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Verstedelijking ! ?

Rescaling the planet / remodelling the city

Kan de stad de wereld redden? 

A world in transition ....

z ... it will constitute a watershed 

in human history, comparable 

to the Neolithic or Industrial revolutions. 

For the first time the urban population 

of the earth will outnumber the rural.

zMike Davis (2006) Planet of Slums



1. De context:
Mondialisering is verstedelijking
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De stad is de wereld!
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De grootstad is de wereld

Dus: urbanisatie

metropolitanisering
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De grootstad is de wereld

Le renouveau 

de la croissance 

metropolitaine 

Performances économiques 
relatives vs. références 

Nationales ou sub-nationales

a) Former FRG North ern Länd er 

(b) Former FRG South ern Länd er

(c) Former GDR and B erlin



De stad maakt ook de wereld

Steden als innovatiecentra

Zie Castells & Hall, Taylor, Sassen etc.

“information technology”

zaken / diensten
culturele industriën

Gemengde postindustriële functies 

Space of flows 

Netwerk van metropolitane knopen

De stad: van uitzondering naar norm
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2. Nieuwe ruimten:
Het belang van flows 

netwerken en connecties



The city is the worldNieuwe geografie
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Nieuwe geografie
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Source: Taylor 2004; Presentation at Vrije Universiteit Brussel on 19 october

Nieuwe geografie

Space of flows
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Source: Taylor 2004; Presentation at Vrije Universiteit Brussel on 19 october

Nieuwe geografie



City Hierarchies
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Middeleeuwen
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II.Brussels

Brussels: global connectivity

Wereld (systeem)

Natie-Staat

Steden

EUROPA

Glocalisering

Netwerken

Een stad is geen land!
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Wereld (systeem)

Natie - Staat

Steden

EUROPA



kern – periferie

19 % van gebied
van EU 27 + 2 
(N. en Zw.)

60 %  bevolking
72 %  van BBP



internationalisering

connectiviteit
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3. Vlaamse kleinstedelijkheid

Eigen Vlaamse stedelijkheid
z Groots stedelijk verleden

z Brugge, Gent, Antwerpen...

z Bleef overwegend ruraal 

tot jaren zestig

z Late industrialisering

z Suburbane urbanisering

z Residentiële spreiding

z Woon-werkverkeer

z Vertraagde modernisering 

z Antistedelijke mentaliteit
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Stedelijkheid

Stedelijkheid

z 1 cosmopolitische stad: Brussel

z 2 grote steden: Antwerpen en Gent
z 7 regionale steden met stadsgewest:

zBrugge, Kortrijk, Leuven,

zHasselt-Genk, Oostende, 

zSint-Niklaas, Mechelen

z 3 regionale steden
zAalst, Roeselaere en Turnhout

z Vele kleine steden



40% woont in de 

s tedelijke pendelzones

Bevolking naar stadsgewestgeleding

30% woont buiten de

s tedelijke gebieden

20% woont aan de

rand van de s tad

A mper 10% woont 

in de s tad zelf
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Weinig mensen 
wonen in de stad zelf



8

De gebouwde stad





Uitzaaiing

z Manke woonmilieu’s

z Bedreigde duurzaamheid
z Antistedelijke mentaliteit

z Fiscale scheeftrekking

z Verlies rol als openbaar forum
z Verlies economische centrumfunctie

U rijdt in alle comfort en uiterst 
veilig op weg naar Brussel of 

de  jungle van een andere 
grootstad.

Antistedelijkheid



Suburbane mentaliteit…

“De stad is de grote bewerker 
geweest van de geestelijke 

en ruimtelijke ontworteling …
Er bestaat geen stad van de mens.

De stad zal altijd de vijand 

van het menselijke zijn”

1984.

Vlaams politicus…

wonend in de schaduw van Brussel…

De stad in Vlaanderen

Jambon (NVA Brasschaat): 
Geen tram: houdt de stad tegen!

Vl. Bel.: Red de rand! Stop de stad!

NVA St Martens Latem: 
Stop de verstedelijking!















Samenleven in spanningsveld

z Dubbele radicalisering
zNazisalafisme versus radikaal rechts

zTerreurdreiging versus politiestaat

zGeopolitieke spanning: westen-moslim

zIslamofobie, antisemitisme

zAutoritaire verleiding

z Nationalisme versus Stedelijkheid
z Gemeenschapsvorming of samenlevingsopbouw

z Land of Stad als “gateway to the world”

z Globalisation from below

z Eigenheid versus Lotsverbondenheid

z Burgerschap en stedelijkheid



4. Naar een nieuwe mentale kaart?
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Een stad is geen land

Nationale Cultuur
traditietraditie

identiteit

representatie

Densitei t

Superposition

Diversitei t

Metabolisation

Democratie

Stedelijke Cultuur
programma/project

hybride

participatie
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territorium

netwerk

Stedelijkheid  als 
mentaliteit van de mondialisering

zStedelijkheid is de conditie 
van glocalisering

De  stad als knooppunt voor

politieke en sociale reconstructie:
stedelijke democratie

zStedelijke cultuur is een

gemaakte cultuur

Geen gegeven en gereproduceerde cultuur 
als de nationale cultuur:

de creatieve stad



Cultuur,
gemeenschap en maatschappij

z Significante Referenties

z Burger- Republiek - Staat

z Polis - La cité

z Gemeenschap

z «bonding»

z De Groep

z Maatschappij

z «bridging»

z De Ander - Intercultuur
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Een stad is geen land
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Een stad is geen land
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Hoe de transities beheren?
• De duurzaamheidstransitie:

– Ruimtelijke ordening: blauwe en groene structuren

– Infrastructuren: water, energie…

– Mobiliteit

– Habitat

– Een duurzaam stedelijk ecosysteem ontwerpen

• Van sociale ongelijkheid naar «stedelijk gemeengoed
– Ongelijkheid versus kansenongelijkheid

– Openbare dienst en overheidsdienst

– Sociale alternatieven, cohesie en solidariteit

– Kleine revoluties

– Een «stedelijk gemeengoed » maken voor het recht op de stad

• Stedelijkheid als levensstijl
– Een stad is geen land

– Gemeenschappen en Samenleving

– Intercultuur

– Governance

– Stedelijkheid als postnationale samenleving



Nieuwe eeuw van de Verlichting?

z 18 E. : Scheiding Kerk en Staat

z 19 E. : Natie-Staat (Staatscultuur)

z 20 E. : «Age of Extremes» (Hobsbawn)

z 21 E. : Scheiding Cultuur en (Stads-)Staat?

zRechtsstaat en Mensenrechten

zGlocale samenleving en 

Stedelijke netwerken

zDe plaats in de wereld bepalen

zIntercultuur van de plek

zStedelijkheid als postnationale cultuureacorijn @vub .ac .be

Samen stad(s)maken

z Een stad is geen land
z Multi-communautair
z Samenleven staat tussen gemeenschappen 
z Stedelijke democratie (her)uitvinden
z Een stadscultuur maken
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Een stad is geen land…
het is een hele wereld

Rescaling the planet / remodelling the city


