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The home of the Utopian impulse was architecture rather than painting or sculp-
ture. Painting can make us happy, but building is the art we live in; it is the social 
art par excellence, the carapace of political fantasy, the exoskeleton of one’s eco-
nomic dreams. It is also the one art nobody can escape. One can live quite well (in 
a material sense) without painting, music, or cinema, but the life of the roofless is 
nasty, brutish, and wet. 
- Robert Hughes, The Shock of the New 
 
 
 
The Generic City is what is left over after large sections of urban life crossed over 
to cyberspace. It is a place of weak and distended sensations, few and far between 
emotions, discreet and mysterious like a large space lit by a bed lamp. 
- Rem Koolhaas, The Generic City 
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Samenvatting 
 
 
 
 
 Deze notitie is een eerste aanzet tot het opstellen van een I-visie voor Rotterdam. De tijdelijke advies-
commissie-Cerfontaine heeft eind 2000 in haar rapport ICT en de stad het kabinet geadviseerd, dat steden hun 
beleid inzake ICT over de volle breedte baseren op wat zij een I-visie noe`men. Een I-visie bevat een om-
schrijving van de doelstellingen van de stad op het terrein van ICT die aansluit bij de reeds bestaande stadsvi-
sies tot 2010. 
 In hoofdstuk I Steden en metaforen wordt gewezen op de metaforische kracht van steden. Steden reiken 
ons het vocabulair aan, waarmee over de mens en zijn leefomgeving kan worden nagedacht en gesproken. 
Vervolgens wordt beargumenteerd dat dikwijls politieke waarderingen in stadsontwerpen schuilen: de stad is 
geen neutraal terrein. De Parijse boulevards van Haussman kunnen niet alleen heerlijk bewandeld te worden, 
voor het controleren van massa's zijn zij ook functioneel. Ten derde worden historische stadsmodellen be-
sproken: het kosmische, mechanische en organische. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een korte uitleg van 
het thema dat het kabinet aan zijn grotestedenbeleid (1998-2002) heeft gegeven: De complete stad. 

In hoofdstuk II wordt een model dat thans snel aan belang wint, besproken: De informationele stad. We 
onderscheiden drie invalshoeken: 1. the global positioning approach; 2. the delivery of public services ap-
proach; en 3. the endogenous development approach. Dit hoofdstuk gaat in op de eerste benadering. Het is 
voor een stad in het tijdperk van globalisering van groot belang een goede strategische positie te verwerven. 
Voorwaarden hiervoor zijn het aanleggen van een goede infrastructuur en van een netwerk met partners, een 
versterking van het organiserend vermogen, het creëren van een aantrekkelijk leefklimaat en het realiseren 
van een sterke positie online. 

Hoofdstuk III gaat op dit laatste punt nader in: het digitaliseren van de publieke diensten van de stad, van 
toepassing zijnde op verschillende gebieden (economie, sociaal, cultuur en politiek). Elk van deze gebieden 
heeft eigenschappen die uitstekend door steden met ICT in verband kunnen worden gebracht. Wij noemen 
enkele voorbeelden: betere aansluiting tussen opleiding en werk; beter contact tussen dokter en patiënt; inte-
gratie van verschillende cultuur-uitingen (multi-media); en verdieping van democratische relatie tussen poli-
tiek en burger. 

Hoofdstuk IV tenslotte gaat in op de derde benadering van de relatie ICT en stad. In deze benadering 
staat het overkoepelende gezichtspunt centraal. Er moet worden nagedacht over wat voor stad wij willen in 
het informatietijdperk. Dat is ook wat nodig is om op termijn tot een articulatie van een volwaardige I-visie te 
komen. 
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Inleiding 
 ICT and the CITY: Towards an I-Vision for Rotterdam 
 

 
 
 
 Eind 2000 verscheen het Rapport ‘ICT en de Stad’ van de door Minister Van Boxtel ingestelde tijdelijke 
adviescommissie-Cerfontaine. De commissie heeft het belang van ICT-ontwikkelingen voor het grotesteden-
beleid onderzocht. Zij bevestigt de inmiddels alom geaccepteerde opvatting dat investeringen in ICT en digi-
tale infrastructuur van essentieel belang zijn voor de vergroting van de economische vitaliteit en de leefbaar-
heid van steden. De commissie vraagt de Minister een nationaal stimuleringsfonds ‘ICT en de Stad’ in het 
leven te roepen met een omvang van 600 miljoen gulden tot 2005. Daarnaast beveelt de commissie aan, dat 
steden hun beleid inzake ICT over de volle breedte baseren op wat zij een I-visie noemen. De I-visie bevat een 
omschrijving van de doelstellingen van de stad op het terrein van ICT die aansluit bij de reeds bestaande 
stadsvisies tot 2010.1 
 Het ligt in de rede aan te nemen, dat een goede en tijdig geformuleerde I-visie eveneens behulpzaam zal 
kunnen zijn bij het verwerven van middelen uit de fondsen die naar aanleiding van het rapport-Cerfontaine 
door het Rijk beschikbaar zullen worden gesteld. 
 Het gaat bij het articuleren van de I-visie niet alleen om een inventarisering van de mogelijkheden van 
ICT in verband met handel, bedrijvigheid, verkeer en vervoer, maar evenzeer om de reflectie op de betekenis 
van ICT in verband met sociale cohesie, community building, onderwijs, kunst en cultuur, zorg, veiligheid, 
werk en werkgelegenheid. ICT heeft zich ontwikkeld van een mere change enabling technology tot een 
change constitutive technology. ICT is niet langer een extra toevoeging op reeds bestaande processen of een 
mogelijkheid om beperkte veranderingen in bestaande processen aan te brengen, maar is zelf het medium 
waarin sociaal-economische, politieke en culturele veranderingen zich voltrekken. Vele reorganisaties en 
herstructurering van voornoemde sectoren en maatschappelijke domeinen voltrekken zich heden in belangrij-
ke mate via ICT-toepassingen. Dat maakt het extra belangrijk om na te denken over de aard en de inzet van 
ICT in de stad. Niets minder dan de kwaliteit van de stedelijke gemeenschap staat op het spel. 
 Auteurs als William Mitchell (E-topia, MIT Press, 2000) en Saskia Sassen (The Global City, Princeton 
University Press, 1991) hebben gewezen op de grote veranderingen die ICT voor stedelijke gemeenschappen 
zal kunnen hebben. Een I-visie zal op basis van fundamentele inzichten enerzijds en van local knowledge 
anderzijds beredeneerde voorstellen voor de inzet van ICT moeten kunnen doen. Dit paper is bedoeld als een 
terreinverkenning en een inventarisering van relevante literatuur.  
 Overeenkomstig de eindconclusies van een expert-meeting die de Raad voor Maatschappelijke Ontwik-
keling2 recentelijk naar aanleiding van het rapport-Cerfontaine organiseerde, wijst ook deze eerste beschou-
wende exploratie op de noodzaak van de ontwikkeling van een integrale I-visie op de kwaliteit van het leven 
in de stad in het tijdperk van informatie en communicatietechnologie. 

                                                        
 1 De commissie stelt: “Het is daartoe allereerst van belang dat de steden een I-visie hebben, waarin duidelijk staat aangegeven wat de steden zichzelf op 
dit punt ten doel stellen. Deze I-visie dient vervolgens als basis voor de verdere uitwerking en de ontwikkeling van concrete voorstellen voor ICT-toepassingen. 
Alle steden hebben in het kader van het grotestedenbeleid een stadsvisie tot 2010 opgesteld. De I-visie zou op deze stadsvisie moeten aansluiten”. A.M.B. Lips 
& G.J. Cerfontaine (2000) ICT en de Stad. Burgers verbonden, 50. 
 2 Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (2000) Ver weg én dichtbij. Over hoe ICT de samenleving kan verbeteren. 
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Hoofdstuk I 
 Steden en metaforen 
 
 

In Modern Athens, the vehicles of mass transportation are called metaphorai. To go to work 
of come home, one takes a “metaphor.” 
- Michel de Certeau, ‘Spatial Stories’, in: The Practice of Everyday Life 

 
 
 
 1.1 Inleiding 
 Steden hebben altijd tot de verbeelding gesproken, vooral díe steden waarin wij nooit hebben gewoond of 
zullen wonen, zoals de Griekse polis, de Romeinse urbs, of de middeleeuwse stad Gods. Het is opwindend 
geestelijke verplaatsingen te maken door buurten van steden uit verschillende perioden van de geschiedenis. 
De pleinen, huizen en straten van de stad nodigen je uit imaginaire stappen te doen door historische ruimten, 
die achtergelaten zijn door de ‘oorspronkelijke’ bewoners. In Rome bijvoorbeeld bevindt zich het Antico 
Caffe’ Greco. Geïnspireerd door het nog authentieke interieur vraag je je af ‘hoe’ de mensen indertijd hun 
koffie in dit oude lokaal nuttigden, of hoe de vermaarde discussies in dit achttiende-eeuwse café klonken. 
Gelijk in Rotterdam vraag je je af hoe in de zeventiende eeuw het Schielandshuis aan de oevers van de Nieu-
we Maas oogde als je ziet hoe het zo statige stadspaleis nu door een modernistisch cordon van torenblokken is 
omsloten. De stad, kortom, ademt overal de herinnering van het verleden. Ze is een uitgelezen ruimte om ook 
figuurlijk doorheen te wandelen. 
 De stad is ook het toneel voor ontwerpen en materialiseringen van de macht. Er bestaan diverse befaam-
de voorbeelden, zoals de Verboden Stad in het centrum van Peking als symbool van de Ming-dynastie, het 
(derde) Louvre van Lodewijk XIV aan de Rue Rivoli in Parijs, of het Vaticaan in Rome. Allen zijn zij stads-
complexen die hun stempel op de desbetreffende stad hebben gedrukt. Daarnaast heeft de stad ook altijd ga-
rant gestaan voor fantasie, mysterie en utopie, respectievelijk exemplarisch verbeeld door het verleidingspara-
dijs Las Vegas, de verdwenen stad Atlantis, en Le Corbusier’s Plan Voisin. 
 De ‘grote’ steden in Nederland hebben ook zo hun eigen imago gekregen.3 Amsterdam, de vrouwelijke 
hoofdstad, met haar pittoreske, maar ook enigszins gezapige grachtengordel; met het cosmopolitische Schip-
hol in de buurt, en Neerlands schatkamer, Het Rijksmuseum. Den Haag, de residentie, heeft het Binnenhof, 
vele ministeries, postmoderne en retroarchitectuur, maar ook een traditioneel conservatieve cultuur. Een te-
genstelling die zich in Rotterdam misschien nog wel scherper aftekent: progressiviteit en traditie. De aloude 
havenindustrie aan de ene kant, en de continue stadsvernieuwingen aan de andere kant. Immer nieuwe stads-
projecten pogen de littekens van het bombardement te laten verdwijnen. In Rotterdam zijn de bruggen, de 
waterwegen, de havenkranen en de wolkenkrabbers dan ook altijd tegelijkertijd een poging tot herstel en 
wederopbouw. Toch blijft Rotterdam’s imago vooral een internationale, als toegangspoort tot het Europese 
achterland, aan de monding van de Rijn.4 
 
 
 1.2 De stad is geen neutraal terrein 
 Deze symbolen of metaforen van steden zijn niet ‘onschuldig’. Zij hebben niet slechts een historische, 
esthetische of toeristische betekenis, maar evenzeer een politieke. De techniekfilosoof Langdon Winner heeft 
saillante voorbeelden gegeven van de politieke waardengeladenheid van architectuur en technologie.5 Hij zegt 
het volgende erover:  
 
                                                        
 3 Zie: J. Mensink (2001) ‘Preface’. 
 4 Anton M.J. Kreukels (2001) ‘Rotterdam, Ports, and Port Cities in the Netherlands’. 
 5 Langdon Winner (1986) The Whale and the Reactor. A Search for Limits in an Age of High Technology. Winner benadrukt de brede definitie van 
‘technologieën’ (technologies), als verzamelingen, systemen, arrangementen van praktische artefacten. De ‘stad’ valt dan ook in de definitie te plaatsen. 
Ibidem, 20. 
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“The things we call “technologies” are ways of building order in our world. Many technical devices and systems 
important in everyday life contain possibilities for many different ways of ordering human activity. Consciously 
or unconsciously, deliberateley or inadvertently, societies choose structures for technologies that influence how 
people are going to work, communicate, travel, consume, and so forth over a very long time. […] In that sense 
technological innovations are similar to legislative acts or political foundings that establish a framework for pub-
lic order that will endure over many generations.”6 

 
Winner wijst op het belang van een niet-naïeve houding ten opzichte van technologieën. Zelfs los van de 
intentie van ingenieur of architect hebben de ontwerpen van technologieën gevolgen voor het handelen. 
 Hij gebruikt ter illustratie van zijn punt het relaas van de Amerikaanse architect Robert Moses, die in de 
twintigste eeuw lange tijd een soort stadsbouwmeester van New York is geweest. Berucht zijn de viaducten 
die hij heeft ontworpen, over wegen naar parken en stranden, bedoeld voor de gegoede burgerij. Deze viaduc-
ten werden dermate laag gebouwd, dat de bussen van het openbaar vervoersbedrijf er niet onder door konden. 
Daardoor was het voor de zwarte en hispanische minderheden onmogelijk om vanuit de arme stadsdelen de 
recreatiegebieden te bereiken die naar de opvatting van Moses ‘blank’ moesten blijven.  
 De architectuurhistoricus Joseph Rykwert wijst op de politieke boodschap die achter de diverse mondiale 
politieke complexen die na de Tweede Wereldoorlog werden opgetrokken, schuilgaat. Architectonische crea-
ties als de hoofdkwartieren van de Verenigde Naties in Geneve en New York, van de unesco in Parijs, en van 
de Europese Unie in Brussel en Straatsburg, hebben allen hun ontoegankelijkheid als overeenkomst. Met de 
lokaal-stedelijke omgeving disharmoniërend, lijkt met deze gebouwen een internationaal statement te worden 
gedaan, waarbij de specifieke stedelijke context achteloos opzij wordt geschoven.7 De boulevards van 
Haussmann hadden niet alleen tot doel de flâneurs te plezieren, maar evenzeer politie en/of leger behulpzaam 
te zijn bij benodigde reacties op eventuele ongeregeldheden.  
 De voorbeelden mogen wijzen op de relatie die tussen stedelijke architecturen (technologieën) en politie-
ke plannen kan bestaan. Aangaande deze relatie maakt Langdon Winner onderscheid tussen een technolo-
gisch-deterministische en een sociaal-constructivistische opvatting. In de eerste worden politieke blauwdruk-
ken in technologieën verondersteld, in de tweede worden technologieën als geheel sociaal bepaald gezien. 
Winner meent dat per technologie en situatie moet worden bekeken wat onze vrijheidsgraden zijn. En wij 
hebben, naarmate wij vrij zijn, een morele verantwoordelijkheid voor het vormgeven van onze materiële 
omgeving en de artefacten die onze leefomgeving constitueren.  
 
 
 1.3 Stadsmodellen 
 Volgens de Amerikaan Kevin Lynch zijn in de geschiedenis drie omvattende ideeën over de gewenste 
vorm van de stad aan te wijzen: een kosmische, een mechanische, en een organische.8 
 Het kosmische model heeft een religieuze oorsprong. Daarin werd de stad gezien als plaats van ritueel en 
ceremonie. In de Middeleeuwen, bijvoorbeeld, kwamen boeren graag naar de stad als oord van toeweiding. 
Het ontwerp van de stad werd gerealiseerd in structuren die de stad als plaats van aanzien, ontzag en spirituele 
verleiding moesten geven. Volgens Lynch was de kosmische stad een plek van “magische correspondenties”, 
die verbonden waren met het goddelijke universum. In China en India werden de kosmische ontwerpen het 
meest uitgewerkt. Systemen van lijnen, kleuren, materialen en formaten representeerden de verhouding tussen 
de wereldlijke en geestelijke hiërarchieën. Een Westeuropees voorbeeld hiervan geeft Joseph Rykwert. Hij 
verwijst naar het San Marcoplein in Venetië, waar de publieke tijd wordt aangegeven door een prachtige met 
blauw en goud versierde mozaïekklok uit de zestiende eeuw. De klok geeft niet louter de tijd aan, maar ook de 
maanfase en de zonnestand, in relatie tot de zodiac.9 Hier is de menselijke maat rechtstreeks verbonden met de 
goddelijke. 

                                                        
 6 Ibidem, 28-29. 
 7 Joseph Rykwert (2000) The Seduction of Place. The City in the Twenty-First Century, 132-142. 
 8 Voor deze paragraaf: Kevin Lynch (1981) A Theory of Good City Form, 72 e.v.. Zie ook de oratie van Geert Mak voor een verwijzing naar Lynch: G. 
Mak (2001) De Goede Stad.  
 9 Rykwert, Seduction of Place, 134. 
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 Volgens het mechanische stadsmodel is de stad een machine. Heeft het geheel in het kosmische model 
een betekenis in zichzelf, in het mechanische model is het slechts de som der delen. De waarde van de me-
chanische stad is de functie ervan. Lynch benadrukt dat deze conceptie van de stad niet per se modern is: ook 
een molen is een machine. Tevens is het misplaatst te denken dat de stad als machine automatisch een onmen-
selijke stad is. De mechanische stad is van alle tijden (Babylonië, antieke Egypte en Rome, Middeleeuwen), 
en is niet per se gebaseerd op autoritaire principes. 
 De zgn. grid town, zoals Manhattan in New York, is hét voorbeeld van de mechanische stad. Het ruitpa-
troon – denk aan Mondriaan’s Victory Boogie Woogie – werd veel in de achttiende eeuw ontworpen vanwege 
financiële (goedkoop), politieke (democratisch), en logistieke (overzichtelijk) redenen. De economie - de 
huishouding - van de stad, en niet de zuivere symboliek van de stad staat hier voorop.10 Ondanks de histori-
sche alomtegenwoordigheid van het mechanistische model waarschuwt Lynch voor de gevaren van zijn 
rigiditeit, oversimplificatie, en radicaliteit. In Nederland moge een verwijzing naar het Bijlmermeerproject uit 
de jaren zeventig volstaan. En niet onbelangrijk is Lynch’s opmerking dat de metafoor van de machine wel-
licht subtieler dan andere modellen een sociale dominantie kan verbloemen, terwijl de feitelijke dominantie 
groter is dan in de andere modellen. 
 Het derde model is het organische, dat een stuk jonger is (twee eeuwen). De stad als organisme heeft 
enerzijds duidelijke externe grenzen, maar anderzijds moeilijk te onderscheiden interne werkverdelingen, 
door hun nauwe samenwerking. Daarnaast zijn vorm en functie in het organische model onafscheidelijk, 
terwijl het model kwaliteiten van zelfregeneratie en zelfregulatie moeten bezitten. Hier staat dus noch de func-
tie, noch de economie, maar de ecologie van de stad centraal. In de achttiende ontstaan, is deze idee van de 
stad vooral in de negentiende eeuw tot leven gekomen als reactie op de industrialisatie. Idyllische gemeen-
schappen, zoals de tuinsteden Vreewijk in Rotterdam en Hamstead Garden en Bedfork Park in Groot-
Brittannië, zijn de karakteristieke vertegenwoordigers van dit stadsmodel. Volgens Lynch gaan verschillende 
sociale deugden gepaard met dit model: coöperatie, diversiteit, afwisseling. Maar problematisch is de analo-
gie; steden zijn geen organismen, en ook geen onafhankelijke entiteiten – net zomin als steden machines zijn. 
Hiërarchie, echter, is een concept dat zeer waardevol is volgens Lynch.11 Interessant genoeg merkt hij op dat 
“[a]t the city scale, hierarchy keeps relapsing into disorder, or a different order. Lacking alternative schemes, 
we find it difficult to discard this ‘obvious’ model.”12 
 Nu is daar het laatste decennium verandering in gekomen. Vele auteurs hebben inmiddels gewezen op de 
fundamentele structuur- en cultuurveranderingen van huidige steden. Steden zijn cruciale informationele 
zenuwbanen in een globaliserende samenleving geworden, waardoor traditionele concepties van de stad niet 
altijd meer volstaan ter beschrijving en verklaring van stedelijke werkelijkheden. 
 
 
 1.4 De complete stad 
 Het kabinet heeft als beeld van de toekomstige stad de ‘complete stad’ gekozen. In het rapport ICT en de 
stad van de commissie-Cerfontaine, wordt deze visie onderschreven:  
 

“Het kabinet zet momenteel […] terecht in op het realiseren van de zogenoemde ‘complete stad’, die als volgt in 
trefwoorden te omschrijven is: “leefbare en veilige buurten, werkgelegenheid, goede woningen, integratie van 
migranten, goede onderwijs- en zorgvoorzieningen, ouderenzorg, gedifferentieerde woonomgevingen, goede 
verbindingen, groenvoorziening, economische vitaliteit, speelplaatsen, autoluwe straten, kinderveilige omgeving 
en nieuw elan”.13 

 

                                                        
 10 Belangrijk is te vermelden dat deze visie van New York niet onbesproken is. De ruitvorm wordt door iemand als Rem Koolhaas niet als symbool van 
functionalisme, economisme of commercie gezien, maar als symbool van vrijheid, autonomie en tolerantie. Zie: Rem Koolhaas & Bruce Mau (1995) Small, 
Medium, Large, Extra-Large. Voor een discussie, zie: René Boomkens (1998) Een drempelwereld. Moderne ervaring en stedelijke openbaarheid, 238-245. 
 11 “It is a common pattern of social organization among animals and insects, where it maintains the coherent action of small unit in the face of predict-
able stress. […] It is a way of imaging which is convenient to our minds – like dualisms or boundaries – a mental device based on a long evolutionary devel-
opment.” Good City Form, 96. 
 12 Idem. 
 13 Lips & Cerfontaine, ICT en de stad, 15. 
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 Het project ‘ICT en de stad’ valt binnen de context van het Grotestedenbeleid, dat onder de verantwoor-
delijkheid van Minister Van Boxtel valt. De Minister heeft ook het integratiebeleid onder zijn hoede, wat de 
nadruk op de complete stad zou kunnen verklaren. Een visie die goed in Lynch’s organische model past.14 Zo 
is de stad de micro-kosmos, of de proeftuin, waarop het ideaal van de complete samenleving uitgeprobeerd 
kan worden. 

                                                        
 14 Vergelijk: Mak, Goede Stad. 
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Hoofdstuk II 
 De informationele stad15 
 
 
 
 
 2.1 De informatiemaatschappij 
 In Theories of the Information Society onderzoekt Frank Webster de verschillende betekenissen van 
‘informatiemaatschappij’. Hij onderscheidt 5 al dan niet overlappende definities: technologisch, economisch, 
occupational (arbeidsgericht), spatial (ruimtelijk) en cultureel. 
 De meest gebruikte definitie van informatiemaatschappij benadrukt de spectaculaire technologische 
innovatie. Informatie- en communicatietechnologie dringt door tot in iedere hoek van de samenleving. Com-
puters, (embedded) software en netwerken vormen het zenuwstelsel van de moderne samenleving.  
 Verder is er een groeiende informatie-economie, dat wil zeggen, ICT en content, en kennisintensieve 
industrieën gaan een steeds groter deel uitmaken van het BNP. Er is een shift van een economy of goods naar 
een knowledge economy.16 
 De derde karakterisering van de informatiemaatschappij spitst zich toe op veranderingen op de arbeids-
markt. Er is sprake van een informatiemaatschappij, indien het merendeel van arbeid bestaat uit kennis- en 
informatie-intensief en service georiënteerd werk. 
 De ruimtelijke definitie van de informatiemaatschappij benadrukt informatienetwerken en de hiermee 
samenhangende drastische veranderingen van besef en gebruik van tijd en ruimte door informatie als key 
strategic resource, kennisinfrastructuur, hoge snelheid van uitwisselbare informatie (nieuwe media, online 
databases), informatisering van de economie (globalisering-lokalisering).  
 Tot slot leidt de buitengewone toename van informatie tot een cultuurverandering. Mobiele telefoons, 
multimedia, internet enz. zijn prominent aanwezig in westerse samenlevingen. Maar ook andere aspecten, 
zoals het handhaven van een imago d.m.v. uiterlijk, kleding, zijn informatie-intensieve activiteiten. Onze 
samenlevingen zijn media-verzadigde maatschappijen, waar symbolen, het genereren, duiden en communice-
ren ervan, cruciaal zijn voor het begrip van het dagelijkse leven. 
 Tal van auteurs hebben getracht de ‘wezenskenmerken’ van informatiesamenlevingen op formule te 
brengen. In dit verband wordt vaak gewezen op: ‘deterritorialisering’, informatisering geeft extra impuls aan 
de reeds langer aanwezige trend tot internationalisering van de economie, samenleving en cultuur; ‘risico’, 
nieuwe technieken en wetenschappelijke toepassingen volgen elkaar in hoog tempo op, terwijl maatschappe-
lijk gebruik en sociale consequenties ervan in hoge mate onvoorspelbaar zijn; ‘horizontalisering’, door be-
schikbaarheid van kennis neemt belang toe van onderhandelen en samenwerken, kennisdelen, en de kracht 
van hiërarchie, bevelsstructuur af; ‘dematerialisering’, belangrijke sociale en economische goederen zijn niet 
tastbaar. Informatie kan vrijwel onbeperkt ‘reizen’, en gekopieerd worden, waardoor zij moeilijk te traceren 
en te controleren is. 
 
 
 2.2 ICT en de informationele stad 
 ‘Informational cities’, ‘cybercities’, ‘technocities’, ‘edge cities’, ‘cities of quartz’, ‘cities of bits’, ‘spaces 
of flows’, ‘generic cities’ zijn termen die nu worden gebruikt om iets van de veranderingen die in gang zijn 
gezet, vast te leggen. De stadsocioloog Stephen Graham heeft er op gewezen dat het gebruik van dergelijk 
fancy vocabulair nog wel eens ten koste gaat van aandacht voor de prozaïsche en dagelijkse gevolgen van 
ICT-ontwikkelingen op concrete stadskwesties.17 Nadruk leggen op de grootschalige technologische ontwik-

                                                        
 15 Vergelijk: Manuel Castells (1989) The Informational City. Information Technology, Economic Restructuring, and the Urban-Regional Process. 
Manuel Castells (1996) The Rise of the Network Society, 398-400. 
 16 Peter Drucker geciteerd in F. Webster (1995) Theories of the Information Society, 11 
 17 Stephen Graham (1999) ”Towards Urban Cyberspace Planning. Grounding the Global through Urban Telematics Policy and Planning”, 9. Vergelijk 
bv. de kabinetsnotitie De digitale delta. Nederland oNLine. 
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kelingen en hun enorme invloed op maatschappelijke processen, brengt het gevaar met zich mee, dat lokale 
actoren als burgemeester en wethouders, of beleidsambtenaren gedegradeerd worden tot machteloze pionnen 
in een globale arena.18  
 Het lijkt verstandig derhalve, naast analyses over globalisering en elektronische ruimten, ruim aandacht te 
besteden aan de feitelijke gevolgen van ICT op de microcosmos van de stad.19 Volgens Graham20 vindt tele-
matica - de verzamelnaam voor technologie die informatie-, computer- en telecommunicatietechnologieën 
integreert21 - voor steden voornamelijk haar toepassing op drie gebieden:  
 

1. the global positioning approach; 
2. the delivery of public services; 
3. the endogenous development approach. 

 
Bij de eerste functie van telematica is het doel de stad een zo aantrekkelijk mogelijk internationale positie te 
geven voor ICT-investeerders. De aantrekkelijkheid van de stad als informationeel knooppunt. Het tweede 
gebied – te behandelen in hoofdstuk drie - waarop telematica wordt toegepast, staat in het teken van de digita-
lisering van publieke dienstverlening. De derde toepassing van telematica, ten slotte, is de meest ambitieuze, 
namelijk de integratie en/of combinatie van de verschillende domeinen (of beleidsgebieden) van de stad, 
waarover in hoofdstuk vier zal worden gesproken. Nu eerst iets over de global positioning approach. 
 
 2.3 Globalisering 
 De positionering van steden is in het tijdperk van globalisering een cruciale zaak. Door het proces van 
informatisering – de transformatie van sociale organisaties door het electronisch creëren, verwerken en uitwis-
selen van informatie als fundamenteel produktiemiddel22 - zijn de kosten van maatschappelijke en economi-
sche transacties drastisch gedaald.23 Hierdoor is de drempel verlaagd voor grensoverschrijdende contacten. 
ICT heeft het proces van globalisering versneld: de groeiende interdependentie en vervlechting van menselij-
ke relaties, parallel lopend met een groeiende integratie van de sociaal-economische internationele habitat.24 In 
zekere zin lijkt dit proces zich te onttrekken aan de greep van overheden.25 Een bedrijf heeft zijn R&D in 
Sydney, zijn marketing in Londen, zijn produktie in Mexico en zijn hoofdkwartier in New York.26 Globalise-
ring heeft de schaal en complexiteit van transacties vergroot: de corporaties opereren nu op mondiaal niveau, 
waardoor er meer behoefte is aan transnationale controle en dienstverlening (advanced corporate services).  
 ICT versnelt het ontstaan van wereldwijde netwerken die individuen, bedrijven en instellingen met elkaar 
verbinden.27 In deze netwerksamenleving veranderen traditionele (gezags-)verhoudingen. Binnen de vele 
netwerkeenheden is er meer ruimte mogelijk voor individuele kwaliteiten. Door dit wereldwijde web van aan 
elkaar gekoppelde netwerken ontstaat er feitelijk een nieuw werkelijkheidsbeeld, bepaald door de organisatie 
van wat Manuel Castells spaces of flows noemt.28 Het is de materiële organisatie van fysiek gescheiden, doch 
plaatsoverschrijdende, en tijdsdelende sociale relaties, gevoed door enerzijds electronische impulsen en 
anderzijds geconstitueerd door knooppunten (nodes/hubs). 

                                                        
 18 Hieraan moet toegevoegd worden, dat dit ook nog eens in de hand wordt gewerkt door de politici of beleidsmakers zelf, die uitspreken hoe revolutio-
nair de huidige ICT-ontwikkelingen zijn, maar tegelijkertijd beamen niet te weten of durven te voorspellen waar die ontwikkelingen naar toe gaan. Zelfs bij het 
aanzienlijkste nationale adviesorgaan is te lezen: “De uitkomst van de krachten die tegenover elkaar staan of die elkaar juist versterken, zal uiteindelijk mede 
bepalend zijn voor de verdere penetratie van ICT in de samenleving. Hierbij is onvoorspelbaarheid het troefwoord.” Wetenschappelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid (WRR) (1998) Staat zonder land. Een verkenning van bestuurlijke gevolgen van informatie- en communicatietechnologie, 38. 
 19 Vergelijk: F. Webster & K. Robins (1986) Information Technology. A Luddite Analysis. 
 20 Graham, “Towards Urban Cyberspace Planning”, 17. 
 21 WRR, Staat zonder land, 18. 
 22 Castells, Rise of the Network Society, 21. Cf. Wim B.H.J. van de Donk & Ignace Th.M. Snellen (1998) “Towards a Theory of Public Administration 
in an Information Age?”, 6. 
 23 Digitale delta, 7. 
 24 F. Webster (1999) “Information and Communications Technologies. Luddism Revisited”, 63. 
 25 Wil Hout (2001) “Internationale betrekkingen in de informatiesamenleving”. 
 26 Naar: Webster, “Information and Communications Technologies”, 65. 
 27 Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (2000) Ver weg èn dichtbij Over hoe ICT de samenleving kan verbeteren, 11 
 28 Castells, Rise of the Network Society, 412-415. Zie ook een interview met Castells in: L. Boelens (red.) (2000) Nederland Netwerkenland. Een 
inventarisatie van de nieuwe condities van planologie en stedenbouw, 15. 
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 Volgens Castells zullen de steden zich ontwikkelen aan de hand van een succesvolle aansluiting op de 
space of flows. Hierbij zijn niet alleen klassiek-economisch relevante dimensies van belang, maar ook sociale 
en culturele dimensies die gunstig zijn voor een kenniseconomisch klimaat, zoals de kwaliteit van scholings-
mogelijkheden, arbeidsomstandigheden en woonklimaat.29 
 
 2.4 De gevolgen van globalisering voor de stad  
 De processen van informatisering en globalisering hebben geleid tot een revival van de stad ten koste van 
de staat.30 Binnen de uitgebreidheid van netwerkrelaties en de intensiteit van wereldwijde activiteiten focussen 
de internationale organisaties zich op strategisch knooppunten. Steden zijn zulke strategisch knooppunten. 
Volgens de sociologe Saskia Sassen zijn steden marktplaatsen waar financiële, informationele en dienstverle-
nende infrastructuren bestaan en ontstaan.31 Steden bieden een opeenhoping van economische activiteiten 
(agglomeration economies) in een hoog innovatieve omgeving. 
 Diens gecentreerdheid (centrality) is van oudsher een aantrekkingskracht van de stad geweest. In tegen-
stelling tot voorheen echter bestaat de gecentreerdheid van de stad niet alleen meer uit zijn centrum - evt. in 
samenhang met een bedrijvenpark -, maar ook uit zijn functie als electronisch knooppunt binnen transnationa-
le netwerken. Het belang van de nieuwe wereldsteden is voor een belangrijk deel daarin gelegen. De stad als 
teleport32 is niet slechts een neutraal virtueel knooppunt. Volgens Sassen zijn in de elektronische ruimten toch 
duidelijke economische machtsstructuren te ontwaren, ondanks hun complexe configuraties.33 
 Het centrum van wereldsteden is grondig gewijzigd door de combinatie van telematica en de groei van de 
globale economie.34 Traditionele bedrijven met regionale of nationale markten en gestandaardiseerde produc-
tieprocessen kunnen het zich permitteren hun hoofdkantoor buiten de stad te hebben. Bedrijven met innova-
tieve en competitieve productieprocessen en een sterke oriëntatie op de wereldmarkt hebben echter profijt van 
lokalisatie in een van de grote businesscentra, “no matter how high the costs”, aldus Sassen.35 Als gevolg 
hiervan dreigt een soort implosie van het stadscentrum: wonen in het centrum wordt onbetaalbaar, waardoor 
bewoners naar de randen van de stad trekken. 
 Castells heeft dit het fenomeen van de dual city genoemd. In aanvulling op Sassen’s analyse wijst hij op 
de gevolgen van de informatisering van de samenleving op de arbeidsmarkt. Functies van een lager oplei-
dingsniveau worden overbodig door automatisering, terwijl er meer vraag is naar hoger opgeleiden. Laagge-
schoolden worden uitgestoten en gaan grotendeels in de lagere niveau’s van de dienstensector werken. Ook 
op deze manier dreigt een implosie van het centrum plaats te vinden. Castells typeert de ambivalentie en het 
dilemma van de nieuwe leefvorm in de huidige mega-stad als “being globally connected and locally (physi-
cally and socially) disconnected”.36 
 
 2.5 Strategieën voor global positioning 
 “The spatial dispersion of production, including its internationalization, has contributed to the growth of 
centralized service nodes for the management and regulation of the new space economy.”37 Aldus Sassen. In 
een wereld van vergroting, verspreiding, en specialisering worden steden meer en meer de multi-
functionalistische herbergen waar global corporations kunnen vertoeven. Hiervoor moeten steden echter wel 
goed zijn uitgerust.  
 

                                                        
 29 W.B.H.J. van de Donk (2000) “De digitale spagaat. De informatiestad tussen doorzicht en diffusie”, 32 
 30 Ibidem, 30. 
 31 “[C]ities provide agglomeration economies, massive concentrations of information on the latest developments, a marketplace.” S. Sassen (2001) “The 
Impact of the New Technologies and Globalization on Cities”, 332. 
 32 Stephen Graham (1999) “Towards Urban Cyberspace Planning. Grounding the Global through Urban Telematics Policy and Planning”, 17. 
 33 Sassen, “New Technologies and Globalization on Cities”, 335. 
 34 Ibidem, 333. 
 35 Ibidem, 343 
 36 “The dual city, manifested in the spatial coexistence of a large sector of professional and managerial middle-class with a growing urban underclass, 
epitomizes the contradictory development of the new informational economy, and the conflictual appropriation of the inner city by social groups who share the 
same space while being worlds apart in terms of lifestyle and structural position in society.” M. Castells & P. Hall (1994) The Informational City. Information 
Technology, Economic Restructuring, and the Urban-Regional Process, 204-205. Zie ook: Castells, Rise of the Network Society, 404. 
 37 S. Sassen (1991) The Global City. New York, London, Tokyo, 324. 
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 a) Infrastructuur 
 Ten eerste impliceert dit een goede, met elkaar in wisselwerking zijnde, logistieke en digitale infrastruc-
tuur. Hoewel soms wordt gemeend dat telematica de conventionele infrastructuur van de stad overbodig 
maakt, blijkt toegang hiertoe juist essentieel voor het succes van de digitale infrastructuur.38 Er is geen enkele 
volledig virtuele onderneming of economische sector. Zelfs voor de meest gedigitaliseerde bedrijven, zoals 
financiële bedrijven, is de fysieke ruimte noodzakelijk. 
 De meest recente en belangrijke technologische ontwikkeling op het gebied van infrastructuur is de om-
schakeling van telefoonkabels naar de zg. city-ring. Dit is een voorwaarde om tot een maximale benutting van 
telematica te komen. Het levert een razendsnelle vaste internetverbinding via een glasvezelkabel of langs 
mobiele weg.39 Grote steden leggen met deze technologieën de fundamenten voor de ICT-samenleving. De 
mogelijkheden van deze uitgebreide digitale infrastructuur zijn groot, en liggen bv. in scholing, communicatie 
en ontspanning (zie de discussie fibre to the home op dit moment in Nederland). 
 
 b) Aanleggen van netwerken 
 Netwerken aanleggen is onontbeerlijk in een globale werkelijkheid. Er ten eerste een belangrijke taak 
weggelegd voor de overheid om samenwerking met particulieren te zoeken, zoals met maatschappelijke 
organisaties en het bedrijfsleven. Deze Publiek-Private Samenwerking (PPS) geeft onmisbare maatschappe-
lijke legitimatie en genereert tegelijkertijd praktijkkennis. De sferen van scholing en arbeidsmarkt zullen ook 
beter gaan harmoniseren.  
 Naast samenwerking met bedrijven en sociale instellingen, is ook samenwerking tussen lokale overheden 
op regionaal niveau van belang, voor het versterken van deze positie. Een goed voorbeeld hiervan is de Rand-
stad, maar ook internationale regio’s, zoals – voor Rotterdam – het Ruhrgebied. Bij het opzetten van integrale 
ICT-projecten zullen Europese gelden ook eenvoudiger verworven kunnen worden. 
 
 c) Versterking van het organiserend vermogen 
 Om ICT-kansen ten volle te kunnen benutten, dient aandacht besteed te worden aan de organisatie van de 
lokale overheid. Ontwikkelingen op het gebied van ICT en het proces van globalisering vraagt om een grote 
mate van flexibiliteit, responsiviteit en transparantie. Tegelijkertijd zal de global position van een stad alleen 
maar opvallen wanneer zij een stabiel en daadkrachtig bestuur heeft. Een space of flows zal een labyrinth of 
flows worden in een stad zonder bestuurlijke ruggegraat. Daarom is het bv. geenszins onbelangrijk een ICT-
crisisplan op te stellen, t.b.v. een regeling op het gebied van ICT-noodvoorzieningen voor de stad.40 
 
 d) Leefklimaat 
 Een gezond sociaal en cultureel leefklimaat dient een andere opgave te zijn. Een hectisch en bruisend 
economisch leven kan niet zonder een sociaal-cultureel tegenwicht. Een stad die als een aantrekkelijke plek 
van recreatie wordt gezien, zal bij twijfel aan het langste eind trekken. 
 
 e) Online positioneren 
 Met behulp van een toegankelijke, overzichtelijke en complete website kan de stad belangrijk voordeel 
doen met haar internationale positionering. Door het beschrijven van de stad en haar mogelijkheden, is het 
mogelijk potentiële investeerders en toeristen te informeren en hierdoor aan te trekken. Ook ICT-
mogelijkheden binnen de stad als multi-media kiosken en informatiezuilen dragen bij aan het bevorderen van 
het investeringsklimaat. Hier zal het volgende hoofdstuk over gaan. 

                                                        
 38 Sassen, “New Technologies and Globalization on Cities”, 344-346. 
 39 Lips & Cerfontaine, ICT en de Stad, 21, 51. 
 40 Ibidem, 42 
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Hoofdstuk III 
 Steden online 
 
 
 
 
 3.1 Inleiding 
 Het tweede gebied waarop volgens Graham telematica kan worden toegepast is de publieke 
dienstverlening van de stad (the delivery of public services)41. Vele functies in beleidsgebieden van de stad 
lenen zich er goed voor gedigitaliseerd te worden. Dit betekent natuurlijk niet dat het instrument van 
telematica het traditionele beleid geheel zal vervangen. 
 Minister van Boxtel heeft zijn geld ingezet op het online maken van alle 538 gemeenten van Nederland 
in 2002. Onlangs heeft hij een nieuwe oproep gedaan, omdat veel gemeenten koudwatervrees hebben cq. 
halsstarrig zijn met het realiseren van een website. 
 Op websites kunnen steden het leven van de stad prima weergeven. De website van de gemeente is een 
ideaal instrument hiervan een samenhangend overzicht te maken. Het wegwijs maken van bedrijven voor 
mogelijkheden tot investeren en zich vestigen; een overzicht geven van de infrastructuur van de stad: ope-
ningstijden van winkels, de status van sociale en culturele voorzieningen, een plattegrond van de stad, de 
geschiedenis van de stad - alles is in principe mogelijk. 
 Ook in de sfeer van cruciale randvoorwaarden heeft Minister van Boxtel hoog ingezet en resultaten ge-
boekt: een PKI-infrastructuur, een nieuwe generatie reisdocumenten, met biometrie, een electronische hand-
tekening, en concrete aanbevelingen voor de modernisering en online brengen van de Gemeentelijke Basis-
administratie. Dit cluster van technologie en organisatie resulteert in een betrouwbare identiteits-infrastructuur, 
die een groot aantal en een grote variëteit van nieuwe online-activiteiten van burgers in relatie tot de lokale en 
centrale overheid mogelijk maken: stemmen op afstand, rijbewijs aanvragen, paspoort verlengen, registratie 
op afstand e.d. 
 Rotterdam gaat in deze beweging goed mee: de stad is goed vertegenwoordigd op internet. De site 
www.rotterdam.nl biedt de burger vele mogelijkheden de stad te leren kennen. Het ontbreekt op de website 
van Rotterdam ook niet aan de ICT-projecten. Het E-programma is een onderdeel van het stedelijke ontwik-
kelingsprogramma 2010: “De kern van dit beleid is dat Rotterdam investeert in wonen, werken en leven. Dit 
om de stad een centrum te maken voor zakelijke dienstverlening, kennis, cultuur, onderwijs, zorg en recreatie. 
[…] Om de zaken structureel aan te pakken, richt het E-programma zich op vier luiken: bedrijven, onderwijs, 
burgers en overheid.”42  
 Het dient evenwel gezegd te worden, dat op de website het economische perspectief op ICT overheerst. 
Alleen onder het kopje ‘ondernemers’ is ‘ICT’ ingedeeld.43 In Visie2010 van de gemeente Rotterdam, in het 
kader van het nationale grotestedenbeleid, komt evenzeer een vooral economische interpretatie van ICT bo-
vendrijven.44 

                                                        
 41 Zie noot hoofdstuk 2. 
 42 URL: http://www.e-programma.rotterdam.nl/ 
 43 http://www.rotterdam.nl/frames.asp?intMenuItemId=3167&intHoofdMenuItemId=3167. 
 44 “Tegen deze achtergrond zal het ICT-programma worden voortgezet met als speerpunten: Het intensiveren van de bedrijvigheid, door het aantrekken 
van nieuwe bedrijven en het stimuleren van starters, met name op gebieden waar Rotterdam goed in de markt ligt. Gemikt wordt op ICT (-gerelateerde) 
bedrijven en op de vestiging van een ‘twinning centre’ met bijbehorende faciliteiten; Het versterken van de kennisinfrastructuur (het stimuleren van toegang tot 
bronnen en het uitwisselen van kennis); Herkenbare en vernieuwende publiciteit. Rotterdam als vestigingsplaats voor deze sector wordt daarbij benadrukt.” 
Visie2010. Rotterdam op koers, 66.  
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 3.2 Economie 
 Hoewel de euforie over e-commerce geluwd is,45 zal de ontwikkeling van e-commerce onverminderd 
doorgaan. In de toekomst zullen boodschappen en anderen goederen steeds beter via de PC of mobiel besteld 
kunnen worden (teleshoppen) en op strategische plaatsen bezorgd worden. Het is een teken aan de wand dat 
een bedrijf als Dell Computers on-line inmiddels voor $1 miljoen computers per dag verkoopt, en dat General 
Electric jaarlijks ruim $1 miljard aan goederen via het Internet inkoopt. Bedrijven zullen hun strategie dienen 
aan te passen. In de woorden van F. Zaera–Polo: “The evolution of an economy of scale to an economy of 
scope – from industrial to informational – shows that production is no longer competitive through a good 
cost/price relationship, but through its diversification and capacity to adjust a constantly evolving demand”.46 
Paradoxaal in dit verband is, dat, ondanks de digitalisering van logistieke processen het bestellen, het ‘fysieke’ 
goederenvervoer wel zal toenemen. Door de ruimere beschikbaarheid van consumentengegevens kunnen 
bedrijven het assortiment en de marketing van producten op (potentiële) consumenten aanpassen (massa-
individualisering).47 Een betere informatievoorziening en –verwerking kan naast een verbetering van het 
verticale productieproces ook de horizontale samenwerking van bedrijven verbeteren, door bv. het gezamen-
lijk uitwisselen en beheren van data en elektronische besluitvormingssystemen.48 Informatie-uitwisseling is 
daarnaast ook heel goed mogelijk tussen bedrijf en consument. Men denke dan aan bv. informatie over pro-
dukt en zijn gebruik of toepassingen. Tenslotte, ondanks de trage start, wordt voorspeld dat Nederland in 2015 
ongeveer 1 miljoen telewerkers zal tellen (14% van de beroepsbevolking).49 Hierdoor zullen er andere eisen 
worden gesteld aan stedelijke mobiliteit en infrastructuur. 
 Rotterdam kent een aantal economische ICT-initiatieven. Ten eerste het ‘ICiT platform’, “dat een natio-
nale en internationale loketfunctie voor vragen, informatie en het wegwijs maken in de Delftse en Rotterdam-
se ICT community [vervult].”50 Ten tweede heeft de stad een ‘i-portal’, waar het ambitieuze plan een ICT-
community voor Rotterdam gerealiseerd moet worden, een trefpunt voor ICT-ondernemers die hun ervarin-
gen kunnen delen.51 Ten slotte is er een website ICT-Rotterdam, die in vogelvlucht weergeeft wat Rotterdam 
aan startende én gevestigde ondernemers te bieden heeft.52 
 Een Rotterdams voorbeeld uit Ict en de stad betreft een project om jongeren met e-commerce in aanra-
king te laten komen.  
 

“Op een college in Rotterdam is een project gestart om banen te creëren voor allochtone jongeren op vmbo-
niveau met behulp van e-commerce. Het project bestaat uit het opzetten van een in- en exporthuis voor duurza-
me producten uit Afrika. Het gaat hierbij vooral om wijn, specerijen en vis. Nimba en Raiza zijn beiden in Ne-
derland geboren, maar hun ouders komen respectievelijk uit Ghana en Marokko. Ze zijn enthousiast over het 
project. Nimba: “We werken op school al drie jaar met internet en het is eigenlijk ontzettend leuk dat ik nu onder 
begeleiding hier mijn werk van kan maken. We moeten natuurlijk straks ook echt winst gaan maken, maar ik 
heb nu veel meer zin om me ook meer te gaan verdiepen in bedrijfskundige zaken, terwijl ik vorig jaar in de klas 
bedrijfskunde maar een saai vak vond.53 

                                                        
 45 Technische problemen, de veiligheid van het betaalverkeer, de eerste mislukkingen (zoals het sluiten van Marketplace MCI, een van eerste Internet-
warenhuizen) waren hieraan debet. http://www.management.hbp.net/scripts/artikelen. 
 46 Geciteerd in Cities In Transition, Arie Graafland (series editor) 
 47 WRR, Staat zonder land, 23. 
 48 Idem. 
 49 F. van Reisen (1997) “Ruimbaan voor telewerken? Effecten van flexibele werkvormen op ruimtelijke ordening en mobiliteit als gevolg van verande-
rend ruimtegedrag”, 54. 
 50 http://www.icit.nl/indexn.html. 
 51 http://www.i-portal.nl/. 
 52 http://www.ict.rotterdam.nl/. 
 53 Lips & Cerfontaine, ICT en de stad, 15. 
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 3.3 Sociaal 
 Op sociaal gebied zijn er tal van mogelijkheden voor steden digitale diensten aan te bieden. In gezond-
heidszorg, sociale zekerheid, veiligheid, educatie en integratie kunnen via ICT-projecten impulsen worden 
gegeven aan de betrokkenheid van de burger.  
  
 a) Zorg 
 In de gezondheidszorg vinden grote veranderingen plaats. Net zoals op andere gebieden neemt de roep 
om interactiviteit hiertoe. Patiënten zullen eerder zelf met “second opinions” of met andere medische informa-
tie naar de arts komen voor advies. Niettemin, hoe goed de patiënt ook wordt geïnformeerd, de arts zal altijd 
op basis van praktische ervaring en expertise zijn notabel aura behouden. Bovendien is veel medische zorg 
naar zijn aard lichamelijk en daardoor niet te vervangen door elektronische media. 
 Toch zal ICT waarschijnlijk ingrijpende consequenties hebben op de zorg. Buiten de optimalisering van 
administratie en het effectiever en effeciënter maken van medische (informatie)processen zal ICT een change 
constitutive technology worden. Een mogelijk toekomstscenario is ‘zelfzorg’ via internet, waarbij de patiënt 
reeds ruimschoots op de hoogte is van de mogelijkheden en zelfs specialistische kennis. Zelfdiagnose, collec-
tiefvorming met andere patiënten, gediffentieerde onderzoeken initiëren en voor eigen medicijndistributie 
zorgen, behoren dan tot de mogelijkheden. 
 Steden kunnen belangrijke schakels gaan vormen in dit proces van medische informatievoorziening. Een 
overzichtelijke website waar het  netwerk-ziekenhuis-arts-apotheek-patiënt in kaart kan worden gebracht, 
biedt goede perspectieven de gezondheidszorg binnen stedelijke gebieden te verbeteren. Natuurlijk zijn hierbij 
de links naar nationale medische adressen onontbeerlijk. In ieder geval zou een optimalisering van medische 
informatievoorziening reeds een groot goed zijn. 
 Een voorbeeld van het optimaliseren van zorg met behulp van ICT is GigaCoMed, een ICT-applicatie 
van GigaPort, een organisatie met als doelstelling de toepassingen van volgende generatie internet/ICT te 
versnellen in Nederland. Met de inzet van breedbandinternet kunnen specialisten wereldwijd 
scans,röntgenfoto’s en mammogrammen archiveren, verzenden en bespreken. De drempel (afstand, tijd) om 
patiëntendossiers met experts (in het buitenland) te bespreken wordt hiermee veel lager. Dergelijke besprekin-
gen tussen experts kunnen nieuwe feiten aan het licht brengen. Bijkomend voordeel is dat digitaal materiaal 
minder snel beschadigd en zoek raakt dan fysiek beeldmateriaal.54 
De radiotherapeuten van Dijkzigt en Daniel Hoedt maken al gebruik van teleconsultatie, waardoor patiënten 
en artsen niet meer tussen de ziekenhuizen hoeven te reizen, omdat de specifieke kennis in één ziekenhuis 
aanwezig is”.55 
 In het AZR-Daniel is ook een initiatief opgestart om exhoofd/halstumorpatiënten laptops mee naar huis te 
geven. Op deze manier kunnen ze zelf voortgang van herstel registreren, makkelijk informatie opzoeken en 
met lotgenoten in contact komen. Eerder was gebleken dat ex-patiënten vaak onzeker zijn en dat problemen 
onopgemerkt blijven. Projectleiders hebben als doel nazorg adequater in te richten met behulp van de nieuw 
verkregen informatie.56  
 
 b) Sociale zekerheid 
 Op het gebied van de sociaal beleid geven wij direct een in het oog springend voorbeeld uit Rotterdam. 
Het project De Brug in Rotterdam heeft hoge ogen gegooid.57 Daarbij was het streven om het niet-gebruik 
van de bijzondere bijstand terug te dringen. Dit werd gedaan door aan uitkeringsgerechtigden met een uitke-
ring op minimum niveau informatie reeds toe te sturen over de mogelijkheden in aanmerking te komen voor 

                                                        
 54 URL: http://www.canarie.ca. 
 55 URL: http://nieuws.surfnet.nl/nieuws/iens/jg00-01/34.html. 
 56 URL: http://www.azr.nl/actueel/persinfo/persinfo_f.htm 
 57 De dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid werd o.a. hiervoor bekroond met ‘Chapeau!1998’, een kwaliteitsprijs voor publieke dienstverlening 
van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Consumentenbond 
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bijzondere bijstand.58 Dit is een vorm van pro-actieve dienstverlening waarvan de mogelijkheden op tal van 
gebieden zeer groot zijn.  
 
 c) Educatie 
 Ook voor educatie geldt dat de ontwikkeling van ICT onderwijs meer op maat kan maken. Leerlingen 
kunnen beter kiezen tussen verschillende onderwijsinstellingen en vakkenpakketten door grotere informatie-
voorziening. ICT kan een belangrijke bijdrage leveren aan de doelstelling van het Nederlands onderwijs om 
mensen vanuit verschillende achtergronden, talenten en capaciteiten gelijke kansen te bieden. Hierbij is te 
denken aan groepsonderwijs gericht op pluriformiteit, waar een ieder zich met behulp van ICT op eigen ni-
veau kan ontwikkelen. Gestandaardiseerd onderwijs binnen grote gebouwen past niet in de nieuwe samenle-
ving. Hoewel fysiek contact pedagogisch noodzakelijk blijft (samen leren, persoonlijke ontwikkeling etc.), is 
er vraag naar grotere creativiteit, flexibiliteit, interactiviteit in het onderwijs. 
 Onderwijs is belangrijk in de informatiesamenleving, er is steeds meer behoefte aan hoger opgeleid per-
soneel, omdat routinematige arbeid of arbeid op lager niveau wordt geautomatiseerd. Bovendien is het voor 
een ieder belangrijk om mee te ontwikkelen met de razendsnelle technologische ontwikkelingen. De nieuwe 
generatie groeit op met mobiele telefonie, internet en multimedia. Dit vergt bepaalde competenties hiermee 
om te gaan. Hoe anders deze te verwerven dan met behulp van ICT?59    
 Een Rotterdams voorbeeld. Zo zijn er, in samenwerking met vmbo, ROC’s, HBO en bedrijfsleven, ken-
niscentra in oprichting om een kennisinfrastructuur te vestigen waardoor het opleidingsniveau een betere 
aansluiting zal gaan vinden met de arbeidsmarkt.60 
 Naast kenniswijken springt een ander initiatief in het oog: digitale trapveldjes.  
 

“Digitale trapveldjes zijn voorzieningen in (doorgaans) achterstandswijken van de grote steden waar mensen op 
eenvoudige wijze kennis kunnen maken met informatie- en communicatietechnologie (ICT). De trapveldjes zijn 
met name bedoeld voor groepen die in het dagelijks leven niet met ICT in aanraking komen. Naast het realiseren 
van een kennistoename, zijn de trapveldjes bedoeld om de sociale cohesie in de achterstandswijken te verbete-
ren.”61 

 
Aldus het Ministerie van Binnnenlandse Zaken. Voorlopig zijn in Rotterdam twee digitale trapveldjes, die I-
centr@ worden genoemd, uitverkoren: in het Kasteel van Sparta en in Feijenoord.62 Uiteindelijk zouden er 
zo’n zestig I-centr@ moeten komen. 
 
 
 3.4 Cultuur 
 De toename van ICT-toepassingen leidt tot veranderingen op het gebied van kunst. Zo wordt onder ande-
re voorlichting en promotie makkelijker via nieuwe media met een groter bereik. De gebruiker heeft meer 
mogelijkheden interactief bij te dragen aan de ontwikkeling van kunst en cultuur, er ontstaan nieuwe media- 
en kunstvormen en het is mogelijk kunst te digitaliseren (inscannen foto’s beeldende kunst, digitaliseren van 
muziek, enz.). 
 Michiel Schwarz meent dat het interactieve netwerkkarakter van digitale media, samen met de digitalise-
ring van verschillende mediavormen en interfaces leidt tot “culturele convergentie”.63 Dit wil zeggen, dat 
uiteenlopende culturele vormen en media steeds meer samenkomen en versmelten. Dit kan een belangrijke 
bijdrage leveren aan het proces van culturele integratie in de multiculturele samenleving van Rotterdam. 
 Maar ook het creëren van hybride culturele werkplaatsen waar de verschillende media samenkomen, 
zoals V_2, het Rotterdam Media Agenda (RMA), een initiatief dat streeft naar het bevorderen van mediacul-

                                                        
 58 Zie hiervoor: URL: http://www.stadhuis.rotterdam.nl/beleid/typisch.html, en: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (1999) 
Bewegend Bestuur, 39. 
 59 Henk de Wolf (2000) “Leren, opvoeding en onderwijs in de netwerksamenleving”. 
 60 URL: http://www.stadhuis.rotterdam.nl/rotterdamstij/nummer3_2001/?beroepsonderwijs. 
 61 URL: http:// www.ministervanboxtel.nl 
 62 URL: http://www.dsv.rotterdam.nl/wijkaanpak/digitaal_trapveldje.htm. 
 63 Michiel Schwarz (1999) Digitale media in de technologische cultuur. Perspectieven voor een kunst- en cultuurbeleid.  
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tuur in Rotterdam,64 het Dutch Electronic Art Festival i.s.m. met het Rotterdam Film Festival, en het nog te 
openen Instituut voor Beeldcultuur, Las Palmas. 
 Toerisme, recreatie, sport, cultuur, onderwijs en amusement zijn de belangrijkste groeisectoren in de 
stedelijke regio van de 21ste eeuw. Uit onderzoek blijkt dat de Nederlander gemiddeld een kwart van het in-
komen besteed aan recreatie en toerisme.65 Voor steden is toerisme een belangrijke inkomstenbron. Er wordt 
veel aandacht besteed aan het inrichten van de stad ten behoeve van het toerisme. Zo zijn er in Rotterdam 
plannen voor de Nieuwe Maas (“The River Central”) om het stadsbeeld aan de Maas aantrekkelijker te ma-
ken.66 De ontwikkeling van vrijetijdsbesteding kan door ICT worden ondersteund door: het beter afstemmen 
van vraag en aanbod, d.m.v. het aanbieden van informatie en mogelijkheid tot reserveren via een internationa-
le, gehyperlinkte gemeentelijke website; het beter informeren van bezoekers aan de stad, m.b.v. bij voorbeeld 
multimedia-kiosken; het integreren van en het stimuleren van samenwerking tussen vrijetijdsaanbieders. 
 
 
 3.5 Politiek  
 Hoewel er nog geen revolutionaire verandering van publieke overheidsdiensten plaatsvindt, is het nu al 
moeilijk om de gevolgen van ICT voor de relatie van overheid – burger en andere dienstensectoren (service 
environments) te overzien.67 Op dit moment is er evenwel eerder sprake van substitutie van technologieën en 
procedures, dan van een fundamentele verandering.68  
 
 a) E-government 
 ICT heeft de potentie een 24-uurs service de burger aan te bieden, wat leidt tot het ontstaan van service 
loops wanneer reacties van de burger teruggekoppeld worden en vervolgens aangewend worden voor servi-
ceverbetering. Daarnaast draagt het bij aan grotere efficiëntie en effectiviteit binnen de organisatie. Twee 
gevaren liggen bij deze ontwikkeling op de loer: het bereik van burgers wordt afhankelijk van de digital divide 
en verkregen data/informatie kan voor andere (onbedoelde) doeleinden gebruikt worden. 
  Wereldwijd houden overheden zich bezig met het ontwikkelen en implementeren van ICT-toepassingen. 
De Verenigde Staten merken ICT aan als “a central tool for change in government and its service delivery, 
and as the essential infrastructure […] for the 21st century”. Voorwaarden hiervoor bestaan uit een coherente 
informatie-infrastructuur, privacy- en veiligheidssystemen, scholing, overheidsrichtlijnen voor deelname aan 
e-commerce en de ondersteuning van technologische innovaties doorincentives.69 
 In tegenstelling tot de VS, die ICT gebruiken om efficiëntie en effectiviteit in de back office te vergroten, 
richt Nederland zich meer op het ontwikkelen van een integrale front office (loketten), met het oog op een 
toename in interactief burgerschap.70  
 Voorbeelden van ontwikkelingen van toepassingen van ICT op publieke dienstverlening zijn: “integra-
ted” electronische toegang tot overheidsinformatie, het koppelen van databases van verschillende overheids-
afdelingen, publieke informatievoorziening en dienstverlening door lokale netwerken, het ontwikkelen van 
functionele lijnen binnen overheid, multimedia kiosken, smart cards.71 
  Doordat door deze ontwikkelingen de burger meer aan het roer komt te staan72 wordt aan de burger ho-
gere eisen gesteld, maar tegelijketijd ook aan de overheid. Met behulp van een pro-actieve houding kan de 
overheid de burger betrekken bij het democratisch proces. Dit betekent een cultuuromslag voor zowel over-
heid als burger.73 

                                                        
 64 URL: http://www.v2.nl/browse/Organisatie/brochure_v2_en.html 
 65 Lips & Cerfontaine, ICT en de stad, 70 
 66 J. Oosterman (2001) “Planning in a Complex Environment. The Spatial Plan Rotterdam 2010”, 113.  
 67 M. Lips (1998) “Reorganizing Public Service Delivery in an Information age. Towards a Revolutionary renewal of Government?”, 325. Zie ook: 
Digitale delta, 55. 
 68 Ibidem, 336. 
 69 Geciteerd in: ibidem, 330-331. 
 70 Ibidem, 332 
 71 Ibidem, 333-335. 
 72 Lips & Cerfontaine, ICT en de stad. 
 73 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (2000) Contract met de toekomst. Een visie op de elektronische relatie overheid-burger, 31. 
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 Volgens onderzoek kan een pro-actieve houding positieve effecten hebben voor het betrekken van bur-
gers bij beleid en participatieve democratie. Een pro-actieve opstelling van overheid bij informatieverlening 
aan burgers houdt in het digitaal beschikbaar maken van openbare overheidsdocumenten, specifieke doel-
groepen gericht informeren en het bevorderen van digitaal burgerschap: toegang voor burgers tot elektroni-
sche snelweg, ongeacht maatschappelijke positie of inkomen. Vooral voor burgers die niet zo goed op de 
hoogte zijn van verschillende mogelijkheden, is het een voordeel voorlichting ‘op maat’ te krijgen. Het koppe-
len van databestanden kan een verbetering van de informatierelatie tot gevolg hebben, bij voorbeeld op het 
terrein van lokaal armoedebeleid. 
 
 b) E-democracy 
 Een beoogd resultaat van ICT voor de overheid is een participatieve democratie. Via internet en ander 
media, kan men online meedenken en mee(be-)sturen. In de digitale democratie wordt interactief deelgeno-
men aan beleidsvorming. Het biedt transparantie in de totstandkoming van beleid en besluitvormingsproces-
sen, wat een belangrijke voorwaarde is voor verantwoording en het vertrouwen in de overheid.  
 Belangrijke discussiepunten zijn de kwaliteit van een digitale democratie en de randvoorwaarden voor 
deelname van de electronische overheid in digitale debatten. Wat is de betekenis van de huidige democrati-
sche waarden in een digitale democratie?74 
 
 3.6 Digitale steden 
 Ten slotte het fenomeen digitale of virtuele steden. Deze ‘steden‘ worden nog wel eens gezien als de 
nieuwe leefgebieden van community and communication.75 De leefwereld bij uitstek waarin dit nieuwe ge-
meenschapsideaal zou moeten gedijen is de ‘publieke sfeer’. Het optuigen van een dergelijke publieke sfeer 
werd in 1994 nagestreefd met De Digitale Stad (DDS) te Amsterdam.76  
 Het concept van DDS komt van FreeNets in 1985 in de Verenigde Staten door Tom Grundner geïntro-
duceerd. Begonnen als een experiment van 10 weken groeide DDS tot een internationaal bekende virtuele 
gemeenschap. DDS proclameerde bij haar oprichting de volgende doelstellingen: 1. het voorzien van een 
electronisch publiek domein; 2. plek bieden voor sociale en politieke debatten; en 3. plek bieden voor vrije 
meningsuiting en sociaal experiment. Gezamenlijk wijzen deze drie doelstellingen op het belang van de vrije 
expressie, zonder interventie van de provider. Gelijke initiatieven als DDS konden nooit het succes behalen 
van DDS; volgens Peter van den Besselaar vanwege de culturele context van Amsterdam.  
 DDS heeft pleinen, waar (geregistreerde) bewoners van DDS kunnen chatten in ‘cafés’, een ‘huis’ be-
trekken, of ondergronds gaan (Multi User Dungeons (MUD’s)), en ten slotte hun mening geven over het 
instituut DDS. Tot een democratische politieke beslissingsstructuur is het evenwel nooit gekomen. De bewo-
ners bleven gebruikers en geen bezitters van de stad. 
 De DDS heeft het succes niet kunnen vasthouden. Was het aantal huizen in 1997 nog verdubbeld in 
vergelijking met 1996 (3300), in 1998 was dat aantal nog maar de helft van 1996 (1700). Begin 2001 was het 
aantal zelfs gedaald tot 750. De schattingen over het aantal homepages lopen enorm uiteen, maar de meesten 
van deze homepages hebben geen enkele connectie meer met DDS. 
 De omslag kwam definitief in 1999, toen de juridische structuur van een stichting in een B.V. werd ver-
anderd. De DSS werd gesplitst in een commerciële en non-profit deel. De commerciële tak zou het niet-
commerciële gedeelte draaiende moeten gaan houden. Begin 2000 is DDS verder opgesplitst en zijn er door 
de eigenaars ook aan de niet-commerciële tak van DDS eisen gesteld. Sindsdien is een felle discussie ont-
brand over de toekomst van het ‘publieke domein’ van DDS.  
 Deze geschiedenis is interessant, ten eerste omdat zij laat zien dat in de virtuele wereld dezelfde politieke 
discussies heersen als in de feitelijke wereld. Wanneer kan iets ‘van het publiek’ genoemd worden en wanneer 
niet, is een vraag die ook in DDS de bottleneck was. En moeten particulieren die een belegenheid scheppen 
voor openbare discussies, door de politiek omarmd worden, en als hoeders van de publieke sfeer gesteund 
                                                        
 74 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, Contract met de toekomst. 
 75 Cf. voor een mooie kritiek: Kevin Robins (1999) “Foreclosing on the City? The Bad Idea of Virtual Urbanism”, 48 
 76 Voor dit relaas over DDS wordt gevolgd: Peter van den Besselaar (2001) E-community versus E-commerce. The Rise and Decline of the Amsterdam 
Digital City, URL: http://swi.psy.uva.nl/usr/peter/publications. 



 21  

worden? Is de werkelijke publieke sfeer niet in de officiële politieke kanalen (wetgevende vergaderingen etc.) 
te vinden, of slechts de uitkomst van een continu proces van vraag en aanbod? 
 In ons verhaal over de stad zijn deze vragen net zo accuut: waar in de stad is het publieke domein? Is de 
stad als geheel het publieke domein, zijn het de discussieplaatsen, de cafés, de pleinen? Moet de politiek een 
rol van hoeder op haar nemen en, zo ja, mag dan de politieke verwachting bestaan, dat mensen iets leren van 
hun openbare ervaringen. Hoe zou de stad daartoe dienen te worden ingericht, opdat dergelijke ervaringen 
komen? Of moet de politiek zich hier niet meer aan wagen en vertrouwen stellen in the space of private 
flows? Op zulke substantiële vragen kan naar ons idee slechts een I-visie antwoord geven. Een eerste aanzet 
tot hoe een I-visie er uit zou moeten zien, wordt in het laatste hoofdstuk gegeven.
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Hoofdstuk IV 
 Wat is een I-visie? 
 
 
 
 
 4.1 Contradicties als obstakel voor visie 
 Een derde benadering van ICT en de stad die Graham onderscheidt, is die van de endogenous develop-
ment, een benadering, waarbij een compleet beeld van de ontwikkeling van de stad wordt gegeven.  
Een dergelijke benadering komt in belangrijke opzichten overeen met wat in het rapport ICT en de Stad in de 
terminologie van het Rapport Cerfontaine wordt aangeduid met de term “I-Visie”. Cerfontaine geeft geen 
expliciete definitie, maar gebruikt de term bijvoorbeeld alsvolgt: 

 
"Een stad kan niet zonder I-visie. Hierin geeft het stads-bestuur aan wat ICT met de stad doet, met welk doel ICT 
wordt ingezet en hoe men deze doelstellingen wil bereiken. Uit de I-visie vloeit voort welke partijen kunnen bij-
dragen aan een betere stedelijke leefomgeving met behulp van ICT. Belangrijk is dat lokale overheden zich flexi-
bel opstellen in de ICT-projecten en maatwerk leveren."77 
 

 Het is helemaal niet zo duidelijk waar de term ‘stad’ naar verwijst in de 21e eeuw. De socioloog Max 
Weber meende in de eerste helft van de twintigste eeuw nog dat ondanks de vele verschillende definities van 
de stad al deze definities gemeen hebben, dat de stad als een relatief gesloten nederzetting wordt gezien.78 
Maar wanneer in onze tijd in helicoptervlucht steden als Los Angeles, Sjanghai of New Delhi worden beke-
ken, dan lijkt Weber’s uitspraak aan herziening toe. Vele hedendaagse steden zijn uitgestrekte lappendekens 
geworden, waarbij grenzen nauwelijks meer te trekken zijn. Overzicht, samenhang en integratie moeten 
zwaar worden bevochten op verspreiding, fragmentarisering en versplintering. 
 Het Nederlandse equivalent hiervan is de Randstad: op versnipperde wijze zijn de steden en dorpen uit-
gebreid met mini-stadwijken, “die op onlogische wijze [werden] aangesloten op het stedelijke voozieningen-
niveau”.79 Zo zijn edge cities ontstaan, randsteden zonder werkelijke centra, maar ook niet meer deel uitma-
kend van een moederstad. Veel hedendaagse steden zijn zulke agglomeraties geworden, en lijken niet meer 
op die overzichtelijke stad van Weber. Dit kan ook zeker van Rotterdam gezegd worden.  
 Vanuit een cultuurpolitiek opzicht is eenzelfde conclusie te trekken. Joseph Rykwert noemt de heden-
daagse stad een stad van contradicties: “[I]t houses many ethnes, many cultures, and classes, many religions. 
This modern city is too fragmentary, too full of contrast and strife: it must therefore have many faces, not one. 
The lack of any coherent, explicit, image may therefore, in our circumstances, be a positive virtue, not a fault 
at all, or even a problem.”80 Volgens Rykwert zijn steden steeds aan verandering onderhevig, en wel in een 
versneld tempo. Hieruit spreekt een kneedbaarheid, die het vertrouwen geeft, dat “we – citizens, administra-
tors, architects, planners – can do something to make our preferences clear […].” En wat we nodig hebben 
zijn “ways of understanding what make some cities stable and desirable, while others empty or degenerate”.81 
Wat nodig is, zoals Langdon Winner ook betoogt, is een bewustwording dat de politieke ergonomie van de 
materiële, technologische en architecturale wereld onze volle aandacht verdient. Hoe ontwerpen we een stad 
in overeenstemming met onze weloverwogen opvattingen over een goede en interessante gemeenschap, 
waarin burgers actieve politieke actoren zijn, die invloed kunnen uitoefenen op de inrichting van de polis 
waarin zij leven. 

                                                        
 77 Lips & Cerfontaine, ICT en de stad, 8. 
 78 “The many definitions of the city have only one element in common: namely that the city consists simply of a collection of one or separate dwelling 
but is a relatively closed settlement.” Max Weber (1958) The City, 65. 
 79 Stedebouwkundige Niek de Boer geciteerd in: Boomkens, Drempelwereld, 362. 
 80 Rykwert, Seduction of Place, 7. 
 81 Idem. 
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 Dat er dus moet worden nagedacht over de vragen die Rykwert’s betoog opwerpen, namelijk welke 
begrippen ons kunnen helpen om waardevol over ‘onze’ stad na te denken, illustreren de onzekerheden en 
tegenstrijdigheden die in het rapport-Cerfontaine aanwezig zijn. Zo zegt de commissie enerzijds, dat  
 

“[d]e burger een ‘shopper’ [wordt], die op meer plaatsen en via meer kanalen zijn behoeften probeert te bevredi-
gen”. En dat “[h]ij dit [zal] doen vanuit zijn eigen omgeving, want ICT-ontwikkelingen maken zijn huis steeds 
multifunctioneler. De burger kan er niet alleen wonen, maar ook werken, leren, winkelen en toegang krijgen tot 
instanties.”  

 
Anderzijds stelt de Commissie evenwel, dat  
 

“[d]e burger aan het roer [hoort], vooral wat betreft het initiatief voor veranderingen. ICT kan de maatschappe-
lijke betrokkenheid van en de sociale samenhang tussen burgers vergroten. Er ontstaan virtuele gemeenschap-
pen die nieuwe bruggen slaan tussen burger en stadsbestuur”.82  

 
De Commissie komt er niet uit: is de ICT-burger een hedonistische a-politieke kluizenaar, of de representant 
van een sociaal en politiek réveil?83 Zijn virtuele gemeenschappen de nieuwe entiteiten waarin burgerzin en 
saamhorigheid ondervonden kunnen worden? Of blijken zij net zo hardnekkig te zijn als onze huidige com-
merciële en geïndividualiseerde samenleving in real time? 
 Kortom, the endogenous development approach, het idee om de stad vanuit een integrerend perspectief te 
bekijken, als een geheel van verschillende domeinen, en daar een visie op te geven, is welliswaar noodzake-
lijk, maar tegelijkertijd even uitdagend als moeilijk. 
 
 
 4.2 Een onsamenhangende I-visie 
 Er is behoefte aan een werkelijk doordachte en uitgewerkte theorie van de stad in de 21e eeuw. Ideeën 
over bv. samenlevingsvormen, economische determinanten van bedrijfsvestiging en ethische apecten van ICT 
zullen niet los van elkaar, maar in samenhang moeten worden doordacht. Wanneer hoogwaardige ICT één 
van de belangrijkste factoren is waardoor de dagelijkse valutahandel in 1992 was toegenomen tot een bedrag 
van $900 miljard (in 1973 nog $10 miljard),84 dan kan de sociaal-economische context niet los worden gezien 
van ICT. En aangezien steden de centra van de financiële economieën zijn, zal in een theorie van de goede 
stad ook het bestaan van deze centra moeten worden erkend. 
 Op dezelfde wijze zullen theorieën die louter toekomstvisies van de ideale stad presenteren, tekortschie-
ten. Een voorbeeld daarvan is de e-topia van William J. Mitchell. Mitchell schetst in zijn boek E-topias85 de 
ideaaltypische informationele stad. E-topias zijn volgens hem “lean green cities, that work smarter, not 
harder”.86 Mitchell suggereert in zijn boek vijf ontwerpprincipes voor de steden van de toekomst: 

 
1. Dematerialisering;  
2. Demobilisering; 
3. Mass-customizing; 

                                                        
 82 Lips & Cerfontaine, ICT en de stad, 7. 
 83 Dezelfde onduidelijkheid is ook aanwezig bij Elizabeth Sikiaridi en Frans Vogelaar die, naar eigen zeggen, zich sinds 1988 met het onderwerp 
bezighouden. Enerzijds stellen zij het volgende: “De banden met de gemeenschap zouden verstevigd kunnen worden. Als mensen niet verplicht zijn te 
verhuizen vanwege een baan, dan ontwikkelen ze vastere banden en gaan ze zich sterk identificeren met de plaatselijke gemeenschap. Naarmate ze dagelijks 
minder hoeven te pendelen, zien we een revitalisering van het lokale leven, vooral bij gezinnen met kinderen. Naast hun ‘virtuele gemeenschappen’ op het 
internet willen veel mensen het gemeenschapsgevoel ervaren in hun eigen wijk. Dit gebruik van de openbare ruimte in de omgeving van de woning is geen 
noodzaak, het is een keuze. Als de buurt aantrekkelijk is, zal men er vrijwillig voor kiezen om er activiteiten te laten plaatsvinden. En aangezien een levendige 
buurt aantrekkelijker is, zal activiteit andere activiteiten aantrekken.”  
 Doch reeds op de volgende pagina hebben de auteurs het over het “functie verlies van de openbare ruimte” als gevolg van de privatisering van de 
stedelijke ruimten, maar ook binnenruimten. “[M]et behulp van de moderne technologie kan er gewerkt worden in het comfort van de eigen woonkamer 
(telewerken) […].” Ook zij zijn er (nog) niet uit. 
 84 Webster, “Information and Communications Technologies”, 66. 
 85 W.J. Mitchell (2000) E-topia. “Urban life, Jim - but not as we know it.”. 
 86 Ibidem, 147. 
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4. Intelligente werking; 
5. Zachte transformatie; 

 
Dematerialisering betekent dat de noodzaak voor fysieke infrastructuur en fysieke gebouwen kritisch dient te 
worden bevraagd: moet dit bankfiliaal hier werkelijk worden gebouwd, of is electronische dienstverlening 
functioneel equivalent? Demobilisering – telecommunicatie in plaats van fysiek transport - kan dezelfde be-
sparende effecten hebben op de schaarse bronnen van de stad. De echte winst is op dit punt niet te verwachten 
van directe vervanging van werk door tele-werk, vergaderen door tele-vergaderen, maar ICT te gebruiken “to 
create new, finer grained, inherently more efficient urban patterns”.87 Mitchell suggereert dat poly-centric 
cities die bestaan uit compacte, multi-functionele, voetgangers-vriendelijke buurten die geordend zijn langs 
centrale assen van openbaar vervoer. Deze gedistribueerde centra zijn heterogeen wat betreft de mix van wer-
ken, wonen, diensten, en belichamen een balans van beloopbare gebieden, openbaar vervoer en telecommu-
nicatie. Mass customization betekent een juiste balans tussen massa-productie en de bijbehorende verspilling 
en onuitvoerbare customizing. ICT biedt vele mogelijkheden voor intelligente just-in-time delivery en op 
individuele wensen toegesneden productie en dienstverlening. De intelligente werking van de verdeling en 
voorziening van water, stroom en brandstof (dynamic pricing) kan tot enorme besparingen en ontlasting van 
de milieudruk leiden. De zachte transformatie betekent volgens Mitchell dat de overgang niet catastrofaal 
hoeft te zijn. Hij geeft daarvan een aantal voorbeelden. 
 E-topias zijn dus plaatsen waar civilized urbanity gebaseerd is op informatie, niet alleen op de accumula-
tie van materiële goederen, niet alleen op geografische centra, maar electronische connectiviteit, niet zozeer op 
de consumptie van schaarse bronnen, maar op intelligent management. Ondanks zijn vertrouwen in ICT 
meent Mitchell dat “The power of place will prevail”. Hij meent zelfs, dat die aspecten van het menselijk 
bestaan die zich niet door electronische leidingen laten pompen, in de stad belangrijker zullen worden: “We 
will gravitate to settings that offer particular, scenic, and climatic attractions […] together with face to face 
interactions we care most about”.88 
 Het betoog van Mitchell spreekt tot de verbeelding. Toch vraag je je af of ICT de mensen werkelijk zal 
bereiken, zoals Mitchell zich dat voorstelt. Zal de behoefte tot immaterialisering zich doorzetten? Heeft ICT 
wel de mogelijkheden om op een ‘slimme’ manier te worden afgesteld op menselijk functioneren? Willen 
mensen wel leven in een electronische leefwereld? Daarop geeft Mitchell geen antwoord, hij gaat er slechts 
van uit. In zijn vorige boek City of Bits, stelde hij reeds dat “communities increasingly find their common 
ground in cyberspace rather than on terra firma”.89 Maar heeft de huidige commercialisering van digitale 
gemeenschappen geen tegenovergesteld effect, of kan er überhaupt wel sprake zijn van electronisch 
gemedieerde gemeenschapszin? Deze vragen vragen om meer.  
 
 
 4.3 Een samenhangende I-visie 
 Een samenhangende I-visie van de stad zal naar onze mening de volgende ingrediënten dienen te bevat-
ten: 
 

1. Een theorie over sociaal-economische ontwikkelingen; 
2. Een adequate opvatting van ICT en haar potentieel en beperkingen 
3. Een politieke theorie van de goede stad. 
4. ICT-ontwerpen die overwegingen onder 3. implementeren, rekening houdend met overwegingen als 

onder 1. en 2. 

                                                        
 87 Ibidem, 150. 
 88 Ibidem, 155. 
 89 City of Bits. Space, Place, and the Infobahn, 161. 
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Wij schetsen in het kort de contouren van deze onderdelen. 
 
 Ad 1. sociaal-economische context 
 Een I-visie kan niet los staan van gedachtenvorming over de sociaal-economische werkelijkheid. In het 
bijzonder zal de ontwikkeling van globalisering een steeds invloedrijkere factor worden. Steden dienen om 
deze reden in hun I-visie een helder begrip te ontwikkelen van dit internationale krachtenveld. Wat is de 
macht van de multinationals, hoe verhouden financiële markten zich tot stedelijke industrieën, welke invloed 
hebben bepaalde hervormingen in de landbouw op de stad? 
 Bij auteurs als Castells en Sassen kan men dergelijke analyses vinden. Zij pogen de machtslijnen te 
ontbloten die in post-industriële steden ontstaan. Deze hebben namelijk grote gevolgen voor de 
leefgewoonten van bewoners. De theorie van de dual city van Castells bijvoorbeeld toont aan dat 
suburbanisatie niet alleen voortkomt uit een massale hang naar een vrijstaand huis, maar ook door torenhoge 
huisprijzen in het centrum van de stad.  
 
 Ad 2. adequate conceptie van ICT 
 Een adequate conceptie van ICT moet ten eerste bestaan uit technische kennis van de betreffende ICT, 
ten tweede uit de psycho-sociale effecten van ICT en ten derde uit de morele implicaties van ICT.  
 Stedebouwkundigen schieten tekort wanneer zij louter oog hebben voor de toepassingenmogelijkheden 
van ICT, en geen interesse hebben in haar technische eigenschappen. Wij leven in een tijd waarin feiten steeds 
meer vervlochten raken met normen. De juridische kanten van DNA kunnen niet goed worden overzien 
zonder enige biogenetische kennis van DNA. Zo ook bij het bouwen van een ideaal houten huis, zal kennis 
van de eigenschappen van hout onmisbaar zijn. Het aanleggen van een ondergronds vervoerssysteem zonder 
de toestand van de bodem te kennen, zal tot mislukken gedoemd zijn.90  
 Daarnaast moeten de psycho-sociale effecten van ICT niet onderschat worden. De bevordering van 
bepaalde menselijke kwaliteiten door ICT-toepassingen kan de ondergraving van andere kwaliteiten 
betekenen. Een goed voorbeeld zijn de kenniswijken. Computercursussen na schooltijd voor achtergestelde 
kinderen bevorderen de digitale handvaardigheden, maar dreigen de effectieve speeltijd op straat te 
verminderen. Over zulke effecten moet worden nagedacht. ICT-toepassingen worden altijd geïntroduceerd in 
bestaande praktijken. Er dient niet alleen naar de toegevoegde praktijken (computerkennis), maar ook naar de 
verdwijnende praktijken (sporten) gekeken te worden. 
 De psycho-sociale effecten ten slotte dragen morele vragen aan. Willen wij persoonlijke gegevens ruilen 
voor Hfl. 100,= per jaar aan Air-miles? Verhoogde veiligheid op straat in ruil voor camera-toezicht, gemak in 
ruil voor biometrische technieken. 
 Daarom zal precies moeten worden gekeken welke de eigenschappen zijn van allerlei ICT toepassingen, 
de onbedoelde gevolgen kunnen vaak groter zijn dan de bedoelde. Wij hebben behoefte aan human centered 
technology, en in het kader van een I-visie voor de stad kan dat alleen maar wanneer daarbij wordt nagedacht 
over wat wij eigenlijk een ‘goede stad’ vinden. 
 
 4.4 Een politieke theorie van de stad 
 In wat voor een stad willen wij leven? Het is de fundamentele vraag die boven elke constructie van een I-
visie voor de stad zweeft. Zoals een huis wordt ingericht volgens een woonidee, zo zal een stad ‘ingericht’ 
moeten worden volgens een leefidee. Geert Mak heeft in zijn Inaugurele rede van februari van dit jaar, De 
Goede Stad, ook dit thema geagendeerd. 
 Wij illustreren de gewenste breedte van dit vraagstuk aan de hand van een architectuurdiscussie tussen 
het post-modernism en new urbanism. Wij beginnen met een citaat van Rem Koolhaas, die als een aanhanger 
van de eerste zienswijze kan gelden over Rotterdam. Hij zegt daarover het volgende: 
 

                                                        
 90 Zie de voorpagina van de NRC Handelsblad, 2 mei 2001, voor het verslag over de bouwwerkzaamheden t.b.v. de ondergrondse tram in Den Haag. 
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“Wat mij in Rotterdam opvalt is dat de stad leeg is. Zij voldoet niet aan de klassieke modellen van wat een stad 
stedelijk maakt, omdat er grote vlakten tussen de gebouwen zijn. Toch is er altijd een menigte op de been en dus 
is er kennelijk iets aan de hand dat nog niet is gedefinieerd door middel van architectonische modellen. Tot nu 
toe vroeg iedereen die over Rotterdam nadacht zich af ‘wat kan ik er aan toevoegen, wat kan ik er nou bij ma-
ken, hoe kan ik het leuker maken?’ Wij zijn echter eerder geneigd na te gaan wat de kwaliteit van de leegte is die 
kennelijk zoveel mensen aantrekt en waar zich kennelijk processen voltrekken die voor het architectenoog on-
zichtbaar blijven.”91 

 
In het artikel The Generic City92 laat Koolhaas zien dat zijn waardering voor de openheid en uitgebreidheid 
van Rotterdam voortkomt uit een leefidee dat gebaseerd is op een grenzeloze vrijheid. Voor Koolhaas is Rot-
terdam een Nederlands toonbeeld van deze idee. Rotterdam is een postindustriële stad, een generieke stad.  
 Volgens Koolhaas laat de generieke stad zich slechts door één ding leiden: vrijheid; vrij van morele plicht 
jegens de oude, klassieke stad en vrij van planning. In plaats van de wereld per se te willen hervormen door 
architectuur, moeten we genieten van de postindustriële stedelijke ontwikkelingen, met eindeloze mogelijkhe-
den voor vormgeving van individuele fantasieën en fantastische individuen. Het zijn ontwikkelingen als gol-
ven waarop de architect kan surfen, maar die hij niet kan sturen.93 De generieke stad is het gevolg van mondi-
alisering, van de economie van de verbeelding, los van nostalgie en hang naar authenticiteit. De architectuur 
hiervan omarmt de tijdelijkheid van de regionale context en waakt voor het toepassen van eenheidsarchitec-
tuur.94 Het werk van Koolhaas drukt deze opvatting uit: in Rotterdam ontwierp hij de Kunsthal, waarin gren-
zen van binnen en buiten (mobiliteit en onbeweeglijkheid) zijn gecombineerd door de weg die het Museum-
park met de Westzeedijk verbindt, in/onder het gebouw door te trekken. 
 Koolhaas ziet de analogie tussen de vluchtigheid van cyberspace en die van de generieke stad:  
 

“It seems as if our civilization is doomed partly because larger and larger parts of it are taking place in cyber-
space but also because our style of building is less and less permanent and more frivolous and flimsy. It seems 
that this literally age old tradition of leaving a kind of imprint of civilization in the form of an architectural layer, 
that we will be the first generation not to do that any more.”95 

 
Om die reden keert Koolhaas zich tegen moraliserende pogingen van architecten en beleidsmakers, tegen 
opgelegde orde en planning. Hij deelt het revolutionaire met de kapitalist, de combinatie van innovatie en 
individualisme, met soepelheid, verandering en onbepaaldheid. Hij pleit voor surrealistische, ongedefinieerde 
omgevingen, waar men zelf fantasieën kan vormgeven.96 Identiteit is rigide, zij legt de stad vast aan morele 
verplichtingen en aannames: “The stronger identity, the more it imprisons, the more it resists expansion, inter-
pretation, renewal, contradiction. […] (Paris can only become more Parision – it is already on its way to be-
come hyper-Paris, a polished caricature […]).”97 In relatie tot de illusie van de identiteit staat de illusie van het 
centrum, en daarmee van de periferie. Waarom zou de periferie alleen bij de gratie van een centrum mogen 
bestaan? Koolhaas noemt het idee dat ‘alles’ gebeurt in het centrum een “concentrische obsessie”.98 Waarom 
zou de periferie niet het centrum (!) van actie zijn? Een fixatie op het centrum is ten dode opgeschreven. De 
generieke stad laat het uitgangspunt van het centrum los.  
 Een ander kenmerk van de generieke stad is de urban sprawl: zowel terreinen aan de ringwegen rond 
grote steden als landelijke gebieden worden getransformeerd tot weinig autonome clusters van kantoorparken 

                                                        
 91 Geciteerd in: Boomkens, Drempelwereld, 371/9. 
 92 Rem Koolhaas (1995) “The Generic City”. 
 93 Ellen Dunham-Jones (2001) “De transformatie van het postindustriële landschap”, 34 
 94 “I don't believe that globalization necessarily implies homogenization. If you look carefully, there are vast and enormous differences, and so my own 
particular fascination is to see globalization not as an assertion of one kind of architectural model, but to see it as an occasion to intervene in different ways and 
at different levels in a variety of different cultures.” Rem Koolhaas geciteerd in: URL: 
http://www.news.harvard.edu/gazette/1996/06.06/GSDsKoolhaasHea.html. 
 95 URL: http://www.nettime.nl. 
 96 Ibidem, 27 
 97 Generic City, 1248. 
 98 Amsterdam noemt hij de stad van ulieme centraliteit. Ibidem, 1249. 
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en wooncomplexen, commerciële zones en winkelcentra. Wat er in de sprawl nog aan openbare ruimte is, 
bestaat voornamelijk uit snelwegen en winkels.99  
 

“The urban plane now only accomodates necessary movement, fundamentally the car; highways are a superior 
version of boulevards and plazas, taking more and more space; their design, seemingly aiming for automative 
efficiency it is in fact surprisingly sensual, a utilitarian pretense entering the domain of smooth space.”100 

 
 Koolhaas’ ideeën steken scherp af tegen traditionele opvattingen over de stad. Zonder expliciet naar 
Koolhaas te verwijzen spreekt de socioloog Richard Sennett over het neutraliseren van de stad: “The convic-
tion that people can infinitively expand the spaces of human settlement is the first way, geographically, of 
neutralizing the value of any particular space.”101 De hele idee van grenzeloze ruimte heeft volgens Sennett 
ertoe bijgedragen, dat het belang van centrale punten werd vergeten. In plaats van centra kennen wij nu 
knooppunten: “The very fuzziness of the word node indicates the loss of language for naming environmental 
value: center is charged with meanings both historical and visual, while node is resolutely bland”.102 Sennett 
pleit voor een hernieuwde fysieke confrontatie met de openbaarheid: “Our urban problem is how to revive the 
reality of the outside as a dimension of human experience”.103 
 Andere tegenstanders van de generic city, resorterende onder de naam “New Urbanism”, pleiten ook 
voor terugkeer naar de traditionele stad, en daarbij behorende stadssymbolieken als drempels ter onthaasting 
van verkeer en signalen die bewoners herinneren aan verplichtingen t.o.v. medegebruikers van de openbare 
ruimte. Volgens hen is teloorgang van publieke ruimte een belangrijke oorzaak van de sociale verarming van 
de maatschappij, die door planning en stedenbouw wel degelijk is te keren. Bovendien leggen zij prioriteit bij 
het milieu. 'Capsulair' wordt de architectuur van de generieke stad genoemd; architectuur dat het publieke 
domein laat verdwijnen door mensen in auto’s en flats op te sluiten.104 Het is de emancipatie van het gebouw 
ten opzichte van de grond en luidt het begin in van een tijdperk van bewegende architectuur. Suburbanisering 
van het alledaagse leven (GSM, auto, PC) leidt samen met individualisering van de maatschappij tot capsula-
risering.105 De capsulaire beschaving zou wel eens een soort terugkeer kunnen zijn naar eerdere perioden uit 
de geschiedenis, waar de ‘publieke ruimte’, de wereld buiten de vesting, per definitie onveilig en ongecontro-
leerd was. 
 
 
 Tot Slot 
 Bovenstaande discussie laat zien dat politieke gedachtenvorming over de stad een sterk beeldend karakter 
draagt. Ook in een I-visie zal de verbeelding vrij spel moeten krijgen. De stad is een ruimte die ingedeeld moet 
worden en daarbij zijn beelden nodig. Dat de betekenissen van stedelijke ruimten door de tijd heen verschui-
ven, toont T. Avermaete. In tegenstelling tot de jaren zeventig, waar velen de capsulaire ruimte juist zagen als 
een mogelijkheid het verlies aan publieke ruimte tegen te gaan, wordt de capsulaire ruimte tegenwoordig 
steeds meer ervaren als een bedreiging voor het publieke leven. Avermaete concludeert terecht dat, in plaats 
van in bovenstaande discussie een 'winnaar' uit te roepen, beter naar de verklaringen van deze "paradigmati-
sche verschuiving" kan worden gezocht.106  
 In ons verhaal over ICT en de stad moet in de zoektocht naar verklaringen voor de voortdurende herdefi-
niëring van ‘privaat’ en van ‘publiek’ de normatieve veronderstellingen, de sociaal-economische ontwikke-
lingen, als ook de feitelijke kenmerken van verschillende informatie- en communicatietechnieken worden 
blootgelegd. Een dergelijk brede karakterisering van stedelijke ruimten in een ICT-context zal in een I-visie 
moeten terugkomen. Men kan zich niet beperken tot beleidsmatige voorstellen. Een I-visie zonder normatieve 

                                                        
 99 Dunham-Jones, “Transformatie van het postindustriële landschap”, 20 
 100 Generic City, 1251. 
 101 Richard Sennet (1990) The Conscience of the Eye. The Design and Social Life of Cities, 48. 
 102 Ibidem, 50. 
 103 Ibidem, xiii. 
 104 K. Shannon (2001) “In een andere versnelling. Van westers naar Aziatisch of van Aziatisch naar mondiaal?”. 
 105 Lieven De Cauter (2001) “De capsule en het netwerk. Aantekeningen voor een algemene theorie”. 
 106 T. Avermaete (2001) “Capsulaire plekken. Analyse en therapie van de openbare ruimte”, 48. 
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uitgangspunten of doelstellingen is blind, terwijl een I-visie zonder beleidsvoorstellen en concrete ICT projec-
ten krachteloos is. 
 De uitdaging die thans voor ons ligt, is het denken over de goede stedelijke leefgemeenschap te plaatsen 
in het perspectief van sociaal-economische ontwikkeling en het concrete inzicht in de mogelijkheden en on-
mogelijkheden van ICT, en op basis hiervan te komen tot ICT projecten die aan dit geheel van overwegingen 
recht doen. 
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