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Dutch Summary 

 

De groei van de wereldbevolking, de grote demografische verschuivingen tussen landen en 

continenten, en de alsmaar groeiende mobiliteit van mensen in een tijdperk van globalisering hebben 

de basis gelegd voor een uniek fenomeen in de geschiedenis van de mensheid, namelijk een sterke 

verstedelijking over de gehele wereld. Momenteel woont meer dan 50 procent van de wereldbevolking 

in steden, en deze urbanisatietrend gaat onverminderd door. Dit verschijnsel wordt in deze studie de 

‘New Urban World’ genoemd. Deze megatrend uit zich niet alleen in grote dichtheden, maar ook in de 

opkomst van zogenaamde ‘mega-cities’ en polycentrische stedelijke agglomeraties. Uiteraard groeien 

niet alle steden even snel (in sommige gevallen is er zelfs sprake van zogenaamde ‘shrinking cities’), 

maar de hoofdtrend is er toch een van doorgaande urbanisatie. 

De huidige snelle urbanisatie vormt voor onderzoekers en beleidsmakers een uitdaging van de 

bovenste plank. Deze dissertatie richt zich op de raming van de gevolgen van deze wereldwijde 

grootschalige ontwikkeling. Het doel van dit onderzoek is: Evaluatie van kenmerken en drijfveren 

van multi-actor stedelijke systemen,  in een concurrerende ruimtelijk-economische omgeving, 

met het oog op een vergelijkende analyse van hun innovatieve en creatieve prestaties. Deze 

doeltelling betekent dat het onderzoek instrumenteel van aard is. Het oogmerk is kwantitatieve 

onderzoeksinstrumenten te ontwikkelen en toe te passen voor het evalueren van het gedrag van actoren 

in stedelijke systemen in de ‘New Urban World’. In ons onderzoek worden verschillende methoden 

gebruikt voor diverse case-studies gekenmerkt door verschillende onderzoeksbenaderingen. In dit 

proefschrift worden vijf toegepaste model-studies gepresenteerd en toegepast, startend vanuit een 

mondiaal macro-perspectief, doorlopend naar een stedelijke meso-aanpak en eindigend met een 

bedrijfsmatig micro-perspectief .  

Deze studies hebben als doel nieuwe conceptuele en empirische inzichten te verwerven in de 

relaties tussen 'performance’ profielen van actoren of steden en de drijfveren van de stedelijke 

ontwikkeling. De meeste studies richten zich op de stedelijke situatie in Nederland. In combinatie met 

het gebruik van geavanceerde management technieken, namelijk ‘strategic performance management’ 

(SPM), vindt een evalutatie  plaats van de prestaties van de verschillende actoren op basis van een breed 

scala van analytische benaderingen, zoals ‘geoscience’ tools, ‘self-organizing mapping’ (SOM) 

methoden, multi-criteria analyse (MCA) technieken, en data envelopment analysis (DEA) methoden.  

De architectuur van deze dissertatie is samengevat in Figure 1. 

 

 



 

Figure 1. Architectuur van de studie 

 

Onze onderzoeksresultaten brengen aan het licht dat stedelijke gebieden een multidimensionaal 

dynamisch fenomeen vormen met vele complexe economische, sociale en culturele karakteristieken. 

Steden zijn evoluerende systemen, aangedreven door een veelheid van actoren en belanghebbenden. 

Het spreekt voor zich dat steden vele gezichten hebben; ze zijn niet uniform of identiek. Onze studie 

richt zich op evaluatiemethoden voor zulke stedelijke systemen. Het lijkt aannemelijk dat de stedelijke 

dynamiek in Nederland niet een uniek pad volgt, maar veel overeenkomsten vertoont met de 

ontwikkeling van stedelijke systemen elders, zeker in de OECD-landen. Het is daarom niet te gewaagd 

te stellen dat veel vindingen en conclusies ook geldig zullen zijn voor andere landen. Het 

onderzoeksdoel van onze studie gaat uit van een brede benadering, op basis van verschillende 

geavanceerde evaluatie-instrumenten en combinaties daarvan. Evaluatie is niet een eenduidige 

instrumentele benadering, maar heeft instrumenten die op maat gemaakt zijn voor specifieke gevallen. 

Uit de diverse studies komt naar voren dat de huidige verstedelijking een onomkeerbare 

megatrend is, met ongekende onderzoeks- en beleidsuitdagingen. Onze bevindingen over het evaluatie-

doel van onze studie kunnen worden samengevat in vijf algemene observaties: 

 Steden zijn krachtige economische motoren om aanhoudende economische groei te verzekeren, 

vooral in een periode van economische recessie; 
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  Populatie-dynamiek en migratie beïnvloeden niet  per se de potentie van de economische groei 

van steden in negatieve zin, maar bieden een grote kans voor de toekomst; 

  Creatieve klassen in steden kunnen een belangrijke voorwaarde vormen voor innovatieve 

ontwikkeling, maar er zijn daarnaast ook andere belangrijke strtegische elementen (zoals de 

educatieve suprastructuur, transport-infrastructuur, cultureel erfgoed); 

 De monitoring van stedelijke ontwikkeling - door het systematisch verzamelen van databases 

en benchmark-systemen - is een kritische voorwaarde voor een evenwichtig stedelijk beleid in 

een concurrerende wereldwijde stedelijke omgeving; 

 Flexibele organisatie en ruimtelijke ordening zijn nodig om steden – of meer in het algemeen, 

metropolitane gebieden – te handhaven of te positioneren als motor van economische groei. 

Ons onderzoek naar de ‘New Urban World’ 'heeft duidelijk aangetoond dat agglomeratie-

voordelen deels economisch van aard zijn, maar deels ook sociaal, cultureel of technologisch. Om deze 

voordelen te benutten, zijn innovatieve stedelijke strategieën noodzakelijk om een toekomstige basis te 

leggen voor moderne steden die duurzaam, inclusief en concurrerend zijn.  

Deze nieuwe kijk op de toekomst van onze planeet is een interessante les uit de ‘New Urban 

World’. De beleids- en onderzoeks-uitdagingen voor moderne steden zijn groot, maar een pro-actief 

beleid kan steun vinden in het volgende citaat: "De stad is niet alleen de plaats waar de groei 

plaatsvindt, maar ook de motor van de groei zelf “ (Duranton 2000, pp.291-292). Met meer mensen op 

onze planeet die in de stad leven, is er een noodzaak om de economische geografie van onze wereld te 

bekijken vanuit een breed stedelijk systeem-perspectief. 
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