a., 2015; Raven, 2016). Belangrijk in de transitieliteratuur
zijn immers ‘niches’: beschermde plekken waar radicalere innovatie kan plaatsvinden, die later eventueel opgeschaald kan worden (Sengers e.a., 2016, 18).
Kenmerkend voor een hedendaagse generatie stedelijke laboratoria is dat: (1) ze
opereren in een ruimtelijk of institutioneel afgebakende zone, (2) ze bewuste experimenten ondernemen, en dat (3) iteratief leren centraal staat (Schliwa en
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McKormick, 2016; Voytenko e.a., 2016). Er wordt zowel geobserveerd als geïntervenieerd op deze plekken. Dat laatste impliceert ook een continue wisselwerking
tussen lokale en niet-lokale dimensies. Het experimentele werk in de stadslaboratoria wordt immers gevormd door achtergrondkennis, theorieën en concepten die
op andere plekken zijn ontstaan en in een stadslab worden toegepast op een nieuwe situatie (Karvonen en Heur, 2014). Een paar voorbeelden van stadslaboratoria
in Nederland met een wat bredere focus op stedelijke ontwikkeling zijn de Amsterdamse Knowledge Mile en de Urban Management Fieldlabs (beide geïnitieerd
door de HvA), het Eindhoven Living Lab en het Smart City Living Lab in Maastricht.
Daarnaast bestaan er nog vele meer technische labs, vooral gericht op vraagstukken rondom mobiliteit in steden.
Schliwa en McCormick (2016) onderscheiden drie vormen van impact van dergelijke living labs: (1) direct, (2) indirect en (3) diffuus. Direct heeft te maken met
de expliciete doelstelling van de laboratoria, indirect gaat over aspecten die voorbij
de directe scope gaan maar erdoor geïnspireerd worden, terwijl diffuus refereert
aan een verandering van culturele en normatieve waarden in een maatschappij.
Dit ligt meestal buiten de scope van een project, is moeilijk te meten, en kan alleen
gemonitord worden met een grote tijdsvertraging (vgl. Coaffee en Healey, 2003).
Marvin en Silver (2016) concluderen op basis van een rondgang langs hedendaagse stadslaboratoria in Engeland, dat er een grote diversiteit bestaat qua
achtergrond van betrokken partijen, doelstellingen, activiteiten, technologische innovatie en temporaliteit van dergelijke initiatieven. In veel labs participeren kennisinstellingen op zoek naar het creëren van maatschappelijke waarde, het verkleinen
van de kloof tussen onderzoek en praktijk en om een leeromgeving voor studenten aan te bieden (Benneworth en Cunha, 2015). De rijksoverheid (via de Agenda
Stad) en de EU zijn tegenwoordig ook actief in het propageren van stedelijke labs.
De zogenaamde Urban Innovation Actions van de EU stelt bijvoorbeeld subsidie
beschikbaar aan consortia van partijen om te komen tot vernieuwende oplossingen voor steden die ‘… never [have] been implemented anywhere else in Europe’.
Partijen worden uitgedaagd ‘to demonstrate that your idea is experimental and
not part of your normal activities’ (zie: www.uia-initiative.eu).
Het bedrijfsleven, en specifiek bedrijven in nauwe samenwerking met technische instituten, gebruiken de logica van stadslaboratoria vaak om nieuwe technische applicaties te testen en te vermarkten.7 Een andere groep living labs wordt
gevormd door burgers of burgerverbanden die zelf het voortouw willen nemen
om – meestal op kleine schaal – innovaties tot stand te brengen. Recent is dit veel
te zien rondom duurzaamheid (decentrale energievoorziening, lokale voedselproductie) of in de zorg (‘stadsdorpen’). Allerlei tussenvormen zijn daarin ondertussen
zichtbaar, want vooral wanneer dergelijke lokale bottom-up initiatieven groeien,
vindt er vaak een koppeling plaats met meer institutionele settings.
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Een voorbeeld van het actief entameren vanuit de overheid van experimenten
rondom hedendaagse stedelijke vraagstukken is te vinden in het meer experimentele beleid rondom het thema ‘stad in balans’ van de gemeente Amsterdam (Gemeente Amsterdam, 2015; Van der Kooij, 2016). Doel hier is om via experimenten
oplossingen te vinden voor de door bewoners ervaren grote drukte door toerisme
in de Amsterdamse binnenstad: ‘De experimenten hebben als doel oplossingen te
onderzoeken die bijdragen aan de doelstellingen om de leefbaarheid voor de bewoners in de drukste delen van de stad te verbeteren, bezoekers over de stad te
spreiden, overlast in de openbare ruimte te beperken, en het gedrag van verschillende gebruikersgroepen van de stad beter op elkaar af te stemmen’ (website gemeente Amsterdam). Er is een budget beschikbaar gesteld en iedereen kan voorstellen doen voor experimenten, die beoordeeld worden op verschillende criteria,
waarvan de belangrijkste zijn: haalbaarheid en schaalbaarheid, vernieuwing en
prikkeling en of de experimenten een bijdrage leveren aan oplossingsrichtingen
voor een betere balans in de stad. Het is een mooi initiatief, dat tegelijkertijd de
opmaat is voor een aantal kritische vragen, die ook gelden voor andere experimenteeromgevingen.
Gaat het hier immers om daadwerkelijke vernieuwing van praktijken waarin andere oplossingen tot stand komen die bijdragen aan een meer inclusieve, duurzame en veerkrachtige stad, of gaat het om het verkopen van nieuwe producten?
Wat is nu het significante eraan, wat is het onderscheidende ten opzichte van
reguliere vormen van leren van professionals en groepen die werken vanuit concrete ervaringen (Schön, 1983)? En is er al meer dan anekdotisch bewijs dat dit iets
oplevert (Van Bueren e.a., 2015)? Lukt het om vanuit kleinere testomgevingen de
stappen te maken naar een wat bredere implementatie van innovaties, of moet
het juist klein en lokaal blijven? Is het misschien vooral een aantrekkelijk retorisch
sausje over een lege huls die past bij een beeld van ‘competitieve’ en ‘innovatieve’
steden, maar waarin werkelijke problemen niet aangepakt worden (vgl. Höflehner
en Zimmermann, 2016)? In het voorbeeld van ‘stad in balans’ zijn dit bijvoorbeeld
enerzijds de vormen van vervreemding die bewoners in hun eigen wijk ervaren
door hypertoerisme en anderzijds de onderliggende stromen van bezoekers en
geld die ermee samenhangen. Deze twee worden beide niet geadresseerd en geproblematiseerd via een paar lokale experimenten en vragen een veel fundamentelere aanpak. Eerder wezen we op de meerschaligheid van stedelijke vraagstukken. De Jong (2015) pleit er dan ook voor om juist via regionale samenwerking
transities vorm te geven en niet alles te verwachten van het lokale schaalniveau.
Van een heel andere aard is het vraagstuk of de stad eigenlijk wel een goede plek
is voor zeer expliciete experimenten. Er wonen immers ook (kwetsbare) burgers
met rechten. Is het ethisch juist wanneer een bepaalde groep bijvoorbeeld tijdelijk
een ander zorgarrangement krijgt, omdat onderzoekers en beleidsmakers zo
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graag willen testen wat voor effect dit heeft op hun gezondheid en welbevinden?
Veel vragen en nog weinig antwoorden.
Tot nu toe passen de meeste stadslabs in een dominante neoliberale agenda. In
deze context zijn ze vooral onderdeel van economische stimulatiepolitiek en een
vehikel om technologische innovaties – vaak geïnitieerd door grote tech-bedrijven
– te implementeren. Hiermee dreigen ze volgens Marvin en Silver (2016) snel een
soort flagship projects te worden van een (te) beperkte stedelijke agenda. Een
meer nastrevenswaardige rol zou volgens hen erin kunnen liggen dat deze stadslaboratoria vooral ontwikkeld worden als een plek om de lokale capaciteit te ontwikkelen om een ander type grootstedelijke vragen aan te pakken. Het is dan ook
een belangrijke uitdaging om deze stadslabs te koppelen aan de bredere normatieve agenda die in het vorige hoofdstuk is geschetst. Uiteraard is het fraai wanneer nieuwe technologieën leiden tot een efficiëntere vuilnisophaal, tot het hergebruik van materialen of tot reductie van congestie en uitstoot. Maar in hoeverre
kunnen stadslaboratoria bijdragen aan problemen rondom armoede, achterstanden, inclusiviteit, discriminatie en participatie? Living labs die opereren in een stedelijk gebied en aandacht besteden aan sociale doelstellingen worden wel ‘urban
living labs’ genoemd (Franz e.a., 2015). De oriëntatie op verandering moet volgens
Karvonen en Heur (2014) in dergelijke laboratoria expliciet en ook radicaal zijn.
Het moet leiden tot ontologische vernieuwing, juist om een onderscheid te hebben tegenover de incrementele veranderingen die een stad als impliciet laboratorium sowieso kenmerken.
Concluderend, de aantrekkelijkheid van deze vormen van actie zit vooral in het
feit dat ze een attractieve tegenhanger zijn voor geïnstitutionaliseerde praktijken
van onderzoek, beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering (Hajer, 2016). Laboratorium settings geven de indruk van actie en passen bij een tijdvak waarin er sneller
‘oplossingen’ worden gevraagd van overheden, marktpartijen en kennisinstellingen, om hiermee hun legitimiteit te waarborgen. Net als met het denken over de
verhoudingen tussen overheid, markt en burgers zou een te sterke orthodoxie
echter vermeden moeten worden. Stadslabs zijn bij de organisatie van stedelijke
innovatie geen vervanging voor bestaande vormen van overleg en ontwikkeling
rondom beleid voor nieuwe oplossingen. Ze kunnen wel een nuttige aanvulling
zijn als lokale innovatiemilieus door hun, in principe, grotere nadruk op radicalere
vormen van experimenteren en leren. Methodologisch en inhoudelijk moeten ze
zich nog verder ontwikkelen als relevante organisatiekaders van een bredere agenda van stedelijke innovatie. In het volgende hoofdstuk worden hier enkele contouren van geschetst.
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6 Contouren van een onderzoeks- en
interventieagenda
De agenda voor stedelijke innovatie uit de vorige hoofdstukken vormt de opmaat
voor een korte schets van de eigen onderzoeks- en interventieagenda van het lectoraat Coördinatie Grootstedelijke Vraagstukken van de HvA. Dit lectoraat richt
zich op de organisatie van innovatie in de stad die gericht is op duurzaamheid,
inclusiviteit en veerkracht. Het beschouwt stadslaboratoria als relevante plekken
om onderzoek te doen naar nieuwe verhoudingen tussen partijen in het stedelijk
veld en nieuwe oplossingsrichtingen in beeld te brengen en te testen, met een
focus op de lokale schaal. Het handelen van partijen, de organisatie van reflectie
daarop en het realiseren van sociale innovatie, staan daarbij centraal.
Praktijkgericht onderzoek zou volgens Schuiling en Vermaak (2016) idealiter de
werelden van praktijkactie, onderzoek, professionaliseren en het verbeteren van
instituties deels moeten combineren. Het lectoraat probeert een balans te vinden
tussen het bestuderen van processen van stedelijke innovatie en de actieve participatie en vormgeving ervan. De inspiratie ligt in een poging om engaged scholarship te realiseren, waarin onderzoekers en praktijkpersonen samenwerken in een
lerende gemeenschap (Van de Ven, 2007; Van de Ven en Johnson, 2006). Het
zoekt daarbij aansluiting bij een sterk opkomende interesse in wetenschap en
praktijk voor actie-onderzoek (Bradbury, 2015). Op welke vraagstukken en hoe
gaat het lectoraat deze complexe uitdaging aan?

Praktijkactie: het toevoegen van waarde
Het lectoraat is nauw verbonden met het speerpunt Urban Management van de
HvA. In dit speerpunt werken onderzoekers uit drie faculteiten, Maatschappij en
Recht, Business en Economie en Techniek, samen met praktijkpartijen om innovatie in de aanpak van stedelijke vraagstukken te realiseren. Daartoe zijn drie fieldlabs opgericht waarin in coproductie met de gemeente Amsterdam en andere partijen concrete interventies plaatsvinden (Switzer e.a., 2016). Het speerpunt Urban
Management wil de komende jaren proberen een verschil in de stad te maken
rondom drie grootstedelijke maatschappelijke thema’s: (1) sociaaleconomische
participatie, (2) collaboratief ondernemen en (3) nieuwe vormen van geïntegreerde gebiedsontwikkeling. De afgelopen jaren zijn rondom deze thema’s diverse onderzoeks- en interventieprojecten gestart. De praktijkactie, in de vorm van
concrete interventies, gaat daarin de komende periode een grotere rol spelen, en
dat maakt het spannend. Het gaat om het verder vormgeven aan een lokaal experimenteermilieu waarin op een vernieuwende manier aan maatschappelijke vraagstukken wordt gewerkt. Het doel is steeds het realiseren van sociale innovatie, een
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concept dat door Voorberg e.a. (2015, p. 1334) wordt gedefinieerd als: ‘(...) the
creation of long-lasting outcomes that aim to address societal needs by fundamentally changing the relationships, positions and rules between the involved stakeholders, through an open process of participation, exchange and collaboration
with relevant stakeholders, including end-users, thereby crossing organizational
boundaries and jurisdictions (...)’. Collega-onderzoekers bestuderen bijvoorbeeld
nieuwe praktijken van participatie op de arbeidsmarkt, innovatieve vormen van
schuldhulpverlening, toe-eigening van openbare ruimten of hoe ouders meer betrokken kunnen worden bij het leerproces van hun kinderen (Ballafkih e.a., 2016;
Van der Laan en Van Geuns, 2016).8 De toevoeging van waarde wordt vooral bereikt door het leren hier te expliciteren door via experimenten nieuwe aanpakken
vorm te geven. Waar het in de concrete projecten gaat om nieuwe oplossingen
rondom deze thema’s, neemt het lectoraat een wat meer reflectieve positie in en
het stelt daarbij metavragen die de verschillende losse projecten verbinden. De inspiratie, gehaald uit de bestudering van de stedelijke innovatie van Howard (tabel
1), is daarbij leidend: in hoeverre wordt er multidisciplinair gewerkt, in rekenschap
met verschillende schaalniveaus en met concrete vernieuwende experimenten?
Welke utopie is eraan verbonden en hoe zijn reflectie en leren georganiseerd? Dat
zijn centrale vragen om deze praktijken te onderzoeken en uiteindelijk een stap
verder te helpen.

Instituties verbeteren: adresseren van organisatiecondities
Door betrokken te zijn bij concrete onderzoeks- en interventieprojecten ontstaat
niet alleen inzicht in allerlei meer praktische vraagstukken, maar – als het goed is –
juist ook in de werking van dieperliggende institutionele patronen. Het gaat hierbij
om zowel ‘harde’ instituties zoals wetten en regelgeving die ieder domein structureren, alsmede om ‘zachte’ instituties als gewoonten, gebruiken en culturen die
een belangrijke rol spelen in het onderlinge verkeer tussen partijen en individuen.
Zoals eerder aangegeven is het lokale schaalniveau interessant om experimenten
vorm te geven, maar zijn bijna alle hedendaagse complexe stadsproblemen meerschalig. Het organiseren van zorg in buurten is heel concreet iets tussen een burger en een netwerk van zorginstanties in een buurt. Maar deze instanties zijn onderdeel van grotere netwerken en van een actorencontext van zorgverzekeraars
en regelingen die vaak (nog?) niet op buurtniveau werken. Kortom, het blijft in de
praktijk zoeken naar lokale innovatie die ingebed wordt in (het denken over verandering van) bovenlokale invloeden.9
Concrete plekken kunnen gezien worden als een institutionele context die zowel conserverend is als ook mogelijkheden biedt voor veranderingen. Het lectoraat
werkt daarin met een concept van het lokale dat gebaseerd is op een ‘rijk’ en
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complex mensbeeld waarin onenigheid, strijd en belangen niet verborgen blijven,
maar juist het uitgangspunt vormen. Niet zonder reden schrijven Van de Ven en
Johnson (2006) dat engaged scholarship juist het entameren van conflicten betekent. Voor het lectoraat is het daarom van belang de verschillende Urban Management-projecten te zien als casestudies van institutionele verandering en als pogingen voor een bewust institutioneel herontwerp. Hier moet ook de nodige
bescheidenheid worden geëtaleerd. Institutionele verandering is een complex proces dat in een complexe samenleving zeker niet vanuit één punt vormgegeven kan
worden (Salet, 2002). Wel kunnen het lectoraat en de onderzoeksagenda van het
speerpunt Urban Management aansluiten op plekken waar institutionele verandering wordt vormgegeven, om daar een bijdrage te leveren aan leerprocessen (vgl.
Beukers en Tan, 2015). Belangrijk is dat het succes van stadlabs niet alleen moet
worden gezien in korte termijn veranderingen, maar ook in een meer fundamentele bijdrage aan het veranderen van regimes, die zijn ontstaan door institutionele
settings, routines, infrastructuren en netwerken die gevormd zijn rondom sociale
systemen in de maatschappij (Evans e.a., 2016b, 5).
Cruciaal is dat nieuwe oplossingen onderdeel worden van het repertoire van
partijen (Coaffee en Healey, 2003). Dat is iets heel anders dan het simpelweg implementeren van best practices. Hierbij verwachten we interessante relaties te kunnen leggen met organisatiekundige literatuur over de omgang met tegengestelde
eisen (Lewis, 2000; Simsek, 2009; Smith en Lewis, 2011). Terwijl instituties gaan
over onderliggende patronen en verwachtingen in de maatschappij, gaat organisatiekundige literatuur vooral over het vormgeven aan actie. Al eerder stipten we
aan dat veel overheidspartijen in een spagaat zitten tussen meer rechtmatige en
meer interactieve taken. Een dergelijke spanning is te vinden in bijna alle organisatievormen. March (1991) spreekt over de eisen van exploitatie, gericht op continuïteit, en exploratie, gericht op vernieuwing, die tegengestelde eisen stellen aan
organisaties en medewerkers. Experimenten zitten uiteraard in de hoek van exploratie, maar moeten uiteindelijk onderdeel worden van meer exploitatieve bezigheden van organisaties, willen ze beklijven. We willen dieper ingaan op de vraag welke organisatievormen een bijdrage kunnen leveren aan een soepeler verloop van
een dergelijke transfer tussen stabiliteit en verandering (Birkinshaw en Gupta,
2013; Farjoun, 2010; Gibson en Birkinshaw, 2004; Simsek, 2009; Smith en
Umans, 2015).

Professie ontwikkelen: adresseren van collectieve competentie
Stadslaboratoria kenmerken zich door een nauw samenspel tussen professionals,
bewoners en onderzoekers. Het ontwikkelen van professie is een centrale doelstelling van hogeronderwijs instellingen. Het lectoraat probeert hieraan een bijdrage
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te leveren door via etnografische methoden de werking van deze stadslaboratoria
nauwlettend te observeren (Emerson e.a., 2011; Hammersley en Atkinson, 2007;
Van Hulst, 2008). Hierdoor kunnen we professionals van verschillende partijen en
burgers in beeld krijgen, en observeren welke rollen ze spelen, hoe er wordt geleerd en hoe wordt omgegaan met onzekerheid. Een dergelijke vorm van onderzoek richt zich in eerste instantie vooral op wat er concreet gebeurt en minder op
de reflecties die mensen hierop geven (Laws en Forester, 2015; Rhodes, 2014;
Schön, 1983). In de praktijk van alledag lijken professionals meer waarde te hechten aan praktische wijsheid dan aan diepere theorieën (Barrett, 2012). Deze intuïtie, ofwel tacit knowledge, is een vorm van geaccumuleerde kennis en ervaringen,
en daarom belangrijk om te analyseren (Hillier, 2010, 11).
Om handvatten voor een betere praktijk te realiseren is bijvoorbeeld inzicht nodig in hoe individuen heen en weer pendelen tussen een ‘thuissituatie’ (het werken in een moederorganisatie) en meer exploratieve lab settings (Duiveman,
2015). In Amsterdam zijn bijvoorbeeld de gemeentelijke gebiedsmanagers, gebiedscoördinatoren en gebiedsmakelaars interessant, omdat zij een brugfunctie
vervullen tussen een energieke samenleving en een overheid die vaak moeite heeft
hiermee om te gaan (Kuitenbrouwer, 2016; Van Hulst e.a., 2012; zie ook tabel 2).
De settings waarin deze professionals opereren kunnen als onofficieel stadslab gezien worden omdat ze de kenmerken van een afgebakende zone en van bewuste
experimenten met zich meedragen. Juist door nauwkeurige observaties en het delen en bediscussiëren daarvan kan het aspect ‘leren’ hier sterker ontwikkeld worden. Dit kan helpen om nieuwe handelingsopties te verkennen en situaties te herinterpreteren (vgl. Argyris, 2003; Guba en Lincoln, 1989; Kolb en Fry, 1975; Schön
en Rein, 1994; Van Marrewijk e.a., 2010). Het is een voorbeeld van een situatie
waarin de filosofie en methode van een stadslab gebruikt kunnen worden om
praktijken te vernieuwen.

Theorie onderzoeken: het adresseren van onderzoeksvragen
Het werken aan deze praktijkimpact kan niet gaan zonder een relatie met fundamenteel onderzoek. Hier vinden we in het lectoraat niet alleen de bronnen van
analyse, concepten en (internationale) vergelijking, er speelt ook de uitdaging om
kritisch te reflecteren op de praktijkactie, het adresseren van organisatiecondities
en het ontwikkelen van professies. In vergelijkende zin is het interessant om beter
te begrijpen hoe de ‘lab settings’ werken en wat de institutionele contexten zijn
waarbinnen stadslaboratoria functioneren.
Voor wat betreft meer theoretisch onderzoek willen we het concept living lab
verder problematiseren. Het is in een dynamische setting eerst van belang een
goed overzicht te krijgen van de bij deze labs in Amsterdam en Nederland betrok-
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ken partijen, de financieringsvormen en resultaten. In het vorige hoofdstuk stipten
we al tal van relevante vragen aan rondom deze nieuwe generatie innovatiemilieus. Als kritisch startpunt kan gekozen worden voor de hypothese dat het zelden
‘lege’ plekken zullen zijn waar in een vorm van opperste vrijheid geëxploreerd kan
worden: ze bouwen immers voort op bestaande machtsstructuren en concepten,
waar verschillende partijen, óók onderzoekers, hun belangen hebben (Karvonen
en Heur, 2014; Van Winden, 2015).10 Lukt het daarom om daadwerkelijk te innoveren, om risico’s te nemen? Dit is immers makkelijker gezegd dan gedaan zoals
we eerder al aanstipten bij de experimenten rondom ‘stad in balans’ in Amsterdam. Niet alleen zijn er bestaande kaders en machtsverhoudingen, trial-and-error
en de bijbehorende onzekerheid rijmt bovendien zeer moeizaam met risicomijdend gedrag van partijen. Dit dilemma is levensgroot bij een overheid die bijvoorbeeld tegelijk moet ‘presteren’ en ‘participeren’ (zie hoofdstuk 4).
Het is daarom cruciaal om de definitie van de uitdagingen waarmee stadslaboratoria stellen zich bezig te houden – en waarin ze willen experimenteren – kritisch
te beschouwen, vooral vanwege de invloed van machtige actoren daarin (vgl. Sengers e.a., 2016). Voor radicale innovatie is het betrekken van een grote variëteit
aan verschillende actoren bovendien van belang, en dat betekent dat de complexiteit en heterogeniteit van de setting in de context van het experiment worden getrokken. Dit zorgt uiteraard voor grote methodologische en politieke uitdagingen
(vgl. Hamers, 2016; Sengers e.a., 2016). Eerder wezen we op het onderontwikkelde ethische aspect: het gaat in stadslabs immers om problemen met ‘echte’
mensen.
Karré e.a. (2015) wijzen erop dat veel ideeën uit laboratoria komen uit de wereld van het bedrijfsleven. Hajer (2016) ziet met de opkomst van de stadslaboratoria dat de klassieke humaniora in hun analyse van stadsproblemen en ideeën over
oplossingen concurrentie hebben gekregen van technische en exacte wetenschappen. Deze hebben, gekoppeld aan een discours over smart cities, momenteel vaak
het tij mee in hun premisse van technologische vooruitgang en ‘slimme’ oplossingen. Dat, terwijl de werking van steden en bewoners ingewikkeld is en burgers,
gebruikers en ondernemers zeer divers zijn. Het is daarom goed om kritisch te
kijken naar het gebruik van terminologie en ideeën uit een meer technische wetenschap en de toepassing daarvan bij maatschappelijke vraagstukken.

7 Conclusie
Van een afstand bekeken bevinden hedendaagse steden zich in een proces dat iets
van alle tijden is: in cycli van groei en krimp en als plekken van optimisme en vernieuwing, en ook altijd – en vaak tegelijkertijd – als plekken van strijd en rellen, van
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angst en onveiligheid, van racisme en terreur. Ook het op een meer experimentele
manier met de stad bezig zijn is niets nieuws. Het kan zelfs de essentie van de stad
genoemd worden: het is een plek waar continu gezocht wordt naar nieuwe oplossingen, met nieuwe mensen en nieuwe technieken (Hall, 1998b). Dit natuurlijke
en ongrijpbare proces kan in sommige gevallen een handje geholpen worden
door nieuwe arrangementen van partijen te organiseren en de focus op leren te
expliciteren.
We hebben geanalyseerd dat de hedendaagse nadruk op experimenten begrepen kan worden binnen een context waarin enerzijds de aandacht voor het ongekende, het diffuse en het multi-interpretabele van situaties toeneemt, en anderzijds een groot overkoepelend discours en een oplossingsrichting voor veel taaie
maatschappelijke vraagstukken ontbreken. Pragmatisch experimenteren op lokale
schaal past hier goed bij. Het gaat uit van het concept dat kennis veelal sociaal
geconstrueerd is en dat we deze kennis vooral opdoen door concrete situaties
waarin we mogelijke oplossingen uitproberen. Het past ook bij een periode waarin
het klassieke plan als state of becoming plaats lijkt te hebben gemaakt voor een
meer situationele planning of undefined becoming, die minder uitgaat van gekende doelstellingen en begrepen verbanden tussen variabelen (Boelens en de
Roo, 2016).
Karvonen en Heur (2014, 382) zien de kracht van stadslaboratoria vooral in het
feit dat ze het belang van de plek in stedelijk onderzoek en beleid (weer) benadrukken. Daardoor kunnen ze een bijdrage leveren aan meer universele debatten
over de spanning tussen controle en loslaten, en tussen uniciteit en generalisatie
van gevallen. Ze moeten zeker niet tot een nieuwe orthodoxie leiden, maar kunnen een nuttige aanvulling zijn op het repertoire van overheden, bedrijven, kennisinstellingen en burgers, juist omdat ze deze bij elkaar brengen. Vanuit de historie
van Howard neem ik, ook in deze meer pragmatische tijden, het belang mee om
toch te blijven zoeken naar een normatief beeld van een goede stad. Daarnaast
leert zijn verhaal dat de impact van experimenten en hun bijdrage aan stedelijke
innovatie vaak moeilijk op korte termijn te doorgronden zijn. Dit is enigszins ironisch in een tijdvak waarin de nadruk zo ligt op het ‘doen’, op het ‘kort-cyclische’
en op ‘resultaat’ en ‘impact’ in de stad. Dit moet echter niet leiden tot lethargie in
de korte tijd dat wij actief vormgeven aan de stad van ons hart. Juist de spirit van
vernieuwing en kansen, in combinatie met een licht naïef optimisme, is wat steden
en hun inwoners kracht geeft.
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Noten
Met dank aan Elke van der Heijden, Jurgen Hoogendoorn en Angelique Lombarts
voor het kritisch meelezen van een eerdere versie van deze tekst.
1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

Hierbij kan aangetekend worden dat beide claims verre van onomstreden zijn. Zie bijvoorbeeld Engelen e.a. (2016) en Peck (2016) voor recente kritische beschouwingen
over het werk van Glaeser inzake de capaciteit van steden om met de ‘juiste’ mix van
instrumenten succesvol te zijn. Meijer (2015) is een goed voorbeeld van een kritische
analyse van de positieve verwachtingen van steden als datapolis.
De recente grote economische recessie heeft daarbij het debat gevoed over de noodzaak van groei en over vormen van stadsontwikkeling die hiervan veel minder afhankelijk zijn (Janssen-Jansen e.a., 2012; Rees, 2015; Rydin, 2013).
Het boek uit 1902 was een bewerking van een eerder boek uit 1898: To-Morrow: A
Peaceful Path to Real Reform.
Dit is nog steeds een groot gevaar bij hedendaagse voorbeeldsteden die als afgebakende kolonie worden vormgegeven (Cugurullo, 2016; Evans e.a., 2016c).
Dohmen (2011, 261) citeert in dit kader met instemming uit Isaiah Berlins essay Het
streven naar het ideaal (in 1994, 22-23): ‘Deze botsingen tussen waarden zijn inherent
aan het wezen van waarden en aan het wezen van de mens. Als aan ons wordt verteld
dat die tegenstrijdigheden zullen worden opgeheven in een volmaakte wereld, waarin
alle goede dingen in principe met elkaar in overeenstemming kunnen worden gebracht,
dan moeten wij hen antwoorden dat de betekenissen die zij geven aan de benamingen
waarmee voor ons de tegenstrijdige waarden worden aangegeven, niet de onze zijn.
Wij moeten zeggen dat een wereld waarin volgens ons onverenigbare waarden niet
strijdig zijn met elkaar, ons voorstellingsvermogen volledig te boven gaat. Dat principes
die in die andere wereld met elkaar in overeenstemming kunnen worden gebracht, niet
behoren tot de principes waarmee wij in ons dagelijks leven vertrouwd zijn. Als ze worden veranderd, dan is dat in begrippen die ons op aarde niet bekend zijn. Maar wij
leven op aarde. En hier moeten wij in iets geloven, en handelen. De idee van een volmaakt geheel, van de uiteindelijke oplossing waarin alle goede dingen samengaan, lijkt
mij niet alleen onhaalbaar – dat zou een gemeenplaats zijn – maar ook als concept onsamenhangend. Ik weet niet wat men onder een dergelijke harmonie verstaat. Sommige verheven deugden kunnen niet naast elkaar bestaan. Dat is een begripswaarheid.
Wij zijn gedoemd keuzes te maken, en iedere keuze kan tot een onherstelbaar verlies
leiden.’
Daarmee combineert het begrip vaak op een onduidelijke manier een meer analytische
dimensie (als je naar allerlei complexe vraagstukken kijkt dan zie je een veelheid aan
partijen) en een normatieve dimensie (om allerlei complexe vraagstukken aan te pakken
heb je een veelheid aan partijen nodig).
Deze gaan in een stedelijke context echter te veel uit van het isoleren van allerlei variabelen, om daarna een specifieke oplossing ‘uit te rollen’ (Hajer, 2016, xix). Het smart
city-discours geeft een duidelijk beeld van hoe zo’n betere stad eruit kan zien via tal
van slimme interventies op lokaal niveau. Maar hier is eenzelfde valkuil te zien als bij
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veel modernistische planningsinterventies: de werkelijkheid wordt kenbaar geacht. Via
objectieve informatie zouden betere interventies gerealiseerd kunnen worden. Zoals
Meijer (2015) aangeeft, zit achter deze gedachte een ‘arm’ mensbeeld.
8. Zie voor een overzicht van de lopende en afgesloten projecten binnen de fieldlabs van
Urban Management: www.hva.nl/urban-management/projecten.
9. De nadruk op het lokale speelt zich af in een periode waarin juist meer dan ooit bewustzijn bestaat van de connectie tussen schaalniveaus. Engelen e.a. (2016) bekritiseren bijvoorbeeld de eerdergenoemde hedendaagse stedelijke economen als Glaeser en Florida
juist vanwege de in hun ogen tekortschietende notie dat steden altijd afhankelijk zijn
geweest van hun achterland.
10. Hier speelt ook het belang van internationaal spiegelen. De fieldlabs van Urban Management van de HvA zijn gekwalificeerd voor het European Network of Living Labs
(ENoLL). Dit geeft een basis voor een uitwisseling met praktische ervaringen en theorievorming met een groot aantal Europese partnersteden (www.openlivinglabs.eu).
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