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The World goes to town
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Waarom overlijden mensen in achterstandswijken eerder dan diegene in welva
render delen van de stad en wat is daaraan te doen? In welke mate helpen stads
barbecues en straatfeesten de kloof te dichten tussen autochtonen en allochtonen? 
En wat moet je doen om wijken en buurten die de dood in de ogen zien opnieuw 
een kloppend hart te geven?

De stad, zij is nooit af en er komen er steeds meer van. Mede als gevolg van de 
industrialisatie leven er wereldwijd miljarden mensen in steden en dat worden 
er steeds meer. En terwijl de gemeente Den Haag met trots zijn half miljoenste 
inwoner verwelkomt, weten we dat over een paar jaar er wereldwijd al 500 steden 
zijn met meer dan 1 miljoen inwoners. The World goes to town.

Verstedelijking hield Nederland stevig in de greep vóór WO II, maar zeker erna, 
tijdens de wederopbouw. Er werd naar lieve lust gebouwd, geasfalteerd en 
 geëxperimenteerd met stedenbouwkundige tekentafelpareltjes zoals de Amster-
damse Bijlmer. We zagen de geboorte van nieuwe steden als Almere, Lelystad en 
Zoetermeer. Ook bestaande steden als Leiden, Dordrecht of Arnhem lieten zich 
niet onbetuigd en zetten �de schop in de grond� om weilanden te veranderen in 
stadswijken. Wijken voor mensen die ogenschijnlijk buiten de stad wilden gaan 
wonen, maar waarvan hun biotoop uiteindelijk deel is gaan uitmaken van uit-
dijende verstedelijking. Rondom en tussen al dat stedelijks krioelt inmiddels een 
fijnmazig web van snel- en spoorwegen om gependel tussen wonen- en werken 
mogelijk te maken en voedsel en vermaak naar stedelingen te brengen.

Maar na al die jaren van bouwen zijn over het antwoord op de vraag wat nou 
precies een succesvolle stad is, de meningen verdeeld. Vanzelfsprekend, over 
wat mooi of lelijk is, heeft iedereen vooral een persoonlijke appreciatie. Wel 
zijn er een aantal indicaties aan te geven waaruit de mate van succes is af te 
leiden. Denk bijvoorbeeld aan de hoeveelheid werkloosheid, de investeringen 
van het bedrijfsleven in een stad, de veiligheid, het aantal en kwaliteit van de 
voorzieningen en de scores die bewoners geven om het woon- en leefklimaat te 
waarderen.
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Ik denk dat burgemeesters, wethouders, raadsleden of ambtenaren allemaal het-
zelfde willen: een succesvolle stad maken. En daarvoor is dé brandstof kennis. 
Kennis als noodzakelijke voorwaarde voor succes. Maar ondanks alle goede bedoe-
lingen hangt er rond kennis voor stedelijk beleid een beeld van ploeteren, vallen 
en opstaan en nog maar weer eens proberen. Is die kennis dan niet beschikbaar? 
Natuurlijk wel, maar in hoofdzaak zijn er drie hindernissen die slimme verbin-
dingen tussen kennis en beleid blokkeren.

In de eerste plaats is dat de afstand tussen wetenschap en praktijk. De taal is an-
ders, de wetenschap is niet praktijkgericht waardoor het gemeentebestuur ‘er niets 
mee kan’ en soms is de afstand letterlijk te groot tussen universiteit, hogeschool 
en het stadhuis.

Hindernis twee is dat de wetenschap sterk monodisciplinair is ingericht. Het zijn 
vak genoten onder elkaar. Maar in tegenstelling tot de overzichtelijke onderzoeks-
wereld zijn de problemen in de ruwe werkelijkheid van alle dag multidisciplinair. 
Bij het bouwen van een nieuwe wijk zijn kennisgebieden als gezondheid, duur-
zaamheid en bijvoorbeeld ruimtelijke inrichting tot elkaar veroordeeld.

Ten derde, fact free politics. We moeten oppassen dat ‘feitenvrije’ politiek niet 
de bestuurdersziekte van de 21ste eeuw wordt. Mensen naar de mond praten is 
gemakkelijker dan een eerlijk, op feiten gebaseerd voorstel. Haal daarom het heb-
ben van een opvatting en harde kennis uit elkaar! Juist ook in een lokale politiek-
bestuurlijke context verjagen populaire opvattingen al snel de feiten. Zo zal menig 
lokaal politicus beweren dat een autoluwe binnenstad ‘de doodsteek’ is voor de 
middenstand, terwijl dat op basis van onderzoek nergens uit blijkt. Zie hier het 
verschil tussen opvatting en feit.

Drie hindernissen die niet van de een op de andere dag zijn weg te nemen. De 
praktijk leert, de wetenschap leert en dat kost tijd. Toch is het niet ingewikkeld om 
bruggen te slaan. Zo’n brug kan bijvoorbeeld zijn het opzetten van gezamenlijke 
leerkringen. Laat studenten, ambtenaren en wetenschappers meer samenwerken 
aan het oplossen van maatschappelijke problemen.

Juist daarom ben ik ook zo blij met dit boek, het eerste stedelijke lectorenboek van 
Nederland. Als voormalig directeur van Nicis heb ik zelf ervaren hoe betrokken het 
hoger onderwijs is bij de stedelijke uitdagingen van ons land. Menig stadsbestuur-
der betrekt graag het HBO bij complexe beleidsproblemen. Er is in korte tijd in het 
HBO een uitstekende onderzoekstraditie gaan ontstaan waarbij naast de kwaliteit 
van onderzoek, de verbinding en relevantie voor de praktijk een rode draad in het 
werk vormt. Deze publicatie is daarvan het harde bewijs.

Ik ben dit voorwoord begonnen met drie vragen, simpel geformuleerd, maar 
 razend ingewikkeld om te beantwoorden. Zal ik u alvast wat verklappen? Wie dit 
boek leest, vindt de antwoorden op die vragen. Net als op vele tientallen andere 
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beleidsvragen waar elke betrokken ambtenaar, wethouder of minister van wakker 
ligt. Dat maakt dit lectorenboek ook zo krachtig: praktische inzichten op complexe 
problemen.

Dit boek is een aanrader voor iedereen die betrokken is bij ontwikkelingen in ste-
den. Of die nu fysiek, sociaal of economisch zijn. Mensen leven en werken in de 
stad, daar bestaan geen schotten. Juist de samenhang tussen deze kennisgebieden 
is cruciaal voor de mate waarin een stad succesvol is!
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