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Sinds enkele jaren wonen er wereldwijd meer mensen in een stad dan op het platteland 
en dat percentage groeit nog steeds. Elke week komen er acht miljoen stadsbewoners bij 
door geboorte en door migratie van platteland naar stad. Naar verwachting zal in 2050 
driekwart van de wereldbevolking (bijna 7 van de 9 miljard mensen) in een stad wonen,  
een zelfde percentage als nu in Nederland.

De stad is een ecosysteem met een veelheid aan stof- en energiestromen. Hoe groter en 
welvarender de stad, hoe complexer de huisvesting van bewoners en bedrijven, maar ook 
hoe complexer hun voedsel-, energie en watervoorziening en de afvoer en verwerking  
van afvalstoffen. 

De stad is ook een belangrijke economische, sociale en culturele motor, waar vraag en 
aanbod van goederen, mensen, kennis en nieuwe ideeën bij elkaar komen. De stad als 
broedplaats van creativiteit stelt hoge eisen aan verbindingen - zowel fysiek als virtueel - 
binnen de stad en tussen steden onderling en aan de beschikbaarheid van voorzieningen, 
zoals scholen en kennisinstellingen, digitale netwerken, winkels, kantoren, schouwburgen 
en musea. Een hoog niveau van culturele en recreatieve voorzieningen bevordert niet alleen 
de kwaliteit van leven in de stad, maar jaagt ook weer de economische ontwikkeling aan. 
De stad is vooral een gemeenschap van mensen die er wonen, werken en recreëren, 
geboren worden en doodgaan, activiteiten ontplooien en elkaar ontmoeten of langs elkaar 
heen lopen. Een sociaal weefsel dat de stad maakt tot meer dan een reeks gebouwen die 
met elkaar zijn verbonden door een fysieke infrastructuur: een dynamisch netwerk dat  
zich niet alleen aanpast aan nieuwe ontwikkelingen maar die ook initieert.
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Als we kijken naar de stad als ecosysteem met 
een veelheid aan stofstromen, dan beschikt 
Nederland over een buitengewoon efficiënte 
agro-foodsector, die er in slaagt om in een zeer 
dichtbevolkt land ruimschoots meer voedsel te 
produceren dan nodig is voor de eigen bevolking. 
En over een bijbehorende logistieke sector die er 
ook nog in slaagt om die bederfelijke goederen 
op de juiste tijdstippen en in voldoende hoeveel-
heden aan te voeren en te distribueren over grote 
en kleine winkels, markten en supermarkten. 
Nederlandse steden en dorpen beschikken ook 
over volwassen systemen voor het afvoeren en 
steeds vaker ook het hergebruiken van rest-
stromen; van papier en glas tot energie en  
nutriënten uit afvalwater. 

Nederlandse heeft veel ervaring met steden-
bouw en ruimtelijke ordening, dat wil zeggen 
het afstemmen van de verschillende stedelijke 
functies op elkaar en op de relatie met het 
omliggende platteland. Ook daarbij kan worden 
voortgebouwd op de lange traditie van samen-
werkend bestuur. Een hedendaags voorbeeld zijn 
de stadsgesprekken, stadsdialogen en stads-
expedities die worden georganiseerd om met de 
bewoners te praten over toekomstige stedelijke 
ontwikkeling. Mede dankzij stadsvernieuwing is 
de leefbaarheid van Nederlandse steden hoog en 
is er van gettovorming nauwelijks sprake. 

Voor de stad als economische motor is, zoals 
gezegd, connectiviteit van belang. In en tussen 
Nederlandse steden ligt een fijnmazig systeem 
voor openbaar vervoer en van fietspaden en 
autowegen voor individueel vervoer. Vanwege 
hun relatief kleine schaal zijn Nederlandse steden  
goed bereikbaar en blijft congestie binnen de 
perken. Tegelijkertijd is die kleinschaligheid, ook 
van onze grote steden, een belangrijk aspect 
van leefbaarheid. Naast economische overwe-
gingen is een aantrekkelijk en veilig leefmilieu 

met goede voorzieningen, zoals scholen, steeds 
belangrijker voor buitenlandse investeerders  
en hun werknemers (‘expats’). 

Voor de stad als economische motor is ook 
de data-infrastructuur steeds belangrijker. 
Data zijn, zo niet een grondstof, dan toch een 
belangrijke hulpstof voor ‘smart industries’ en 
de bijbehorende systemen voor toelevering en 
afzet. Nederland is een van de landen met het 
hoogste percentage internetaansluitingen in 
de wereld en beschikt over belangrijke knoop-
punten in wereldomspannende datanetwerken. 
Naast een hoge connectiviteit via internet zijn 
er veel mogelijkheden voor direct contact; een 
combi natie die kenmerkend is voor de moderne 
stad die ruimte biedt aan kennis, creativiteit en 
innovatie.

Kennisinstellingen opereren samen  
met architecten- en ingenieursbureaus 
wereldwijd
Mede dankzij een actief overheidsbeleid op 
het gebied van volkshuisvesting en ruimtelijke 
ordening beschikken Nederlandse universitei-
ten, hbo-instellingen en onderzoeksinstituten 
over veel kennis op het gebied van architectuur, 
stedenbouw, planologie en landinrichting en  
stedelijk bestuur. Van recente datum is de oprich-
ting van het Amsterdam Institute for Advanced 
Metropolitan Solutions (AMS) waarin de univer-
siteiten van Delft en Wageningen samenwerken 
met het Amerikaanse MIT en een groot aantal 
bedrijven en instellingen, waaronder TNO, bij het 
onderzoeken en beproeven van oplossingen voor 
grootstedelijke uitdagingen. Andere voorbeelden 
van samenwerking zijn het Knowledge centre 
for Healthy Urban Living, waarin 1500 onderzoe-
kers van verschillende kennisinstituten (RIVM, 
TNO, Deltares, KNMI en Universiteit Utrecht/
UMC) samenwerken met de overheid en innova-
tieve bedrijven aan gezonde en leefbare steden, 
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De vraag is hoe dat vermogen tot aanpassing 
en innovatie in te zetten om de leefbaarheid te 
bevorderen in het licht van maatschappelijke 
veranderingen zoals urbanisatie en vergrijzing, 
fysieke veranderingen zoals klimaatverande-
ring en bodemdaling en van de technologische 
vernieuwingen die zich aandienen op gebieden 
als energievoorziening, mobiliteit, sociale media 
en ‘big data’. 

Moderne en groene steden die blijven 
doorgroeien
In ontwikkelingslanden en opkomende econo-
mieën liggen de maatschappelijke uitdagin-
gen vooral in de snelle groei van de stedelijke 
bevolking die een ongeorganiseerde ‘sprawl’ 
van sloppenwijken veroorzaakt zonder zelfs 
maar basale voorzieningen als drinkwater en 
sanitatie. Een extra complicatie is dat stedelijke 
uitbreidingen vaak plaatsvinden in kustgebieden 
en langs rivieren (tachtig procent van de wereld-
bevolking woont in kustgebieden of op rivier-
oevers), waarbij vruchtbare grond, belangrijk 
voor de voedselproductie, verdwijnt onder steen 
en asfalt en bodemdaling door ontwatering de 
kans op overstromingen vergroot. 

In de geïndustrialiseerde landen gaat de groei 
van grote steden gepaard met krimp van kleinere 
steden in de periferie. Vergrijzing heeft gevolgen  
voor de inrichting van de woonomgeving, de 
beschikbaarheid van voorzieningen en de veer-
kracht van het sociale weefsel. Het verdwijnen 
van traditionele sociale verbanden vraagt om 
nieuwe oplossingen voor vraagstukken als  
stijgende zorgkosten, gettovorming (banlieu’s) 
en uitsluiting van bevolkingsgroepen op basis 
van hun postcode. 

De stedelijke economie is productiever, groeit 
sneller en heeft een groter innovatief vermo-
gen, omdat bedrijven en organisaties - zoals 

kennisinstellingen - profiteren van elkaars  
nabijheid. Tegelijkertijd concurreren steden 
meer en meer met elkaar om aantrekkelijk te 
blijven. Niet alleen voor buitenlandse bedrijven 
met hun expats, maar ook voor creatieve jonge 
mensen die met start-up bedrijven nieuwe 
impulsen geven aan de stedelijke economie.  
Om agglomeratievoordelen optimaal te benut-
ten, moeten Nederlandse steden samenwerken 
met buurgemeenten, maar ook met partijen in 
de stad, zoals bedrijven, kennisinstellingen,  
maatschappelijke groepen en individuele 
burgers.

Afstemming en burgerparticipatie zijn ook nodig 
om de energie- en stofstromen in de stad als 
ecosysteem optimaal te organiseren. Steden 
staan voor nieuwe uitdagingen zoals benutting 
van reststromen, inclusief afvalwater (fosfaat-
terugwinning), de veranderende waterhuis-
houding als gevolg van klimaatverandering en  
de opkomst van decentrale energiesystemen. 
Ook de groeiende integratie van fysieke en  
virtuele netwerken leidt tot vragen over de 
verdeling van publieke en private verantwoor-
delijkheden; de afstemming van decentrale en 
centrale systemen en de effecten van nieuwe 
technieken zoals intelligente gebouwen en voer-
tuigen op ruimtelijke ordening en infra   structuur.

Stad als economische motor 
Nederland is vanaf de vroege Middeleeuwen  
een land van steden. Het bestuur van die steden  
was nimmer het exclusieve domein van één 
allesbestierend stadsbestuur. Omdat een uit-
gebreid ambtelijk apparaat ontbrak, was het 
bestuur aan gewezen op samenwerking met 
lokale instel lingen en burgers. In die tijd werd 
ook de basis gelegd voor de Nederlandse traditie 
van samenwerkend bestuur en onze latere 
overlegeconomie. 
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het Smart Cities initiatief van de Universiteit 
Twente en het programma Water Nexus, 
waarin onderzoek wordt gedaan naar adaptieve 
watervoorziening. 

De toekomst van de steden staat ook centraal  
in nationale en Europese kennisprogramma’s. 
Zo lanceerden de Nederlandse overheid onlangs 
de Agenda Stad die aansluit op het Europese 
samenwerkingsverband Urban Europe. Verder 
vormen in Horizon 2020 – het onderzoeks- en 
innovatieprogramma van de EU – Smart Cities 
en Smart Citizens een centraal thema. 

Bijzonder bij deze en andere initiatieven is 
de snelle doorstroming van kennis naar vaak 
wereld wijd opererende architecten- en advies- 
en ingenieursbureaus, waardoor kennis en 
inzichten die in Nederland zijn ontwikkeld op  
het gebied van integrale ruimtelijke planning  
bijvoorbeeld worden toegepast bij de weder-
opbouw van New Orleans, het inrichten van een 
groot ziekenhuis in Bratislava of het ontwerpen 
van een verkeerssysteem voor Slowakije. 
Bij planning en uitvoering van die projecten wordt 
er steeds meer samengewerkt met betrokken  
partijen en burgers. Op dit terrein kan Nederland, 
zoals gezegd, bogen op een lange traditie en 
beschikken we over veel kennis en ervaring.  
Dat gaat verder dan inspraak op reeds gemaakte 
plannen, maar begint met het samen ontwik ke-
len van ideeën. De kennis en ervaring, vast gelegd 
in publicaties over bijvoorbeeld de herbouw 
van de Enschedese wijk Roombeek na de ont-
ploffing van een vuurwerkopslag (‘Rebuilding 
Roombeek), vormen een inspiratiebron voor 
ontwerpers en overheden elders in de wereld. 
Niet alleen voor ruimtelijke ordening, maar 
bijvoorbeeld ook voor decentrale energie-
voorziening, stadslandbouw en andere lokale 
initiatieven. Zo staat in februari 2015, in de door 
de EU gelanceerde Energy Union strategie, de 

actief-participerende burger centraal (“Citizens 
have to be empowered to take ownership control 
of the energy transition”).

Met burgers en big data naar een  
stedelijke circulaire economie
De stad van de toekomst is een goed functione-
rend ecosysteem dat flexibel inspeelt op demo-
grafische veranderingen (bevolkingsgroei en 
-krimp, vergrijzing), klimatologische verande-
ringen en technologische ontwikkelingen.  
De stad van de toekomst is ook broedplaats  
voor kennisontwikkeling en innovatie. Een eco-
nomische motor die ruimte biedt aan interactie 
tussen onderzoek en toepassing, tussen oude en 
nieuwe bedrijvigheid en die efficiënt omgaat met 
energie, grondstoffen en ruimte. De stad van 
de toekomst is niet in de laatste plaats ook een 
gemeenschap van mensen die actief betrokken 
zijn bij hun fysieke, sociale en culturele leef-
omgeving en daar ook zelf vorm aan geven.

Een belangrijke vernieuwingsopgave is het 
opti  maliseren van het stedelijk ecosysteem. 
Daarvoor is eerst en vooral nodig het goed in 
kaart brengen van de energie- en stofstromen in 
de stad. Wat gaat erin aan energie, (regen)water 
en voedsel en wat komt er uit aan producten en 
afval. Daarbij kan het concept van de ‘smart city’ 
goede diensten bewijzen. De stad raakt steeds 
meer bedekt met een laag van sensoren en net-
werken, die het mogelijk maakt om de dynamiek 
real time in kaart te brengen.

Impliciet volgt daaruit de tweede vernieuwings-
opgave en dat is hoe je op basis van ‘big data’ 
problemen aan kunt gaan pakken (zoals lokale 
wateroverlast, verkeerscongestie) en nieuwe 
initiatieven kunt ontplooien (zoals de aanleg 
van veilige fiets- en voetpaden, ontwikkeling 
van stadslandbouw, terugwinnen van meststof-
fen uit afvalwater, hergebruik van leegstaande 
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kantoren en fabriekspanden en de ontwikkeling 
van ‘smart industries’, d.w.z. ecosystemen van 
bedrijven, die gekoppeld in een virtueel netwerk 
energie en materiaal uitwisselen en kringlopen 
sluiten). 

Naast de vraag van het ‘hoe’ is ook de vraag 
‘wie’ van belang. Is het de overheid die big data 
gebruikt om een eigen beleid uit te voeren?  
Of krijgen burgers de beschikking over die data 
en daarmee ook de zeggenschap over de inrich-
ting van hun eigen leefomgeving en voorzienin-
genniveau en mogelijkheden om een circulaire 
economie te realiseren? Een belangrijk aspect 
is hoe dat te realiseren zonder dat daardoor de 
betrouwbaarheid van voorzieningen zoals de 
energielevering in het geding komt. Daarnaast 
kan zelfregulering leiden tot conflicten tussen 
buurten, maar ook tussen beroepsgroepen, 
zoals de taxioorlog tussen Uberpop en de  
houders van een dure vergunning laat zien. 

Een andere vraag is of, en zo ja welke groepen 
dreigen te worden uitgesloten (ouderen, immi-
granten, armen) en hoe dat is te voorkomen. 
De manier waarop smart cities sociaal gestalte 
krijgen is sterk afhankelijk van de vraag hoe en 
door wie de gegevens worden gebruikt. Ook daar 
ligt een belangrijke vernieuwingsopgave. 
De stad is niet alleen een verblijfplaats, maar ook 
een systeem waarin grondstoffen en energie met 
kennis en creativiteit worden omgezet in produc-
ten en diensten. Naast de laag van sensoren en 
netwerken die zorgt voor virtuele netwerken, 
vraagt de stad als economische motor ook om 
een flexibele fysieke infrastructuur en om ont-
moetingsplaatsen die zich voor meerdere doel-
einden laten gebruiken, variërend van werk- en 
vergaderplekken tot bedrijvenparken voor open 
innovatie waar startende bedrijven gebruik kunnen 
maken van de kennis, ervaring en faciliteiten van 
bestaande bedrijven. 

AGENDA VOOR NEDERLAND  |  25


	agenda_voor_nederland (1)
	agenda_voor_nederland (1) 22
	agenda_voor_nederland (1) 23
	agenda_voor_nederland (1) 25
	agenda_voor_nederland (1) 24
	agenda_voor_nederland (1) 26
	agenda_voor_nederland (1) 27



