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Samenvatting

Dit proefschrift richt zich op de vraag hoe het toepassen van theorieën en 
concepten uit het vakgebied van transitiestudies kan helpen om transformatieve 
verandering in stedelijke regio’s beter te begrijpen en handvatten kan bieden om 
de urgente duurzaamheidsopgaven waar zij voor staan aan te pakken. Hierbij 
staat, in het bijzonder, de ruimtelijke ontwikkeling en mobiliteit centraal. 
Het proefschrift wordt uit drie stappen opgebouwd: het ontwikkelen van een 
heuristisch raamwerk, historische casestudies van ruimte- en mobiliteitstransities 
in de stedelijke regio’s van München en Zürich en de ontwikkeling en toepassing 
van een reflectief planningsbenadering in de regio Amsterdam. 

In transitiestudies vormen transities het onderzoeksobject. Deze kunnen worden 
beschouwd als gestructureerde maatschappelijke veranderingen als gevolg van 
veranderingen in op elkaar inwerkende systemen (Grin e.a., 2010, pp. 1). Juist 
dit soort maatschappelijke veranderingen krijgen in de planologie steeds meer 
aandacht, maar de conceptualisatie daarvan en de ontwikkeling van methoden 
en technieken om ze te bevorderen blijven achter. In transitiestudies is al veel 
onderzoek hiernaar. Zo kan transitiestudies de planologie goed aanvullen. 
Tegelijk, kan de planologie bijdragen aan de ontwikkeling van transitiestudies. 
Door de focus op de ruimte in de planologie ontstaan kansen om kennishiaten in 
de transitiestudies rondom de geografie van transities te adresseren. Hieronder 
wordt de aanleiding voor dit onderzoek geschetst, gevolgd door een uiteenzetting 
van de kennishiaten in deplanologie en transitiestudies waaraan dit proefschrift 
een bijdrage beoogt te leveren. Vervolgens worden de onderzoeksvragen en 
de antwoorden daarop samengevat. Tot slot wordt ingegaan op de bijdragen 
van dit onderzoek aan de kennishiaten evenals mogelijke richtingen voor 
vervolgonderzoek.  

Duurzaamheid als maatschappelijke en onderzoeksopgave
De opgave van de verduurzaming van de stedelijke regio vormt de concrete 
en urgente maatschappelijke aanleiding voor dit onderzoek. Stedelijke regio’s 
worden steeds meer geconfronteerd met het duurzaamheidsvraagstuk, hetzij 
op milieugebied, hetzij op sociaal gebied. In vele steden wordt hier werk van 
gemaakt (zie paragrafen 1.1.1 en 1.1.2). De planologie, waar het bewerkstelligen 
van duurzame stedelijke mobiliteit centraal staat, vormt hierop geen 
uitzondering. Echter, ondanks aanhoudende aandacht kunnen slechts kleine 
verbeteringen worden waargenomen. In het kielzog van kritiek in de planologie 
op haar voorkeur om binnen bestaande structuren te werken in plaats van ze 
uit te dagen (Albrechts, 2005; Beauregard, 2005) wordt toenemende aandacht 
aan transformatieve verandering besteed. In de planologie zien wij dit terug in 
een verschuiving in het wetenschappelijk debat van een focus op welke ruimte- 
en mobiliteitsconcepten toegepast moeten worden om te verduurzamen zoals 
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knooppuntontwikkeling naar de vraag hoe de transformatieve verandering 
kan worden bewerkstelligd die nodig is om de duurzaamheidsopgave het 
hoofd te bieden (zie paragraaf 1.1.2) Uit recent onderzoek blijkt dat huidige 
conceptuele raamwerken en handelingswijzen vaak niet toereikend zijn. Als 
het om transformatieve verandering gaat slaat transformatief hier vooral op de 
uitkomst – een andere configuratie van het ruimte- en mobiliteitssysteem dan 
de huidige – in plaats van op het proces. Dit kan ook incrementeel zijn. Rondom 
transformatieve verandering in de planologie kunnen vier kennishiaten worden 
onderscheiden:  

1) Structurele  kansen/uitdagingen: exogene en systeem-interne 
veranderingen kunnen tot structurele kansen/uitdagingen 
leiden voor transformatieve verandering. Voorbeelden van het 
eerste zijn klimaatverandering of een economische crisis en van 
het tweede de toenemende tekortkomingen van autogerichte  
planningsbenaderingen. De aandacht voor dergelijke veranderingen 
als iets wat de ruimte schept voor het ontstaan van nieuwe werkwijzen 
is in de planologie toegenomen (Dudley & Richardson, 2000; Curtis & 
Low, 2002; Albrechts, 2005; Healey, 2007, pp. 276; Filion & McSpuren, 
2009; Pflieger e.a., 2009; Healey, 2015). Echter, de conceptualisatie 
van structurele kansen en uitdagingen en kennis over hoe zij invloed 
uitoefenen blijft beperkt. Dit is van belang om te begrijpen waarom 
en hoe transformatieve verandering plaatsvindt en om strategieën te 
ontwikkelen om deze te bevorderen.

2) Bottom-up maatschappelijke initiatieven: in de planologie neemt 
de aandacht voor de rol van initiatieven van betrokken burgers en 
belangenorganisaties toe als aanjagers van transformatieve verandering 
(Clifford e.a., 2005; Bartholamew, 2007; Filion & McSpurren, 2007; 
Banister, 2008; Harris & Moore, 2013; Hormighausen & Tan, 2016). In 
transities in het verleden hebben zij een doorslaggevende rol gespeeld 
door dominante paradigma’s ter discussie te stellen, experimenten 
op te zetten en druk voor verandering uit te oefenen (bijvoorbeeld 
Blanc, 1993; Schmucki, 2001). Desondanks bestaat weinig kennis over 
hoe deze initiatieven invloed kunnen krijgen in relatie tot gevestigde 
actoren, de relatie tussen hun opkomst en structurele kansen en hun 
rol bij het consolideren van transformatieve verandering. 

3) De rol van de praktijken van huishoudens en bedrijven: in de 
planologie vormen beleidsprocessen vaak het onderzoeksobject. Toch, 
de verduurzaming van het ruimte- en mobiliteitssysteem is afhankelijk 
van huishoudens en bedrijven die hun vestigings- en mobiliteitsgedrag 
veranderen. Hun praktijken zijn ingebed in de leefstijlen en voorkeuren 
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(Geels e.a. 2012). Zoals onderzoek naar praktijken (Shove & Walker, 
2010; Shove e.a. 2015) laat zien, zou aandacht voor praktijken ons beter 
in staat kunnen stellen om transformatieve verandering te begrijpen. 

4) De doorwerking van nieuwe inzichten in de praktijk: De hoeveelheid 
kennis over hoe de planologische praktijk zou moeten veranderen 
om transformatieve verandering te bevorderen in het licht van de 
complexiteit van het stedelijk sociaal systeem neemt alsmaar toe. 
Recent onderzoek richt zich op de vraag hoe met behulp van multi-
actor kenniscocreatie leren en verandering in de praktijk kunnen 
worden bevorderd (Straatemeier e.a., 2010; Te Brömmelstroet, 2010; 
Tennøy, 2010; Næss, 2013; Soria е.а., 2016; Tennøy, 2016). Desondanks 
blijven twee uitdagingen bestaan: (a) het vinden van een manier om 
om te gaan met tegenstrijdige belangen die het mogelijk maakt om 
structurele kansen voor verandering te benutten; (b) het scheppen 
van een leeromgeving die in contact staat met de praktijk zonder dat 
gevestigde, en daardoor machtige, denk- en werkwijzen domineren. 

Ruimte en schaal in transitiestudies
Kennis en inzichten uit het vakgebied van transitiestudies hebben de potentie 
om aan het adresseren van deze kennishiaten bij te dragen. Dit vakgebied 
richt zich op het vraagstuk van transformatieve veranderingen in zogenaamde 
socio-technische systemen. In socio-technische systemen, zoals het ruimte- en 
mobiliteitssysteem in de stedelijke regio, zijn technologie of fysieke artefacten 
met sociale structuren en praktijken verweven. Verandering in het ene gaat 
(vrijwel) altijd gepaard met verandering in het andere. Wanneer het ene niet 
verandert vindt verandering in het andere moeilijk plaats. Daarnaast hangt 
verandering in het systeem samen met exogene ontwikkelingen daarbuiten, in 
het zogenaamde landschap of met nieuwe structuren en prakijken in niches. 
Onderzoek naar stedelijke transities biedt tegelijk de gelegenheid om twee 
kennishiaten in transitiestudies (beter) te adresseren:  

1) De conceptualisatie van ruimte en schaal bij transities: traditionele 
concepties van transities zijn gebaseerd op het meerlagenperspectief 
(MLP). Transities zijn het gevolg van wisselwerking tussen de drie 
lagen in dit perspectief: niche - nieuwe structuren en praktijken; 
regime - gevestigde structuren en praktijken in samenhangende 
domeinen zoals wetenshap, beleid en markten; en landschap - macro-
ontwikkelingen op de lange termijn zoals klimaatverandering of 
economische conjunctuur (Geels & Schot, 2007). De aandacht voor de 
geografie van transities is in de afgelopen jaren toegenomen (Coenen 
e.a. 2012; Næss & Vogel, 2012; Raven e.a., 2012; Binz e.a., 2014; Hansen 
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& Coenen 2015; Murphy, 2015; Sengers & Raven, 2015; Truffer e.a., 
2015; Affolderbach & Schulz, 2016). Ondertussen wordt erkend dat 
transities afhankelijk zijn van de context waarin zij zich afspelen 
(Coutard & Rutherford, 2010; Coenen e.a., 2012) en dat daarmee 
rekening houden kan helpen om beter te begrijpen waarom en hoe 
zij plaatsvinden (Hansen & Coenen, 2015, pp. 104). Raven e.a. (2012) 
hebben een relationeel model ontwikkeld waar de lagen van het MLP 
op basis van verschillende soorten nabijheid worden gedefinieerd: 
lage nabijheid (niche), hoge nabijheid binnen een socio-technisch 
systeem (regime), hoge nabijheid over de grenzen van systemen heen 
(landschap). Empirisch onderzoek laat de meerwaarde van dit model 
zien als het gaat om netwerken tussen nicheactoren die de uitwisseling 
van ideeën tussen geografische gebieden bevorderen (bijvoorbeeld 
Sengers & Raven, 2015). Echter, het blijft nog beperkt. Aandacht is 
nodig voor: wat de relatie is tussen de verschillende soorten nabijheid, 
waarom en waartoe relaties tussen schaalniveaus belangrijk zijn en hoe 
het regime geografisch kan worden geconceptualiseerd (zie Hansen & 
Coenen, 2015).

2) De conceptualisatie van stedelijke transities: de afgelopen jaren 
hebben critici op twee uitdagingen gewezen als het om het bestuderen 
van stedelijke transities gaat. Ten eerste de gebouwde omgeving. Deze 
is stabieler dan andere technologieën (van Schaick & Klaasen, 2011), 
met als gevolg dat een veelvoud aan verschillende soorten artefacten 
uit diverse periodes van transitie naast elkaar blijven bestaan (Næss 
& Vogel, 2012). In sommige gevallen hebben deze ook een historische 
of culturele betekenis (Goss, 1988; Shove e.a., 2015). Hoewel het 
gebruik daarvan aanzienlijk kan veranderen (Shove e.a., 2015), is nog 
niet bekend hoe de gebouwde omgeving of infrastructuurnetwerken 
de koers van transities beïnvloeden. Empirisch onderzoek in 
steden heeft zich vooral gericht op technische deelsystemen, zoals 
vervoerstechnologieën (bijvoorbeeld Sengers, 2016). Een tweede 
uitdaging is de afbakening van het systeem. In de stad zijn, door 
diverse netwerken en relaties, systemen nauw met elkaar vervlochten. 
Dit heeft als gevolg dat het voordeel van gerichte interventies zoals 
verhoogde dichtheden of verkeersmanagement teniet zouden kunnen 
worden gedaan door ontwikkelingen elders in de stad (Næss & Vogel, 
2012). Kansrijker dan de focus op deelsystemen lijkt daarom een focus 
op de praktijken van huishoudens en bedrijven (zie Shove e.a., 2015). 

Onderzoeksvragen en aanpak
Door de volgende hoofdvraag te beantwoorden beoogt dit proefschrift een 
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bijdrage te leveren aan de hierboven besproken kennishiaten maar ook praktische 
handvatten te leveren aan praktijkmensen die aan stedelijke transities werken. 

Hoe kan de conceptualisatie van het regionaal ruimte- en mobiliteitssysteem als 
een sociaal-technisch systeem bijdragen aan zowel het begrijpen van waarom en 
hoe transitie plaatsvindt als het bevorderen van hedendaagse transitiepogingen?

Deze vraag is uiteen gespitst in de volgende drie deelvragen.   

Hoe kan het regionaal ruimte- en mobiliteitssysteem als een sociaal-
technisch systeem worden geconceptualiseerd? 

Deze vraag is beantwoord door middel van een literatuurbeschouwing en 
theoretische synthese van transitiesliteratuur evenals literatuur over de 
evolutie van het ruimte- en mobiliteitssysteem. Het heeft geresulteerd in een 
heuristisch raamwerk dat het ruimte- en mobiliteitsfeedbackcyclus (Bertolini, 
2009; Wegener & Fürst, 1998) combineert met het MLP. Het ruimte- en 
mobiliteitssysteem bestaat uit structuren en daarmee samenhangende 
praktijken van verschillende soorten actoren. Meestal handelen actoren naar 
deze structuren, maar zij kunnen daarvan afwijken. Door dit handelen worden 
structuren gereproduceerd of veranderd. De actoren en de fysieke structuren, 
de zogenaamde artefacten, worden weergegeven in de grafische weergave van 
het raamwerk (zie onderstaande figuur). De overige structuren zijn: 

• Regulatieve regels: gecodificeerde regels zoals wet- en regelgeving; 
• Normatieve regels: taken, verplichtingen, verantwoordelijkheden, 

evenals gedragsregels en maatschappelijke rollen, zoals sociaal en 
organisatiekapitaal, gevestigde belangen, leefstijlen en financiële 
prikkels;

• Cognitieve regels: geloofssystemen, probleemdefinities en -agenda’s 
en heuristieken die onbewust worden gebruikt en als gegeven worden 
beschouwd; 

• Discoursen: het samenstel van ideeën, concepten en categorieën 
waardoor betekenis aan sociale en fysieke verschijnselen wordt 
verleend. 

In de grafische weergave van het raamwerk wordt geen onderscheid gemaakt 
tussen regime en niche. In de niche zijn immers dezelfde soorten praktijken 
en structuren aanwezig als in het regime, maar zij zijn minder gestructureerd 
en daardoor vaak instabiel. Het landschap wordt gezien als bestaand uit quasi-
autonome of, vanuit het perspectief van de actoren in het systeem gezien, exogene 
ontwikkelingen van cultuur of maatschappelijke voorkeuren, demografie, 
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technologie, het politieke klimaat en de economie. In het raamwerk spelen de 
praktijken van huishoudens en bedrijven een centrale rol bij de ontwikkeling 
van het systeem. Gedurende meerdere decennia kan transitie plaatsvinden. Dit 
is het gevolg van het reflexief handelen van actoren en groepen en het samenspel 
tussen praktijken en structuren in niche en regime evenals ontwikkelingen in 
het landschap. Het toepassen van dit raamwerk om strategieën te ontwikkelen 
om een transitie naar betere afstemming tussen ruimtelijke ontwikkeling en 
verkeer en vervoer te bevorderen in de regio Amsterdam heeft zijn meerwaarde 
laten zien. Deze toepassing heeft nieuwe soorten oplossingen opgeleverd die 
zowel rekening houden met een bredere scala aan belangen als aansluiten op 
de veranderende praktijken van huishoudens en bedrijven. Bij de studie van 
historische transities is dit model eveneens bruikbaar gebleken. Hiertoe is het 
concept van ‘troubles’ gebruikt om beter zicht te krijgen op de plekken waar 
druk op gevestigde structuren aan het toenemen is of kan ontwikkelen. Troubles 
zijn moeilijkheden die mensen aantreffen in het dagelijks leven. Een tweede 
toevoeging om de dynamiek van transities te begrijpen is het concept van 
nabijheid. Het definiëren van regimes en niches op basis van nabijheid, waarvan 
geografische nabijheid maar één soort is, heeft het mogelijk gemaakt om de 
transitiedynamiek binnen en tussen geografische gebieden beter te begrijpen. 

Heuristisch raamwerk van het ruimte- en mobilit (op basis van Switzer e.a., 2013)
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Waarom en hoe vindt transitie plaats in het regionaal ruimte- en 
mobiliteitssysteem?

Deze vraag is beantwoord door middel van een vergelijkende casestudie van 
ruimte- en mobiliteitstransities in de stedelijke regio’s van München en Zürich 
in de periode sinds de Tweede Wereldoorlog. Deze regio’s zijn gekozen om een 
drietal redenen: 

1) Op basis van secundaire bronnen kunnen meerdere periodes van 
transitie sinds de Tweede Wereldoorlog worden onderscheiden: de 
eerste periode waar de modernisering van de stad en het opvangen van 
de auto snel werden omarmd gevolgd door een breuk daarmee rondom 
de jaren zeventig (tweede periode) en een kanteling van praktijken 
(regionalisering en toenemende fietsgebruik in München) sinds de 
jaren negentig, de derde periode. Het was van belang dat transities of 
transitiepogingen hadden plaatsgevonden om inzicht te krijgen in de 
mechanismes daarachter;

2) In beide regio’s was de initiële toestand van het system vergelijkbaar; 
3) Er is sprake van variatie van regionale en nationale context, wat het 

mogelijk maakte om rekening te houden met contextuele factoren. 

Met behulp van het heuristisch raamwerk en de concepten die in deelvraag 
één zijn uiteengezet is in 2012 in beide gebieden kwalitatief onderzoek gedaan. 
Deze casestudies hebben geresulteerd in drie hypotheses over waarom transitie 
plaatsvindt: 

H1: Veranderingen in de praktijken van huishoudens en bedrijven zorgen 
voor de druk die nodig is voor transitie zoals het zich manifesteert in het 
ontstaan van de foci van debat en conflict, oftewel troubles. 

De mate waarin de druk om te veranderen ontstaat hangt voor een wezenlijk 
deel van veranderingen van de praktijken van huishouden en bedrijven af. 
Een voorbeeld is de eerste periode van transitie na de Tweede Wereldoorlog 
in beide casussen waar toenemend autogebruik en de suburbanisatie voor 
steeds zichtbaardere problemen zorgde omdat de verdeling van wegruimte in de 
steden grotendeels onveranderd bleef. In deze periode werd vaak gesproken van 
een verkeerschaos en heerste alom grote druk om te veranderen. In de tweede 
periode van transitie vanaf de jaren zeventig zien wij weinig verandering in de 
praktijken van huishoudens en bedrijven, welke in samenhang staat met een 
beperkte mate van druk voor verandering. 
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H2: Belangenorganisaties duiden veranderingen in het landschap en in 
praktijken om structuren legitimiteit te verlenen en zodoende druk op 
het regime op te voeren. 

De mate van druk hangt af van de weerklank van voorgestelde 
cognitieve regels met structuren of discoursen in het landschap of 
stabiele structuren in het regime. 

Deze hypothese betekent dat druk van veranderende praktijken of van het 
landschap niet uit zichzelf ontstaat. Milieuvervuiling, schade aan de stad of het 
wegtrekken van bevolking moeten eerst geproblematiseerd worden voordat zij 
druk op gevestigde structuren en prakijken in het regime kunnen uitoefenen. 
Bijvoorbeeld in de jaren vijftig waren het journalisten en wetenschappers die de 
bepekte mate waarin de auto in de steden ruimte toegekend kreeg bekritiseerden. 
In de jaren zeventig waren het jonge architecten die de negatieve impact van het 
kritiekloos nastreven van de modernisering van de stad aan de kaak stelden tegen 
een achtergrond van de toenemende bewustwording van de negatieve invloed 
van het moderne leven. De casus van Zürich laat zien dat wat een probleem is 
afhangt van de weerklank met bredere discoursen en probleemdefinities. Voor 
de Tweede Wereldoorlog nam de druk toe om in te grijpen in de ruimtelijk 
ontwikkeling van de regio Zürich en Zwitserland als geheel. Na de oorlog is 
een kanteling waarneembaar op maatschappelijk niveau. In het licht van de 
toenemende spanningen tussen het Westen en het Oosten werd alles wat naar 
collectivisme rook in toenemende mate argwanend aangekeken. Als gevolg 
daarvan nam het draagvlak voor interventies in de grondmarkt af. 

H3: De identiteit van de stad heeft een discursieve kracht die kan worden ingezet 
om praktijken en structuren te legitimeren of de-legitimeren.

In beide regio’s zien wij, vooral in de periode vanaf de jaren zeventig, dat 
belangenorganisaties aanspraak maakten op de identiteit van de stad om de 
huidige praktijken ter discussie te stellen. In München ging het vooral om het 
veranderen van de fysieke identiteit van de stad. De modernisering werd soms 
die zweite Zerstörung Münchens genoemd. In Zürich daarentegen werd sociale 
identiteit van de stad als woonplaats onderwerp van discussie, naar aanleiding 
van de verdringing van inwoners door de toename van werkgelegenheid. Dit 
viel samen met het referendum over de U-Bahn, waarvan de plannen voor 
snelwegbouw en de modernisering van de stad afhankelijk waren. In het 
daaropvolgende referendum werd de gecombineerde U-/S-Bahn  afgewezen. 
Hierdoor werden beleidsmakers gedwongen om hun oplossingsrichtingen en 
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probleemdefinities ter discussies te stellen. 

De vierde hypothese heeft te maken met hoe transities plaatsvinden en luidt:

H4: Het bereiken van gedeelde cognitieve regels maakt verandering in de 
interventies in artefacten op het niveau van het systeem mogelijk. 

Een vergelijking tussen München en Zürich illustreert deze hypothese. In 
München zien wij dat een verandering van artefacten en daarbij een verdere 
versterking van een transitie in de eerste periode na de Tweede Wereldoorlog 
slechts mogelijk werd als er sprake was van een breed gedragen beeld (cognitieve 
regels) van de precieze soort interventies die in de gebouwde omgeving 
gepleegd moesten worden. In Zürich werd deze overeenstemming omtrent 
de bestaande stad nooit bereikt. Hierdoor bleven interventies in de gebouwde 
omgeving beperkt en grotendeels ad-hoc. In de regio was dit niet het geval. Hier 
werd de S-Bahn in combinatie met een uitgebreid snelwegennet gerealiseerd, 
hetgeen daar tot een verregaande transitie heeft geleid. Twee specificaties van 
deze hypothese gaan over hoe deze gedeelde cognitieve regels bereikt kunnen 
worden: 

a) Regels die zowel conflict bevorderen als effectief zijn bij het oplossen 
daarvan versnellen het bereiken van gedeelde cognitieve regels. 

De eerste periode van transitie in beide regio’s laat dit goed zien. In München 
zorgden juridische richtlijnen en sociale normen ervoor dat afstemming 
moest plaatsvinden tussen diverse belangen om voortgang te boeken met 
de ontwikkelingen van het vervoersnetwerk. Dit zorgde aanvankelijk voor 
vertraging, maar door het uitgebreide debat en de pragmatische houding van 
actoren uiteindelijk voor plannen die beter rekening hielden met de complexiteit 
van de stad. Hierdoor waren zij uiteindelijk haalbaarder en konden zij op meer 
draagvlak rekenen. In Zürich was het ontbreken van initieel conflict het gevolg 
van een samenspel van een sterke wens om snelle voortgang te maken, regels 
en normen die minder interactie noodzakelijk maakten tussen verschillende 
instanties en aanpassingen van regels om snelle besluitvorming mogelijk te 
maken. Vervolgens stuitten de plannen echter op haalbaarheidsproblemen 
en nam kritiek toe met tijdrovende wijzigingen als gevolg. In beide steden 
zien wij gevallen waar conflict tot patstellingen heeft geleid. Pragmatisme 
en de bereidheid om verder te kijken dan kortetermijnbelangen en belangen 
te herdefiniëren zijn net zo belangrijk om voortgang te maken. Voorbeelden 
hiervan zijn de bereidheid van de gemeente in München om een geplande 
ondergrondse verbinding over te laten aan de Deutsche Bundesbahn om 
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voortgang te maken met ondergronds openbaar vervoer of het aanpakken van 
verkeer- en vervoersproblemen als geheel in plaats van een smalle focus op het 
maximaliseren van parkeerplekken. 

b) Belangencoalities zijn een manier om druk uit te oefenen om 
veranderingen in cognitieve regels op hogere schaalniveaus te realiseren.

Het ontwikkelen van allianties rondom gedeelde belangen is een effectieve 
manier om druk uit te oefenen op actoren in andere sectoren of op andere 
schaalniveaus. Zo kan met hiërarchische verhoudingen worden omgegaan 
om consensus tussen schaalniveaus te bereiken. Een voorbeeld hiervan zijn 
de coalities die opgericht zijn door de burgemeester van München en collega 
burgemeesters om druk op de landelijke besluitvorming uit te oefenen. 

Hoe kan de conceptualisatie van het ruimte- en mobiliteitssysteem 
als een sociaal-technisch systeem geïntegreerd worden in een 
planningsbenadering om transitiepogingen te ondersteunen? 

Deze vraag werd beantwoord door een planningsbenadering gericht op het 
bevorderen van tweede-ordereflexiviteit en het toepassen daarvan in het 
planproces rondom knooppuntontwikkeling in de regio Amsterdam. Dit 
werd gedaan met een serie van vier workshops in de periode 2011 tot 2014 
gehouden met niche-actoren en progressieve actoren in gevestigde organisaties 
zoals overheden, belangenorganisaties, vervoers – en vastgoedontwikkelaars. 
Bij tweede-ordereflexiviteit gaat het om het ontwikkelen van oplossingen 
voor hardnekkige uitdagingen die de onbedoelde, of onverwacht extreme, 
neveneffecten zijn van oplossingen voor eerdere problemen zonder dat nieuwe 
neveneffecten ontstaan. Het heuristisch raamwerk ontwikkeld als antwoord op 
de eerste deelvraag werd gebruikt om reflectie van deelnemers te structureren. 
De benadering kent vier stappen die iteratief kunnen plaatsvinden: 

1) De ontwikkeling van een toekomstvisie van het ruimte- en 
mobiliteitssysteem. Deze kan als een oriëntatiepunt dienen voor 
reflectie en de uitwerking van gewenste veranderingen in het systeem. 
In de casus Amsterdam was de visie een systeem waar functies 
geconcentreeerd zijn rondom goed bereikbare knooppunten in het 
vervoersnetwerk op regionaal niveau zodat in de mobiliteit een 
duurzaam balans bereikt wordt tussen individuele en collectieve 
kosten en baten (zie 5.4.1).

2) Systeemanalyse. Het heuristisch raamwerk is gebruikt om de 
volgende te identificeren: barrières, zoals het verdienmodel van 
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gemeenten; bedreigingen, zoals afnemende vraag naar kantoorruimte; 
kansen, zoals afnemende vraag naar suburbane woonmilieus en 
neutrale ontwikkelingen, zoals de opkomst van collectief particulier 
opdrachtgeverschap in de woningbouw. Deze ontstaan wanneer niche, 
regime en landschap (niet) veranderen. 

3) Herdefiniëren van structuren en praktijken. Dit vond plaats in twee 
stappen en beoogt congruente oplossingen te ontwikkelen die aan de 
behoeften van centrale stakeholders voldoen. Ten eerste zijn strategieën 
ontwikkeld die rekeninghouden met of benutten de barrières, 
bedreigingen, kansen en ontwikkelingen die geïdentificeerd zijn in 
de systeemanalyse. Er waren vijf soorten: (1) financiële raamwerken 
zoals een integraal verdienmodel voor gemeenten; (2) governance-
strategieën, zoals een faciliterende rol voor de overheid; (3) juridische 
raamwerken, zoals een vergroot instrumentarium voor gemeenten 
om ontwikkeling te sturen; (4) de combinatie van kennis, zoals de 
integratie van kennis over bereikbaarheid in het vestigingsbeleid; en 
(5) vraagmanagement. Vervolgens zijn strategieën ontwikkeld op het 
niveau van een OV-corridor en een station langs de lijn. Deze richten 
zich op de functionele mix langs en profilering langs de lijn evenals 
op de governance zoals multi-stakeholderplatforms om station- en 
corridorontwikkeling te faciliteren. 

4) Assessment van strategieën. Hier is gebruik gemaakt van 
interdisciplinaire kennis, in dit geval van verkeerskunde, planologie 
en transitiestudies, om te reflecteren op bijdragen van voorgestelde 
interventies aan het langetermijndoel van verduurzaming. 

Al bleef de toepassing van deze benadering beperkt tot een reeks van vier 
workshops verspreid over een jaar lijkt de benadering kansrijk. Het is 
vernieuwend in de planologie door de combinatie van abstracte reflectie en 
concrete interventies en de ruimte geboden aan nieuwe actoren. 

Bijdragen aan kennishiaten en toekomstige onderzoeksrichtingen 
Achtereenvolgens worden de bijdragen aan de vier kennishiaten in de 
planologie rondom transformatieve verandering en aan de twee kennishiaten in 
transitiestudies besproken. Bij enkele van deze hiaten worden richtingen voor 
vervolgonderzoek uiteengezet. 

1) Structurele kansen/uitdagingen: De introductie van de lagen van 
het MLP heeft een preciezere operationalisering van deze kansen 
en uitdagingen mogelijk gemaakt. De bruikbaarheid daarvan was 
terug te zien in de benadering ontwikkeld ter beantwoording van 
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de derde deelvraag. Zo konden deelnemers systematisch relevante 
ontwikkelingen identificeren in de drie lagen en in andere systemen. 
De historische casestudies hebben een kanttekening geplaatst bij 
het belang daarvan. Dit staat niet vooraf vast, maar hangt van de 
weerklang met probleemdefinities en de framing van problemen af. 
In zowel Zürich als München waren de troubles waaruit de hoogste 
druk voortvloeide van lokale aard en sloten aan op stabiele structuren, 
bijvoorbeeld de waarde van de stad of de rol van de staat. Voor de 
praktijk betekent dit dat het belangrijk is om een verbinding te leggen 
tussen grote maatschappelijke en lokale uitdagingen op een wijze die 
ze tastbaar maakt. 

2) Bottom-up maatschappelijke initiatieven: Dit onderzoek laat het 
belang van initiatieven of niches zien bij de totstandkoming van 
transformatieve verandering in de stad. Dat gezegd hebbende zijn 
de grenzen van niches vaak vager dan soms wordt aangenomen. In 
Zürich en München waren niches ook vertegenwoordigd binnen 
gevestigde organisaties zoals politieke partijen of gemeentelijke 
diensten. Daarbinnen oefenden ze invloed uit. Dit pleit voor een 
afbakening van niches op basis van nabijheid in termen van de drie 
soorten regels. Daarnaast kunnen niche (en regime) het lokaal niveau 
overstijgen. Coalities tussen lokale niches kunnen belangrijk zijn om 
druk uit te oefenen voor verandering. In twee opzichten is dit van 
belang voor de praktijk: (1) samenwerking tussen actoren in gevestigde 
en nieuwe organisaties kan de kans op verandering vergroten. De 
kennis van nieuwe actoren kan tot nieuwe inzichten bij actoren in 
gevestigde organisaties leiden, terwijl actoren in deze organisaties een 
belangrijke rol kunnen spelen om het draagvlak voor verandering 
van binnen te vergroten; (2) coalities met gelijkgezinden in andere 
geografische locaties kan, mede in het licht van het toenemende belang 
van supranationale besluitvorming, tot verhoogde druk op bestaande 
structuren en praktijken leiden. In vervolgonderzoek verdient dit 
aspect meer aandacht. 

3) De rol van de praktijken van huishoudens en bedrijven: De expliciete 
focus hierop heeft het mogelijk gemaakt om beter te begrijpen hoe 
de druk ontstaat die tot stedelijke transities leidt. De benadering en 
de aandacht voor de behoeften van centrale stakeholders evenals de 
sociologische en culturele betekenis van praktijken, bijvoorbeeld 
rondom fietsen of ‘slow living’, zijn een goed begin. Toch zou meer en 
interdisciplinaire onderzoeksaandacht voor hoe praktijken veranderen 
het mogelijk maken om transities beter te begrijpen en om effectievere 
transitiestrategieën te ontwikkelen. 
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4) De doorwerking van nieuwe inzichten in de praktijk: De reflexieve 
planingsbenadering ontwikkeld ter beantwoording van de derde 
deelvraag laat zien hoe planning, door beter aan te sluiten op 
maatschappelijke ontwikkeling en door vanzelfsprekende structuren 
en prakijken ter discussie te stellen zou kunnen bijdragen aan 
het ontwikkelen van oplossingen voor de duurzaamheidsopgave. 
Het neemt de behoeften van actoren als het uitgangspunt en richt 
zich op het collectief wegen van belangen om verder te reiken dan 
kortetermijnbelangen die transformatieve verandering kunnen 
verhinderen. 

Al lijkt de benadering veelbelovend, er bestaan vier aandachtspunten 
voor vervolgonderzoek: 

a. Interdisciplinariteit en werkvormen. In de benadering bleef de 
interdisciplinariteit beperkt tot het betrekken van planologen, 
transitiesonderzoekers en verkeerskundigen en was het soort 
werkvormen eveneens beperkt. Per stap is een rijk palet aan 
methoden en technieken beschikbaar dat verder verkend kan 
worden (zie 6.4.4);

b. Tegenstrijdige belangen en macht. Het werk met de benadering bleef 
beperkt tot een vroeg stadium. De historische transities bestudeerd 
ter beantwoording van de tweede deelvraag laten zien dat transitie 
een omstreden en politiek proces is dat vak geïnitieerd wordt door 
nieuwe actoren. Recente experimenten met gevestigde actoren (zie 
Majoor e.a., 2017; Hooijer e.a., 2017) laten zien welke uitdagingen 
zich kunnen voordoen rondom macht wanneer er gewerkt wordt 
met deze actoren.  Bestaande rolverhoudingen, procedures en 
werkwijzen kunnen een gevaar kunnen vormen voor gezamenlijke 
pogingen om te leren en experimenteren. Deze vraagstukken 
krijgen in transitiestudies steeds meer aandacht (zie 6.4.4). Zodat 
benaderingen zoals de reflexieve planningsbenadering besproken 
hier daadwerkelijk kunnen bijdragen aan transitie moeten nieuwe 
werkwijzen worden ontwikkeld om met macht en tegenstrijdige 
belangen om te gaan; 

c. Legitimiteit. Alhoewel de planningsbenadering meer participatief 
is dan traditionele benaderingen, betstaat het risico op gedwongen 
of vrijwillige uitsluiting van bepaalde actoren. De opgave is 
om ervoor te zorgen dat diegenen van wie de tijd, middelen of 
belangstelling ontbreekt nog vertegenwoordigd zijn en dat rekening 
gehouden wordt met algemene maatschappelijke belangen die 
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niet aanwezig zijn in het deel van de stad waarin gewerkt wordt. 
Zoals in transitiestudies is benadrukt moeten vraagstukken van de 
legitimiteit onderdeel van het ontwerp en experimenten zijn (zie 
6.4.4). 

Daarnaast blijven er twee algemene aandachtspunten. Ten eerste, het belang van 
deze experimenten bij de reconfiguratie van het socio-technische systeem of 
als aanjager van bredere systeemtransities en, ten tweede, het opschalen van 
nieuwe structuren en praktijken (vgl. Bulkeley e.a., 2015, pp. 23, 241). 
 
De conceptualisatie van ruimte en schaal bij transities
De bevindingen van dit onderzoek staven die van de reeds besproken studies 
als het gaat om de plaatsspecificiteit van stedelijke transities. De troubles die 
ontstonden waren lokaal van aard, evenals de argumenten die de troubles 
frameden, regimes en aspecten van het landschap (demografie, cultuur en 
economische ontwikkeling). Het concept van nabijheid biedt een bruikbare 
manier om een onderscheid te maken tussen de structuratielagen van het MLP 
en geografische schaalniveaus en om de uitwisseling van ideeën en de uitoefening 
van macht tussen plekken en tussen niche en regime te volgen. Bijvoorbeeld de 
uitwisseling van ideeën waar er al sprake was van cognitieve of sociale nabijheid, 
zoals over de verkeersplanning tussen de VS, Duitsland en Zwitserland, of de 
uitoefening van macht tussen schaalniveaus, zoals is besproken in de toelichting 
op de specificatie b van de vierde hypothese. Toch lijkt de daadwerkelijke 
invloed van stromen van ideeën door netwerken op de koers van transities 
beperkt. In de historische casestudies was het veel eerder het geval geweest dat 
grote besluiten op basis van regionale of landelijke debatten plaatsvinden en dat 
nieuwe ideeën van elders de uitwerking daarvan beïnvloeden, zoals bijvoorbeeld 
bij de keuzes rondom de binnenstedelijke aanleg van snelwegen in Zürich. Om 
beter zicht op de precieze invloed van stromen van ideeën door netwerken te 
krijgen is verder onderzoek nodig. Het gaat om de vraag of de bewustwording 
van troubles vooral een lokale aangelegenheid is of dit beïnvloed wordt door 
deze bovenlokale uitwisselingen. 

De conceptualisatie van stedelijke transities
Rondom de rol van artefacten heeft dit onderzoek laten zien dat het normatieve 
belang van de gebouwde omgeving is om bepaalde praktijken en structuren te 
legitimeren (zie hypothese 3). Het gaat hier om de identiteit van de stad oftewel 
de historische en culturele waarde van de gebouwde omgeving, de plaatselijke 
sociaaleconomische samenstelling en de economische ontwikkeling. Toch 
bleef het relatief belang van een aanspraak hierop beperkt. De argumenten 
die gebruikt werden sloegen alleen aan wanneer er sprake was van weerklang 
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met veranderingen van discoursen of cognitieve regels in de samenleving. 
Bijvoorbeeld de weerklang van argumenten voor modernisering met het 
groeidiscours in de eerste periode van transitie of argumenten om veranderingen 
in het karakter van de stad te beperken met toenemende kritiek op een eenzijdige 
focus op groei ten koste van het milieu, gezondheid en levenskwaliteit in de 
tweede periode. Met betrekking tot transitiepaden zien wij dat het bij stedelijke 
transities vaker gaat om een verandering van het gebruik van artefacten dan 
het vervangen daarvan. Experimenten en initiatieven die wij zijn tegengekomen 
in de historische transities richten zich meer op verandering van het gebruik 
van artefacten dan puur de ontwikkeling van nieuwe technologieën. Een 
tweede bijdrage van dit onderzoek betreft de afbakening van het systeem. Dit 
onderzoek zag veranderingen in praktijken als het startpunt en volgde daarmee 
samenhangende veranderingen in structuren. Zodoende kan een transitie 
gezien worden als meer dan een verandering van vervoerstechnologieën of 
toenemende dichtheden, maar eerder een samenhangende verandering van 
regels, artefacten, discoursen en de praktijken van huishoudens, bedrijven en 
andere actoren. 


