
Rotterdam:de nieuwe werkelijkheid is je eigen
stad / Hoe kun je de stad uit je stad ontwikkelen?
/ Kijk naar het lokale. Maar denk niet dat je
bottom-up alles oplost /Vertrouw op je drang
naar modernisme / Koppel je visie van een
modern Rotterdam aan de vraag: welke stad
willen wij? / overweeg welke competenties je
ervoor nodig hebt /Rotterdam is een project-
stad. Blijf dat in de toekomst! / Streef niet naar
nieuwe dogma’s / Maak iets ‘groots’ met de
initiatieven die er zijn /Geef elke buurt de kans
een plaats van betekenis te worden. / Lees
de stad opnieuw / Ga op zoek naar lokale
dynamieken, kritische massa’s en speelvelden
voor common grounds /Kijk hoe je de dingen die
je hebt kunt verbinden /door slimme fysieke
verbindingen maar ook door het onverwacht
koppelen van locale systemen /Werk aan een
stadsstrategie. Begrijp de stad als organisme /
Lokale ressourcen en stedelijke dynamieken
versterken elkaar. Klaus Overmeyer, 25/11/2013

De nieuwe indeling van het stedelijk
krachtenveld heeft de vorm van een
spiegelei. De dooier, het diffuse midden-
gebied, bestaat uit verschillende coali-
ties en common grounds. De vraag is
hoe hier nieuwe vormen van collectivi-
teit kunnen ontstaan.
Wat is het nieuwe wij? Als dat niet meer
de traditionele overheid is waar je voor
alles terecht kan, wat is het dan wel? 
Is het een collectief van nieuwe initiatie-
ven, is het één sterk initiatief in de wijk
of is het een volledig nieuwe organisa-
tie? We kunnen alleen bouwen aan col-
lectiviteit als er common grounds zijn,
terreinen waar krachten en dynamieken
samenkomen. Daarvoor zijn Agenten
nodig, cruciale spelers die in staat zijn
kansen te onderscheiden, partijen en
mensen te vinden en te mobiliseren,
visies te formuleren en te onderhan-
delen. En collectiviteit kan alleen blijven

bestaan zolang er beweging is, zolang
betrokkenen het gedeelde belang blijven
zien en de sociale infrastructuur onder-
houden.

Welke stad willen wij in de toekomst?
Antwoorden hierop zijn te vinden waar
initiatiefnemers zelf aan de slag gaan.
Dat vraagt verbinding met de strategi-
sche visies en plannen van de stad. Er is
een cultuur van stimulans en bekwaam-
heid nodig waarin Agenten processen in
gang zetten. De overheid nodigt uit,
maakt mogelijk en bemiddelt als een
hoeder van publieke waarden actief tus-
sen geheel en onderdelen.  

In de stadsontwikkeling wordt nog te
vaak onderscheid gemaakt tussen socia-
le initiatieven en de grote economie. 
We zitten nu in een tijd dat we die twee
samen moeten denken. De tsunami 
op het niveau van het macroklimaat 
is onlosmakelijk verbonden met de 
paddenstoel in het microklimaat.
In 1945 tekende Sir Patrick Abercrombie
een kaart van Londen. Daarop zijn de
functies van de stad in kaart gebracht in
cellen en boroughs, ingebed in het grote
geheel. In de cellen tref je lokale informa-
tie aan maar ook het DNA van het grote
geheel. Ze werken als intermediair tus-
sen lokale plannen en de totale stad.
Ook op de Urban Catalyst-kaart van
Berlijn is het celniveau te onderscheiden
waarop lokale activiteiten zich afspelen,
overlappend met de grootschalige 
ruimtelijk-economische strategie voor
de stad Berlijn.

In Rotterdam is een rijke humuslaag van
initiatieven waar monetaire en niet-
monetaire waarden worden bijgedragen
en uitgewisseld tussen micro- en macro-
niveau. Daarbij opereren bepaalde
Agenten op het grensvlak. Ze zijn actief
in het macrosysteem en stappen af en
toe over in het microsysteem, of ze  
opereren vanuit het microsysteem maar
communiceren ook met het macro-
systeem. 
Ook Rotterdam is te lezen als een struc-
tuur van stadscellen die als intermediair
fungeren  tussen het lokale initiatief en
het grote geheel. De 3 VIP-gebieden van
de Rotterdamse stadsontwikkeling 
worden dan aangevuld met een nieuwe
strategische laag: 187 plaatsen van 
betekenis. 

Kansen en grenzen van collectiviteit

Micro/macro

Hoe kan je de stad 
uit de stad ontwikkelen?

Begrijp de stad als organisme. 
Lokale krachten en stedelijke dynamieken 
versterken elkaar. 
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VAN DER LEEUWKRING 
privaat initiatief voor publieke ruimte 

over
architectuur

gesproken

Dit blad is een productie van de Van der Leeuwkring, een initiatief van AIR. 
Redactieteam: Klaus Overmeyer, Arie Lengkeek, Catja Edens, Jos Stoopman.

Fotografie: AIR, Fred Ernst, Tekeningen: Klaus Overmeyer
Kopf Klaus: Jeroen van de Ruit voor versbeton.nl

www.vanderleeuwkring.nl



Elke plek in de stad is in potentie een plek van betekenis.
Met dat perspectief komen nieuwe praktijken voor de
ontwikkeling van de stad in beeld. Hoe zien die nieuwe
praktijken eruit? Wat is hun publieke betekenis voor 
de stad? Wie zijn de spelers?

Klaus Overmeyer bracht, op uitnodiging van de 
Van der Leeuwkring, een bezoek aan Rotterdam als 
Guest Urban Critic 2013. Hij is Urban Catalyst in Berlijn en
beschikt over een schat aan kennis en ervaring op het
gebied van bottom-up organisatie, gebruikers-initiatief en
strategische planning. Hoe kunnen deze praktijken
uitgroeien in ondernemerschap en bestendigheid? 

Voor een actorgeoriënteerde stads-ontwikkeling of 
– zoals Overmeyer het formuleert – een stadsontwikkeling
door Agenten, moeten we werken aan verbindingen 
tussen informeel en formeel, micro en macro, institutioneel
en spontaan. Overmeyer spoort aan op zoek te gaan naar
common grounds, waar de stad van morgen opgroeit uit
plaatsen van betekenis.

25 november 2013

Dag van der Leeuw
Guest urban critic 2013
Klaus Overmeyer
PLAATSEN VAN BETEKENIS

Crisis? Nieuwe werkelijkheid! Plaatsen van betekenis als proeftuin 
voor de toekomstige stad

Nadenken over de toekomst
van onze stad betekent
nadenken over de samen-
hang tussen onze levens-
wijze en onze leefomgeving.
Waar komt ons voedsel
vandaan, hoe produceren
we energie, hoe bewegen
we ons door de stad, wat
doen we met ons afval, hoe

groeien onze kinderen op,
hoe brengen we onze vrije
tijd door en waar werken
we? Op deze vragen kunnen
we in onze eigen omgeving,
buurt of wijk, antwoorden
formuleren. Daarin vinden
we de common grounds als
basis voor het ontwikkelen
van plaatsen van betekenis. 

We gaan van stadsplaneet
naar stadscel. Met de
kritische massa van mensen
die leven, werken en naar
school gaan in een buurt, is
het mogelijk om vanuit
buurtniveau de stad diverser,
flexibeler, multifunctioneler
en rijker te maken.

Van Mercedesster 
naar spiegelei

Traditioneel was er een
heldere verdeling tussen
markt, overheid en burgers:
de mercedesster. Maar de
grenzen in die verdeling
vervagen.  Een diffuus
centraal gebied ontstaat
waarin krachten samen
kunnen opereren: het
spiegelei. Sommige partijen
trekken zich terug op hun

eigen terrein, anderen zien
kansen om dingen op een
nieuwe manier te regelen en
tot een andere afstemming
te komen van de balans
tussen overheid, markt en
burgers. In het nieuwe,
diffuse middengebied zullen
monetaire en andere
waarden opnieuw bepaald
en onderhandeld worden.

Ook zijn hier andere partijen
en personen actief dan in 
de traditionele stads-
ontwikkeling. We moeten
daarom op zoek naar
Agenten als belangrijke
spelers op basis van hun
competenties en talenten
(zie achterzijde). 

Nieuwe agenten 
in een ‘I-have-a-plan-city’

TOEKOMST GEËXTRAPOLEERD VANUIT DE GESCHIEDENIS

TOEKOMST VAN DE ONZEKERHEID

BELOFTE VAN EEN BRUISENDE ECONOMIE

NIEUWE WERKELIJKHEID VANUIT DE TOEKOMST BEGRIJPEN

in dialoog met Rotterdamse praktijken

meer op www.vanderleeuwkring.nl:

videomontage lezing 

maar ook: 
- programma en achtergronden guest urban critic 2013
- van der leeuwprijs 2013
- eerdere edities guest urban critic
- leden van der leeuwkring

meer over werkzaamheden Klaus Overmeyer: 
www.urbancatalyst-studio.de


