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“Tegenwoordig beïnvloeden medianetwerken ‘echte’ plekken in 
een wisselwerking het internet, telefoon, televise, etcetera. De 
opkomende ruimte van digitale informatie- en communicatie-
stromen verandert niet alleen onze fysieke omgeving, maar ook 
de sociale, economische en culturele ordening van samenlevin-
gen in algemene zin. Voorbeelden van die hybride ruimte zijn 
volop te vinden in ons dagelijks bestaan. Zo is er de privé (com-
municatie)ruimte van de mobiele telefonie, waarbij eilandjes 
van privé-ruimte ontstaan binnen de openbare stedelijke ruim-
te. Of de beveiligde omgevingen waar camera’s toezicht houden 
op open stedelijke gebieden. In onze privé-omgeving zijn nog 
meer voorbeelden te vinden.” 

(Sikiaridi en Vogelaar,  2006, p.84)
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Na mij afgelopen twee jaar verdiept te hebben in 
de sociale ruimte van de stad, was ik in een onder-
deel van het vakgebied terecht gekomen waarin 
ik maar bleef doorlezen. De trilogie “sferen” van 
Peter Sloterdijk, verschillende lezingen van Bruno 
Latour over de actor-netwerk theorie en “La pro-
duction de l’espace” van Henri Lefebvre deden me 
meer en meer beseffen dat ik met een vak bezig 
was waarin ruimtelijke ordening niet zozeer cen-
traal stond, maar juist het product was van het 
spanningsveld tussen de verschillende actoren in 
de stedelijke ruimte. Dat klinkt enigszins als een 
open deur, maar om over de sociale en fysieke 
ruimte te lezen als een continu veranderende bel; 
als tegelijkertijd product en producent; en als een 
oneindig netwerk van actoren: dat heeft mijn kijk 
op de stad zeer veranderd. 

Tegelijkertijd ben ik van een generatie die zijn 
sociale ruimte de afgelopen jaren sterk heeft zien 
veranderen. Ik ben continu op de hoogte van de 
activiteiten van zelfs mijn verste vrienden, handel 
een groot deel van de zaken via mijn smartphone 
af en er zijn weinig mensen in mijn sociale kring 
die nog nooit iets via internet besteld hebben. Dit 
moet naar mijn idee een grote invloed hebben op 
die stedelijke ruimte, die zo vaak binnen de oplei-
ding Urban Design and Planning genoemd wordt: 
de stedelijke openbare en publieke ruimte.

[ VOORWOORD ]

Met deze inslag ben ik mijn onderzoek naar die 
invloed begonnen en het heeft even geduurd voor-
dat het uiteindelijke doel van het project helder 
werd. Langzaamaan onstond er door alle waar-
nemingen, interviews en analyses een overzicht 
over de invloeden van die digitaliserende sociale 
ruimte op de stedelijke publieke ruimte. Zo heb 
ik naar een uiteenzetting kunnen werken voor de 
vormgevers van die ruimte. Voor u ligt in rapport-
vorm het resultaat van dat onderzoek.

In dat traject, zijn een aantal mensen heel belang-
rijk geweest. Ik wil Ans Meerding bedanken, voor 
het aansporen tot het doorzetten van dit individu-
eel afstudeerproject en het lezen en becommen-
tariëren van al mijn teksten en tekeningen. Ik wil 
mijn afstudeercommissie, Sophie Rousseau, Kees 
Doevendans en Aloys Borgers bedanken, niet al-
leen voor het begeleiden van mijn afstuderen, 
maar ook voor het feit dat zij mij de mogelijk-
heid gegeven hebben mijn eigen afstudeerproject 
te draaien. Daarnaast gaat mijn dank uit naar de 
verschillende personen die ik heb mogen intervie-
wen, zij maakten tijd voor mij vrij met een onver-
wachte vanzelfsprekendheid.

Nick De Graaf
Eindhoven
28-12-2013



< Pagina VI >



< Pagina VII ><<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

[ ABSTRACT ] 

transformation of this public space? - Which as-
pects of the digitalization have an influence on the 
urban public space? - Which aspects of the public 
realm and public space transform because of this 
influence? - In what way does the public space 
transform? - Which actors participate in this trans-
formation?

The first part of the study, defining the concept 
‘public space’ and the relevant aspects of it, was 
primarily a research in literature. Thereby the 
concept of public space was also translated to the 
digital space.

Subsequently a research was done in literature and 
through notions in the urban public space itself for 
defining aspects of digitalization that could affect 
that urban public space. At the same time inter-
views were done with (municipal) organizations 
that focus on the digital aspects of the urban pub-
lic space. In this way a range of developments was 
described which affect the public processes and 
activities. The great diversity of developments that 
affect the public processes and activities obliged 
to bring structure in this range: a definition of the 
concept digitalization and the aspects of this con-
cept that are of importance for this study.

Along with the definition of urban public space, 
the definition of digitalization and an elaboration 
of the process of transformation of public space 
different examples of the transformation of public 
space were drawn up.

Last of all different kinds of actors within the digi-
talization of the public realm are mapped, also 

The main topic of this study is the evolvement 
of urban spaces of the public realm. Moreover, it 
concentrates on the activities and processes of that 
public realm: meeting unknown fellow citizens of 
the city; looking at and being looked at; greeting; 
have a chat and forming an opinion about all dif-
ferent aspects of the urban society.

Since the start of the new millennium a shift is 
happening in the urban spaces that contain this 
public realm. It is not only the physical public 
space that is containing the processes of the public 
realm, but more and more often the processes are 
happening in the digital space. This development 
is having its influence on the urban public realm 
and its public space.

Within the field of urban design and planning we 
are at the beginning of an insertion of a range of 
digital developments in this public realm and this 
public space. To manage this insertion and guide 
it carefully, the influences of these developments 
on the field of urban design and planning should 
be made comprehensible.

The goal of this study is to make an exploration 
of the different digital influences on the urban 
space and to unfold them into a clear overview for 
the designers and shapers of the urban space. The 
questions that should be asked within such a study 
are:

In which way do the different aspects of digital-
ization affect the urban public space? - For this 
study, what are the relevant aspects of the public 
realm and public space? - What is the process of 
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based on the interviews done earlier in the study. 
By reflecting on their intentions along with their 
possibilities to have a hold on the processes of 
transformation, matters for consideration are giv-
en to ease dealing with the changes in the public 
realm and the urban public space.

The public realm is the urban space where public 
processes are taking place. These public processes 
are the activities in the urban public space which 
have a social aspect: just seeing the other mem-
bers of the (urban) society; maybe have a talk with 
them; and get an opinion of them.
The digitalization of this urban public space oc-
curs in two different ways:

• The digitalisation óf the public realm
• The digitalization ín the public realm

Both ways have their influence on the urban pub-
lic space itself. This influence becomes visible in 
three fases. 

1: The introduction of an element of digitalization: 
a single element is introduced in the processes of 
the urban public space. Such an element could be 
a specific application for a smartphone or the us-
age of a webshop.

2: The absorbtion of the element of digitalization: 
the element is absorbed in everyday life. It settles 
in the range of (public) activities that we have in 
our urban society.

3: The expression of the element of digitalization: 
finally one can observe the social and physical 
consequences of the introduction and absorbtion 
of the element. 

The second fase of this decomposition of the 
process of transformation is the most interest-
ing because in this fase the effects of the element 
of digitalization on the society and everyday life 
are determined. Unfortunately this fase is hard to 
recognize: most of the time new technologies are 
introduced as live-changing, but are commonly 
used a fraction of time later.

The digitalization óf the public realm means the 
emergence of digital public spaces like social me-
dia sites, but also other sites for communication 
like webshops or internetfora. The introduction 
of these different spaces has various effects on the 
public realm in its whole. It broadens (into two 
spaces) and becomes more accessible (with the 
use of digital media), but sometimes the digital 
space takes over the activities that used to take 
place in the physical urban space. 
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The digitalization ín the public realm means the 
emergence of digital media like smartphones, 
smartwatches and smartgoggles in physical space 
and also the emergence of the connectivity-layer 
upon the physical space. The introduction of the 
digital media in the public realm results in a mix-
ture of public and private activities in the public 
space of cities. Unresponsive islands of private 
conversations, working individuals or texting 
youth are present in the space that is named pub-
lic space.

At the same time the layer of ever-present con-
nection causes an ever-present potential of (non-) 
public activities. It is not even necessary to un-
dertake these activities with people who are in 
physical presence. The emergence of digital media 
and the connection-layer results in a third sort of 
space: apart from digital and physical space there 
is a space that contains both: a fused space. More 
and more the urban space of the future citizen will 
be that of the fused space.

An exemple of a fused space is the reviewed space: 
the space in the city where you see the shops and 
restaurants and at the same time you see reviews 
of people who went there through your smart-
phone or another digital medium.

This kind of space consists of four components. 
The first component is the digital space. This is the 
space where the digital information is stored, vis-
ible and expandable: the space of databases. The 
second component is the physical space. This is 
the space we know, the space we move through, 
the space in which we can touch and feel its ele-
ments. Then there are the two components of the 
fused space that are able to let the user see both 
of them at the same time: the digital medium and 
the layer of connection. There are a lot of different 
digital media in the public space of the city. There 
are interactive and non-interactive static screens 
for displaying information like history of the 
place, maps or advertisements in the urban space. 
Also there are personal screens of the expanding 
arsenal of laptops, tablet, smartphones, phablets, 
smartwatches, smartgoggles etcetera. They can 
make the digital information visible by using their 
screen and their link to the digital space. This link 
is established due to different layers of connec-
tion that exist as a non-visible cloud in the city.  
At this moment the 4G and WiFi connections are 
the most interesting because they have enough 
speed to facilitate the connection for the emerg-
ing fused-space. When mapping WiFi’s in a city 
and mapping the spaces of which there is digital 
information in the most common used digital da-
tabases, one could see where these fused-spaces 
are already existent.

Because of the extended range of components that 
are a part of this new urban public space there 
is an extension of actors in the design and shap-
ing of the public space. Apart from governments 
and their advisors and the interested parties like 
neighbouring residents and shop-owners giant 
soft- and hardwarecompanies, little ICT-compa-
nies and artists are shaping the layers and compo-
nents of this space. Each actor is doing this with its 
own intentions as advertising, gathering informa-
tion or controlling people but also urging people 
to think about the space or stimulating contacts 
in space. There is almost no supervision in this 
space when it comes to the shaping of it. Everyone 
can put almost everything in it. Only large parties 
as Google and Apple have some kind of control 
over what is made visible on their part of the fused 
space. 

Dutch municipalities are flirting with public WiFi, 
public digital media and public applications for 
digital media, but digitalization is never men-
tioned when talking about the development of ur-
ban public spaces. In Dutch urban development 
plans and visions of urban structure the effects of 
digitalization on the space should be studied and 
municipalities should carry out a vision about 
this development. In this vision they can describe 
their ideas about the connection-layer in the city, 
the public digital applications and spaces of the 
city, the public digital media in the urban space 
and the design of the urban space considering the 
changes of the public realm.

When doing this they can base their ideas on the 
three ways of how the digitalization is changing 
the urban public space:

• The broadening of the space for the public pro-
cesses: the space for public processes broadens 
with the introduction of the ever-consultable digi-
tal space.

• The changing of publicness of the urban spaces: 
digital media have the possibility to change the ur-
ban spaces to spaces with less or with more public 
processes.

• The changing of actors in the process of shaping 
the public space: with the introduction of more 
components of urban public space, more actors 
are shaping this space.

With this they have a new approach on the urban 
public space and public realm. It is not the only 
approach, but an extension of the present arsenal 
of analytical means. In this way the municipalities 
and their advisors such as urban planners and de-
signers can run parallel to the evolving spaces of 
the public realm.
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AANLEIDING
Michiel de Lange en Martijn de Waal beschrijven 
in ‘How can architects relate to digital media?’ 
(Lange, de en Waal, de, 2009) drie manieren waar-
op architecten en stedebouwkundigen kunnen 
omgaan met digitalisering van de samenleving.

Als eerste beschrijven zij het negeren: vormge-
ving van de fysieke ruimte en vormgeving van de 
technosociale ruimte gebeuren in een totaal ander 
tempo. Waarom zouden vormgevers van de fy-
sieke ruimte rekening moeten houden met sociale 
media, terwijl diezelfde sociale media verdwenen 
zouden kunnen zijn, of tot iets totaal anders ge-
evolueerd  wanneer de fysieke ruimte opgeleverd 
is? Hun antwoord hierop is dat de opkomst van 
de technosociale ruimte een enorme invloed heeft 
op de ruimtes van wonen, ontmoeten, bewegen, 
werken en recreëren. Aangezien architecten en 
stedebouwers met deze ruimtes werken, kunnen 
zij de technosociale ruimte niet negeren.

Ten tweede het omarmen: dit is het informatie-
tijdperk, en vormgevers van de stedelijke ruimtes 
zouden voor dit tijdperk moeten ontwerpen! Zij 
zouden niet alleen voor de straat moeten ontwer-
pen, maar ook voor het beeldscherm. Ruimtes 
kunnen uitgerust worden met honderden senso-
ren die handelingen in de ruimte kunnen lezen en 
het gedrag van de ruimte hierop kunnen aanpas-
sen. Elk oppervlak is een pixelruimte in potentie, 
zodat de ruimte gepersonaliseerd kan worden 
door en voor zijn gebruiker. Maar slaan we hierin 

dan niet door? We moeten niet negeren dat de di-
gitale media vooral het sociale gedrag in de ruimte 
beïnvloeden en dat deze invloed niet altijd positief 
is.

Als laatste de kritische verbondenheid: tussen de 
twee hiervoor besproken houdingen gaan zitten is 
ook niet de manier. Alvorens men zijn houding 
ten opzichte van de digitale media kan bepalen, 
is een zelfreflectie van het vakgebied nodig. Ste-
debouw en architectuur zijn professies die het po-
dium ontwerpen voor (niet-)sociale bezigheden. 
Men kan zich dus afvragen bij het ontwerpen van 
een woning, of de woning –de afzonderingslocatie 
tussen vier muren en een dak- nog steeds dezelfde 
woning is wanneer deze muren gepenetreerd wor-
den door verschillende media, waardoor voor-
heen gescheiden ruimtes als werk, recreatie en 
ontmoetingen binnendringen. Andersom kunnen 
we ook stellen dat privéruimtes, door middel van 
smartphones en tablets infiltreren in de publieke 
ruimtes van de stad.

Om binnen de triade mens-ruimte-media te ont-
werpen in plaats van binnen mens-ruimte (hou-
ding: negeren) of binnen mens media (houdig: 
omarmen) dient eerst een inventarisatie gemaakt 
te worden van de verschillende invloeden van de 
digitale media en hun technosociale ruimte op de 
stedelijke ruimte en de stedelijke processen. Daar-
bij is het niet alleen belangrijk de ontwerper te 
overtuigen te werken binnen deze nieuwe, meer 
gecompliceerde, situatie, maar deze situatie ook 
zo te beschrijven dat men hem aan de opdracht-
gevers uit kan leggen, die vaak alleen aan een (her)
ontwerp voor een ruimte denken.

[ INLEIDING ]



< Pagina 002 > >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

DOELSTELLING
Binnen de stedebouw en de interactie met de om-
ringende disciplines staan we aan het begin van 
de opname van een scala aan digitale ontwikke-
lingen. Om deze opname te beheersen en zorg-
vuldig plaats te laten vinden moet, zoals de Lange 
en de Waal al bepleitten, eerst inzichtelijk worden 
gemaakt wat de invloeden zijn van deze ontwik-
kelingen op de ruimte waarbinnen de stedebouw 
werkt. Wanneer de spelers binnen de stedelijke 
ruimte begrijpen hoe de verhoudingen, invloeden 
en processen binnen en tussen deze ruimte en de 
digitale ruimte veranderen, kan er  daadwerkelijk 
een wisselwerking  plaats gaan vinden tussen het 
hele digitale ontwikkelings-veld en de stedebouw-
kundige ontwikkelingen. 

Binnen de literatuur over de invloed van digitale 
ontwikkelingen op de fysieke en sociale stedelijke 
ruimte zijn er per ingekaderd onderwerp al enige 
uiteenzettingen gegeven. De directe relevantie 
van deze artikelen verdwijnt echter snel door de 
vaart van de digitale ontwikkelingen en een dui-
delijk overzicht van de voor de stedelijke ruimte 
relevante aspecten van de digitalisering ontbreekt.  
Het doel van dit onderzoek is een verkenning uit 
te voeren van digitale invloeden op de stedelijke 
ruimte, en deze voor vormgevers van de ruimte 
uiteen te zetten op een overzichtelijke manier. 
Daarbij moet steeds de relatie met het steden-
bouwkundig werkveld worden gezocht. In dit 
rapport wordt zo systematisch uitgelegd hoe de 
stedelijke ruimte verandert onder invloed van de 
digitalisering, op een manier dat ook voor toe-
komstige ontwikkelingen bepaald kan worden 
wat voor effect zij gaan hebben en of deze effecten 
gewenst zijn.

KADER
Het kader waarbinnen dit onderzoek plaatsvindt 
is de publieke ruimte van de Nederlandse binnen-
stad. 

Binnen de stad bevinden zich veel soorten ruim-
tes, maar de publieke ruimte is, zoals beschreven 
in hoofdstuk één, kenmerkend voor de stedelijke 
samenleving én van groot belang voor die samen-
leving. Hierom vormt zij de eerste afbakening van 
dit onderzoek.

Het centrum van de stad is de het gebied met de 
grootste concentratie aan verschillende publieke 
ruimtes. Hier worden veel ontwikkelingen als eer-
ste zichtbaar. Zij vormt het tweede kader van dit 
onderzoek.

Ondanks dat de ontwikkelingen over de hele we-
reld plaatsvinden spitst dit onderzoek zich voor-
namelijk toe op de Nederlandse stad: ten eerste uit 
een onderzoeksgrelateerd praktische overweging 
met betrekking tot interviews en analyses; ten 
tweede om het onderzoek te beperken: door de 
nederlandse binnenstad als kader te nemen vallen 
de vooraf geplande steden met een soort “smart-
city” concept die in Azië worden neergezet bui-
ten het onderzoek. Hoewel zij een zeer interessant 
onderzoeksobject zijn, verschillen zij zo van oor-
sprong, proces en uiteindelijke publieke ruimte 
dat het onderzoek te groot zou worden.

ONDERZOEKSVRAGEN 
De vragen die hierbij gesteld worden zijn:

Hoofdvraag: 

• Op welke manier beïnvloeden verschillende as-
pecten van de digitalisering de binnenstedelijke 
publieke ruimte?

Deelvragen:

• Wat zijn de voor dit onderzoek relevante aspec-
ten van de binnenstedelijke publieke ruimte? 

• Hoe vindt het transformatieproces van de pu-
blieke ruimte plaats?

• Welke aspecten van de digitalisering beïnvloe-
den de binnenstedelijke publieke ruimte?

• Welke aspecten van de binnenstedelijke publieke 
ruimte transformeren onder invloed van de digi-
talisering?

• Op welke manier transformeert de binnenstede-
lijke publieke ruimte?

• Welke actoren spelen binnen deze veranderende 
ruimte?

METHODOLOGIE
Voor het eerste deel van het onderzoek, het bepa-
len van de definitie van de publieke ruimte wordt 
vooral de literatuur over Habermas en Lofland 
erop na geslagen. Deze wordt daarna toegepast 
op de digitale ruimte. Door hier ook het belang 
van de publieke ruimte te beschrijven wordt gelijk 
een deel van de relevantie van het project aange-
toond. Aan de hand van de literatuur van de Waal 
en Lefebvre wordt het begrip ‘publieke ruimte’ 
verder uitgewerkt en dynamischer of “bruikbaar” 
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gemaakt om de ontwikkelingen van de ruimte uit 
te kunnen gaan leggen: de ontwikkelingen onder 
invloed van de digitalisering. Hiervoor is ook naar 
een geschikte metafoor gezocht om het transfor-
matieproces uit te leggen. De uitwerking van dit 
transformatieproces van de publieke ruimte kan 
daarna gebruikt worden om de veranderingen van 
deze ruimte te beschrijven.

Vervolgens worden in de literatuur en door mid-
del van constateringen in de stedelijke ruimte naar 
voorbeelden gezocht van aspecten van digitalise-
ring die de publieke ruimte zouden kunnen ver-
anderen. Tegelijkertijd wordt er aan voor dit on-
derzoek gehouden interviews met (gemeentelijke) 
instanties gerefereerd. Deze instanties concentre-
ren zich op de digitale aspecten van de stedelijke 
ruimte. Zo wordt een scala aan digitale ontwikke-
lingen  beschreven die invloed hebben op de pu-
blieke ruimte zoals die beschreven is in het eerste 
deel van het onderzoek.
De grote verscheidenheid aan van invloed zijnde 
digitale aspecten noopte tot een structurering van 
deze aspecten: de definiëring van het begrip digi-
talisering en de aspecten daarvan die van belang 
zijn voor dit onderzoek. Dit is in hoofdstuk twee 
uitgewerkt.

Aan de hand van de definitie van de publieke 
ruimte, de definitie van de aspecten van digitalise-
ring en de uitwerking van het proces van transfor-
matie worden verschillende voorbeelden van de 
transformatie van de publieke ruimte uitgewerkt. 
Zo is het verhaal geconcretiseerd en tastbaar ge-
maakt.

Als laatste worden, mede aan de hand van de eer-
der gedane interviews, de verschillende soorten 
actoren binnen de digitalisering en de publieke 
ruimte in kaart gebracht. Door globaal hun inten-
ties te beschouwen samen met de mogelijkheden 
die zij hebben om invloed uit te oefenen op het 
transformatieproces worden handreikingen gege-
ven voor de omgang met de veranderingen in de 
publieke ruimte.

OPBOUW
Het rapport bestaat uit vier delen. Ieder met zijn 
eigen theoretische kader, eventueel vervolgonder-
zoek, uitweiding en conclusie. Hierin verschilt de 
opbouw van dit rapport met de gebruikelijke op-
bouw van een afstudeerthesis. 

In de paragrafen van hoofdstuk één zal ingegaan 
worden op de publieke ruimte. Zij beschrijven hoe 
de publieke ruimte ten opzichte van dit onderzoek 

gedefiniëerd wordt en wat haar belang is. Daar-
naast wordt de totstandkoming van de publieke 
ruimte beschreven en hoe haar proces van ont-
wikkeling is.

In hoofdstuk twee wordt het begrip digitalisering 
verder uitgewerkt. Vanuit de definitie van het be-
grip wordt aangegeven welke aspecten van digi-
talisering invloed hebben op de in hoofdstuk één 
beschreven publieke ruimte.

In hoofdstuk drie wordt de invloed van die ver-
schillende aspecten van digitalisering op de pu-
blieke ruimte aan de hand van de literatuur en 
aan de hand van voorbeelden verder uiteengezet, 
met als doel inzichtelijk te maken hoe die aspec-
ten invloed hebben en hoe andere (toekomstige) 
ontwikkelingen invloed kunnen hebben op de pu-
blieke ruimte.

In hoofdstuk vier wordt ingegaan op de verschil-
lende soorten spelers in deze nieuwe ontwikkeling 
van de publieke ruimte: op welke manier zij in-
vloed (kunnen) hebben en wat voor consequenties 
dat heeft voor de publieke ruimte. Aan de hand 
hiervan kunnen het stedebouwkundig vakgebied 
en de omringende disciplines  bepalen waar zij in 
de ontwikkelingen (willen) staan.

Als laatste worden in de conclusie de antwoorden 
gegeven op de hoofd- en deelvragen die in deze 
inleiding gesteld zijn. 

Tussen de verschillende hoofdstukken en paragra-
fen door zijn enkele case-studies te vinden. Deze 
vullen de voorgaande tekst aan met een voorbeeld 
uit de stad Eindhoven: één van de Nederlandse 
steden die actief bezig is met de digitale compo-
nenten van het stedelijk bestaan. Aan één kant 
wordt met deze case-studies de theorie concreet 
gemaakt, aan de andere kant wordt door alles in 
één stad te verbeelden een deel van de impact van 
de digitaliserende publieke ruimte op de stedelijke 
ruimte duidelijk.



[ HOOFDSTUK 1 ]
PUBLIEKE RUIMTE



[ 1.01 ] 
INLEIDING

Over het begrip publieke ruimte is al veel geschre-
ven. Dit beperkt zich niet tot een uitleg van de in-
houd van het begrip, maar handelt ook vaak over 
het belang van dit soort ruimte. In dit hoofdstuk 
wordt eerst aan de hand van de theoriën van Ha-
bermas en Lofland de definitie van het begrip pu-
blieke ruimte gegeven en wordt uiteengezet welke 
stedelijke processen of activiteiten deze ruimte in 
zich heeft. Daarna komen we los van de ruimte 
als een star element, en beschouwen we met be-
hulp van Lefebvre de stedelijke ruimte als proces. 
Tot slot wordt beschreven hoe deze dynamische 
stedelijke ruimte voor publieke activiteiten kan 
veranderen onder invloed van nieuwe ontwikke-
lingen.
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afbeelding 01: Onbekend (rond 1705), Interi-
eur van een Londens koffiehuis.
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< 1.02.1 >
‘OPENBAARHEID’ VAN 
HABERMAS
Jürgen Habermas introduceert in 1962 in “Struk-
turwandel der Öffentlichkeit” (Habermas, 1991) 
de term ‘publieke sfeer’. Dit begrip, ook wel ‘open-
baarheid’ genoemd handelt over de mate waarin 
burgers vrij zijn te communiceren over ieder on-
derwerp op iedere plek. De term ‘publiek’ wordt 
dus niet gelinkt aan toegankelijkheid, maar aan de 
vrijheid ideëen te verkondigen en uit te wisselen. 
Volgens Habermas waren de ruimtes waarin deze 
publieke sfeer ontstond de koffiehuizen en salons 
in de grote steden van het begin van de 18de eeuw. 
Op deze plaatsen werd door het bediscussiëren 
van de kranten, tijdschriften en politiek niet meer  
het individu centraal gesteld, maar steeds meer de 
samenleving als geheel. Het maakte hierbij niet uit 
wat je achtergrond was: het enige wat in de dis-
cussies telde was de regel van de argumentatie en 
logica. Deze ‘publieke’ sfeer, en zijn bijbehorende 
fysieke ruimtes (dus de stedelijke fysieke publieke 
ruimtes), zijn een belangrijk aspect van onze de-
mocratische samenleving1. Uit Habermas concept 
‘publieke sfeer’  volgt een logische scheiding tus-
sen openbare ruimte en publieke ruimte.

1 Habermas gaat in zijn werk ook in op de 
teloorgang van de openbaarheid door de opkomst 
van het kapitalisme en de daarbij horende aan-
dacht voor het eigenbelang gedurende afgelopen 
eeuwen. Hierdoor gaat de discussie minder over de 
algemene opbouw van de samenleving. De vrijheid 
in communicatie is echter nog steeds één van de be-
langrijkste pijlers van de westerse samenleving, en 
dus van de publieke ruimte. 

De openbare ruimte is de ruimte die iedereen kan 
betreden zonder toestemming van een ander, zo-
lang men wil, op ieder tijdstip van de dag, en zon-
der een enkele belemmering door een  persoonlijk 
kenmerk (bijvoorbeeld geslacht, huidskleur, IQ). 
Wanneer men dit soort ruimte gaat beschouwen, 
komt men erachter dat de absoluut openbare 
ruimte vrijwel niet bestaat. De stedelijke openbare 
ruimte zoals deze vaak aangehaald wordt is een al-
gemeen aanvaard begrip voor de pleinen, straten, 
stegen etc. die zich in de stad bevinden.

De publieke ruimte is de ruimtelijke component 
van Habermas’ ‘publieke sfeer’. Het is de ruimte 
die gebruikt wordt om de samenleving te bedis-
cussiëren. In de meeste gevallen wordt het begrip 
‘publieke ruimte’  zowel voor de sociale ruimte (de 
sfeer) als de fysieke ruimte gebruikt. Omdat in dit 
project het verschil tussen beiden van wezenlijk 
belang is wordt er hier een onderscheid gemaakt. 
Met de publieke sfeer wordt hierna de sociale 
component van de ‘openbaarheid’ bedoeld. De 
term sfeer als afgeleide van atmosfeer leent zich 
hier uitermate goed voor: een fysiek-ruimtelijk 
onvatbaar begrip. (Het vertoont hiermee een ge-
lijkenis met de (sociologische) sferen van Peter 
Sloterdijk (Sloterdijk, 2005 en 2009).)

Met publieke ruimte wordt hierna de fysiek ruim-
telijke component van de ‘openbaarheid’ bedoeld. 
Publieke ruimtes zijn dus de fysieke ruimtes (plei-
nen, straten, cafés, terrassen) waar burgers de 
publieke sfeer scheppen. Dit kan in de stedelijke 
openbare ruimte zijn, maar ook in de koffiehuizen 
en salons die Habermas al beschreef.

[ 1.02 ] 
DEFINITIE VAN 
PUBLIEKE RUIMTE
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afbeelding 02: Stedelijke openbare ruimte vol 
met vreemden, Parijs 2010
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< 1.02.2 > 
‘PUBLIEKE SFEER’ VAN 
LOFLAND
Om nog een ander begrip in het geheel te im-
plementeren dient een zeer beknopte uitleg van 
de theorieën van Lofland gegeven te worden. 
Lyn Lofland stelt in ‘A world of strangers’ (Lof-
land, 1973) dat de openbare ruimte een ruimte is 
waarin de meeste mensen elkaar persoonlijk niet 
kennen. Zo wordt deze ruimte er een waarin men 
wordt geconfronteerd met mensen en uitingen die 
getuigen van een breed scala aan opvattingen, ma-
nieren, achtergronden en bestaanswijzen. Dit kan 
soms tot conflicten leiden, maar in deze ruimte 
leert men ‘de andere’ in onze samenleving ook ac-
cepteren. Vaak worden hier ook nieuwe inzichten 
gevormd en nieuwe sociale verbanden gelegd en 
zo is de stedelijke openbare ruimte dus een dy-
namische ruimte en een belangrijke aanjager van 
onze samenleving en welvaart.

Deze ruimte van conflicten en acceptatie ligt vlak 
bij de ‘publieke sfeer’ van Habermas. Zij beschrijft 
echter in sociaal-ruimtelijke zin een iets groter do-
mein: niet alleen politieke discussies over de ont-
wikkeling van de samenleving, maar ook abstracte 
ontmoetingen, discussies en conflicten als pijler 
van deze samenleving. Tegelijkertijd bestrijkt deze 
‘publieke sfeer’ een grotere fysieke ruimte: niet al-
leen de koffiehuizen en salons zijn het toneel van 
discussie, maar ook de openbare ruimte. Hiermee 
ontstaan er verdere uitbreidingen van de begrip-
pen ‘publieke sfeer’ en ‘publieke ruimte’, zoals zij 
in dit project gebruikt worden.

De in dit project gebruikte term ‘Publieke sfeer’ 
wordt zo de sociaal ruimtelijke component van 
de ‘openbaarheid’ van Habermas aangevuld met 
de openbare ruimte van Lofland: De sfeer waarin 
men de fysieke nabijheid van anderen (personen 
waarmee men geen of nauwelijks persoonlijke 
banden heeft) tot zich kan nemen, of zover kan 
gaan als een politieke discussie, en alles dat zich 
tussen deze twee bezigheden bevindt. In een ate-
lier van de ‘studio for unsolicited architecture’ van 
het NAi werd deze ruimte, en zijn ontwikkeling,  
als volgt beschreven:

“De publieke ruimte is van oudsher een plek 
waar mensen samenkomen. Handel, discussie 
of het uitwisselen van informatie vond traditi-
oneel plaats in de koffiehuizen en op het stads-
plein. (...) Openbare ruimte is er voldoende, 
maar het publieke, de ruimte waar uitwisse-
ling plaatsvindt tussen mensen, de plek waar 
men anderen buiten de familie- of vrienden-
kring tegenkomt, verdwijnt.” 

(Nai.nl, 12-09-2012)

De publieke ruimte is de fysieke ruimte waar de 
publieke sfeer gevormd wordt. De publieke ruimte 
kan in de openbare ruimte ontstaan of aanwezig 
zijn, maar ook in cafés, disco’s, pretparken en de 
digitale varianten zoals internetfora.

Nu aan de hand van Habermas en Lofland het in 
dit project aangehouden gebruik van het begrip 
‘publieke sfeer’ is uitgelegd, moet er nog één be-
grip geïntroduceerd worden om de basistermi-
nologie voor de verschillende ruimtes die in dit 
project voorkomen te complementeren. Tussen 
de publieke sfeer en de privésfeer (door wetten en 
regels, en vaak ook fysieke objecten afgeschermde 
ruimte: alleen te betreden door een selecte groep 
mensen, of met toestemming van persoon of in-
stantie) ligt volgens Lofland nog een sfeer. Daar 
waar mensen samenleven, ontstaan groepen 
mensen met overeenkomstige kenmerken en be-
langen. Ze wonen in dezelfde straat of buurt, be-
vinden zich in eenzelfde subcultuur, of komen in 
hetzelfde café. Deze groepen claimen vaak fysieke 
(en in bepaalde mate openbare) ruimte. Hierbij 
brengen zij een sociaal klimaat tot stand dat tus-
sen de anonimiteit van de publieke sfeer en de 
geborgenheid van de privésfeer ligt. Wanneer een 
‘vreemdeling’ door zo een straat loopt voelt hij de 
ogen op zich gericht, wanneer men door een park 
loopt wordt men aangekeken door de hangjonge-
ren bij het bankje, of wanneer men in zo een café 
komt wordt een blik op men gericht door de stam-
gasten. Deze tussensfeer wordt in de stadssociolo-
gie de ‘parochiale sfeer’ genoemd.
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Afbeelding 03: 
verbreding van de publieke sfeer naar de digitale 
ruimte en de vorming van duale plekken in de fy-
sieke ruimte. 
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In de afgelopen decennia is er een component bij-
gekomen in de theoriën rond ‘de publieke sfeer’: 
de digitale media en hun netwerken. Steeds meer 
sociale activiteiten die eerst in de al dan niet open-
bare ruimtes plaatsvonden worden nu ook in de 
digitale tegenhanger gebezigd. Hoe verhouden in 
deze digitale wereld de begrippen ‘publieke sfeer’ 
en ‘publieke ruimte’ zich? Wanneer we de ver-
schillende metaforen van het internet beschou-
wen wordt één en ander snel duidelijk. Het inter-
net als digitale snelweg en als virtuele stad geven 
net zoals de metaforen het digitale forum, digitale 
marktplaats en virtuele winkel aan dat internet 
een plek is, of plekken omvat, waarin publieke sfe-
ren gevormd kunnen worden. (Voor verdere uit-
leg van de metaforen zie:  Mul, de, Boomen, van 
den, 2003).

Spreken we over het internet in relatie tot de 
‘openbaarheid’, dan spreken we dus van een pu-
blieke ruimte. Trekken we de metafoor van de stad 
door met betrekking tot het internet, dan kunnen 
we ook hier een onderscheid maken in openbaar 
en publiek.

De openbare digitale ruimte is dat gedeelte van 
internet waar iedereen met een verbinding tot in-
ternet kan komen. De publieke digitale ruimte is 
het gedeelte van internet waar de ‘publieke sfeer’ 
ontstaat. Daar waar men elkaar ‘ontmoet’ en met 
elkaar communiceert. Het aspect van het netwerk 
dat sociale interactie mogelijk maakt, heet ook wel 
de technosociale ruimte. 

De digitale ruimte blijkt in de afgelopen tijd ook 
een ideale ruimte te zijn om de parochiale sfeer te 

faciliteren. Facebook, Hyves en Myspace zijn be-
kende voorbeelden van digitale ruimtes waar con-
tact wordt onderhouden met kennissen, vrienden 
en familie, ideeën worden uitgewisseld met de 
subcultuur over de meest uiteenlopende onder-
werpen als kleding, concerten en vakantieadres-
sen. Met de introductie van sites als LinkedIn is 
deze digitalisering van de parochiale ruimte ook 
al in de werkomgeving geïmplementeerd. 

Hiermee wordt duidelijk dat het digitale netwerk 
niet alleen een plek is waar de ‘publieke sfeer’, 
maar ook (of misschien vooral) de ‘parochiale 
sfeer’ wordt gevormd. De digitale ruimte is dus 
een ruimte die de gehele openbaarheid van Ha-
bermas en de publieke en parochiale sfeer van 
Lofland kan faciliteren. Zo is er met de digitale 
media en netwerken een tweede uitwisselings-
landschap, naast de fysieke parochiale en publieke 
ruimtes, gevormd.
 
Een ander onderwerp dat belangrijk is om te be-
spreken is de verhouding tussen deze digitale 
ruimte en de fysieke ruimte. Waar zij voorname-
lijk naast elkaar bestaan, zijn er in de stad duale 
plekken (in beide ruimtes bestaand) waar zij in 
elkaar overlopen. Dit zijn de plekken waar dit 
project over handelt. Zo’n plek wordt al gevormd 
wanneer iemand in zijn smartphone verdiept 
zit. Dit is een duale plek die tegenwoordig bijna 
overal kan ontstaan (aangezien de dekking van 
de telefoonnetwerken geheel Nederland beslaat). 
De statische variant bestaat ook: twitterspiegels 
in kledingzaken, openbare wifi-plekken in cafés 
of netwerkplekken. Deze plekken faciliteren de 
communicatie in de fysieke ruimte én de digitale 
ruimte (afbeelding 03).

[ 1.03 ] 
DIGITALISERING EN 
PUBLIEKE RUIMTE
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Martijn de Waal stelt in zijn proefschrift ‘De Stad 
als Interface’ (Waal, de, 2012a) voor om de publie-
ke ruimte in deze discussie over digitale media los 
te koppelen van de stedelijke fysieke ruimte. Dit 
voorstel an sich is niet nieuw. Vele auteurs hebben 
al voorgesteld “een onderscheid te maken tussen 
openbaarheid in ruimtelijke en in niet-ruimtelijke 
zin” (Heinemeijer, 1991, p. 31). Volgens de Waal 
kan men  zo meer gaan spreken over stedelijke 
processen (het vormen van parochiale en publieke 
ruimtes) in plaats van stedelijke ruimte. Het digi-
tale netwerk vormen zo ook een ruimte waar het 
publieke zich kan vormen: het publieke stedelij-
ke proces wordt dus steeds meer in deze digitale 
ruimtes gebezigd, maar daarmee verdwijnt de pu-
blieke ruimte nog niet.1

1 In deze omslag van denken zit wel een 
gevaar verborgen. Men kan tevreden constateren 
dat het publieke domein, dat door velen als basis 
van onze stedelijke samenleving gezien wordt, 
niet verdwijnt en voor een gedeelte een nieuwe 
ruimte van manifestatie gevonden heeft. Daarbij 
gaat men echter voorbij aan het feit dat er minder 
beroep wordt gedaan op de openbare ruimte, in 
de fysieke zin, die in onze stedelijke samenleving 
de parochiale en publieke ruimtes faciliteert. De 
openbare ruimte zou op deze manier dus kunnen 
lijden aan een verlies van publieke en parochiale 
ruimte.

Kort gezegd kunnen we de publieke ruimte dus 
beschouwen als de ruimte (fysiek of digitaal) 
waar de publieke sfeer gevormd wordt; de sfeer 
waarin men de nabijheid van anderen (personen 
waarmee men geen of nauwelijks persoonlijke 
banden heeft) tot zich kan nemen, of zover kan 
gaan als een politieke discussie, en alles dat zich 
tussen deze twee bezigheden bevindt. De publieke 
ruimte dient twee belangen, volgend uit de theo-
rieën van Habermas en Lofland. Ten eerste is zij 
de pijler van het westerse democratische systeem, 
ten tweede zorgt zij voor de confrontatie en ac-
ceptatie van de ander en is zij dus de pijler van 
de letterlijke samenleving: het samen leven. Beide 
pijlers ontstaan uit het contact met de anderen in 
de samenleving. Het contact over de samenleving: 
de ruimte van discussies; en het contact met de 
samenleving: de ruimte van vreemden. Deze vor-
men in dit rapport de grenzen van het domein 
waarbinnen de processen van de publieke ruimte 
vallen.

[ 1.04 ] 
ACTIVITEITEN VAN 
DE PUBLIEKE RUIMTE
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Ruimte van discussie:
In de ruimte van discussie vinden de processen 
van intensief contact plaats: processen van bevra-
ging ván en discussie óver de samenleving. In deze 
ruimte schaven wij aan de organisatie van onze sa-
menleving. Dit samenleving geëngageerd contact 
betekent:

• Het tegenkomen van de (onbekende) ander

• De discussie

• De samenscholing door discussie (politiek, in 
de politieke ruimte).

Ruimte van vreemden:
In de ruimte van vreemden vinden de proces-
sen van vluchtig contact plaats: processen van de 
confrontatie met de “andere”. In deze ruimte vindt 
men het kader waarbinnen we onze samenleving 
organiseren. Deze confrontatie met de anderen 
binnen de samenleving betekent:

• Het tegenkomen van de onbekende ander

• Het bekeken worden door de ander, met daar 
tegenover het profileren van het individu zelf

• Het bekijken van de ander, met daarbij het 
mening vormen over of beoordelen van de ander 
(accepteren of afwijzen).

Om de verwarring met “ruimte als proces” (uitge-
legd in volgende paragraaf) te voorkomen, wordt 
in dit verslag, daar waar beide begrippen samen-
komen, de term stedelijke processen vervangen 
door stedelijke activiteiten.

Daarmee wordt de publieke ruimte in de stad dus 
de ruimte waar een verzameling van stedelijke pu-
blieke activiteiten kan plaatsvinden2.

2  Deze definitie van de publieke 
ruimte als verzameling van publieke activiteiten 
is ontleend aan de definitie die Peter Sloterdijk 
(2009) de stad geeft: de stad is een verzameling 
van plekken van verzameling (Sloterdijk: macro-
sferen) en niet-verzameling (Sloterdijk: microsfe-
ren). 

De stad is het mechanisme dat al de sferen een 
plaats biedt en vice versa: al deze sferen tezamen 
vormen de steden zoals wij ze kennen. Hierin zit 
ook de aantrekkingskracht van de stad. Zij biedt 
de mogelijkheid deel te nemen aan een grote di-
versiteit aan micro- en macrosferen, hierbij zowel 
de fysieke als sociale ruimte gevend. Door deze 
aantrekkingskracht wordt zij niet alleen een ver-
zameling, maar ook een verzamelaar.

De publieke ruimte (van openbare ruimte tot café) 
is van oudsher dat gedeelte van de stad waar de 
plekken van verzameling waren: de plekken waar 
publieke activiteit was. Zo is de publieke ruimte, 
tegenwoordig fysiek en digitaal, een verzameling 
(en verzamelaar) van publieke activiteiten.
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afbeelding 04 : triade van continuë productie 
van de ruimte volgens Henri Lefebvre
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<1.05.1>
INLEIDING
In deze paragraaf wordt kort ingegaan op de theo-
rie over ruimte van Henri Lefebvre. Zijn complete 
werk over de sociale productie van de stedelijke 
ruimte is een veel complexer geheel dan hieron-
der uiteengezet, maar de algemene boodschap 
over ruimte als proces is erg bruikbaar voor ver-
dere ontleding van de vraag hoe de digitalisering 
invloed kan hebben op de publieke ruimtes in een 
(binnen)stad en, zoals we later in dit rapport zul-
len merken, welke soorten actoren hierin meespe-
len.1

<1.05.2> 
‘HERPRODUCTIE’ 
VAN LEFEBVRE
Om de veranderingen in ruimte te beschrijven 
die plaatsvinden onder invloed van digitalisering, 
dient het proces van transformatie uiteengezet te 

1 Lefebvre probeerde als onderdeel van de 
onderbouwing voor zijn kritiek op het kapitalisme 
en modernisme de constructie van ruimte te ontle-
den. Vanuit deze (Marxistische) achtergrond moet 
zijn werk worden beschouwd. Dit neemt niet weg 
dat deze ontleding, en de daaruit voorkomende de-
finiëring van de ruimte als een proces, bruikbaar is 
om de transformatie van de publieke ruimte objec-
tief te beschrijven. 

worden. Daarvoor moeten we als eerste losko-
men van de ruimte als een fysiek statisch gegeven 
waar zo nu en dan veranderingen in aangebracht 
kunnen worden. Lefebvre beschreef de stedelijke 
ruimte in 1974 al als een dynamisch begrip:
om de stedelijke ruimte te begrijpen moeten we af 
van de dualiteit die we vaak aan de ruimte toeken-
nen: de fysieke en de mentale ruimte. Deze ver-
vangen we door een triade (zie ook afbeelding 04): 

•Ruimtelijke praktijken: de tastbare, fysieke ruim-
te en het proces van het bouwen en herbouwen 
van deze ruimtes.

•Representaties van ruimte: beleidsniveau van 
de ruimte, o.a. door beslissingsbevoegden, archi-
tecten, stedenbouwers. M.a.w. de geabstraheerde 
ruimte van tekeningen en logica, gemaakt voor 
regelgeving en beheren/beheersen van de ruimte.

•Ruimtes voor representatie: de geleefde ruimte. 
Ruimtes voor representatie liggen als het ware 
over de fysieke ruimte heen, en maken symbolisch 
gebruik van de objecten daarin. 

De representaties van ruimte proberen deze ruim-
tes voor representatie te voorspellen, te leiden en 
te beheersen. Tegelijkertijd zijn het deze ruimtes 
voor representatie waarin tegenbewegingen en 
weerstanden kunnen ontstaan ten opzichte van de 
dominantie van de representaties van ruimte. De 
gelijktijdige productie van de drie onderdelen van 
de triade is de productie van ruimte. 

[ 1.05 ] 
PROCES VAN  
PUBLIEKE RUIMTE
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<1.05.3>
CONCLUSIE

Hieruit volgen een aantal conclusies. Als eer-
ste: De constante wisselwerking tussen de laatste 
twee onderdelen van de triade, de representaties 
van ruimte en de ruimte van representaties, heb-
ben directe invloed op het eerste onderdeel: de 
ruimtelijke praktijken. Zo beschrijft Lefebvre de 
productie van fysieke ruimte (en daarmee ook de 
fysieke ruimte an sich) als een product van de so-
ciale ruimte.

Ten tweede kunnen we stellen dat de digitalisering 
van de maatschappij op alle drie de punten van 
Lefebvres triade invloed heeft. Zonder in dit on-
derzoek teveel in Lefebvres definitie van de ruimte 
te blijven hangen kunnen we opmerken dat de di-
gitalisering:

• de ruimtelijke praktijken beïnvloedt (hoe de 
ruimte eruit ziet en aangevuld wordt met een 
digitale laag), 

• de representaties van ruimte beïnvloedt (hoe 
de ruimte wordt weergegeven in tekeningen en 
logica en hoe zij beheerd en beheerst wordt),

• de ruimte van representatie beïnvloedt (hoe de 
ruimte geleefd wordt en gebruikt wordt). 

Als laatste de belangrijkste conclusie voor deze 
studie: Ruimte is geen bepaalde waarde maar een 
continu proces: 

‘Space is at once result and cause, product and 
producer.’

(Lefebvre, 1974, p. 142)

De lefebvriaanse ruimte is dus een ruimte die 
zichzelf telkens herproduceert met de triade als 
drijfveren en met zichzelf als kader voor die ont-
wikkeling.

Door de (fysieke en mentale) ruimte te zien als 
een continu proces van herproductie kunnen we 
een vergelijking aangaan met soortgelijke proces-
sen, met als doel het effect van een nieuwe factor 
(in dit onderzoek de digitalisering) op het “geher-
produceerde” (in dit onderzoek de publieke ruim-
te) te bepalen.
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< 1.06.1 >
INLEIDING
Wanneer ruimte, fysiek en sociaal, zich herprodu-
ceert met zichzelf als kader dient de vergelijking 
met de natuurlijke herproductie zich aan. Voordat 
we deze metafoor uitwerken in 1.06.3 bespreken 
we kort hoe McQuire en de Waal het proces van 
transformatie beschrijven. Hierin zien we de drie 
stadia van de later besproken transformatie in de 
genetica al enigszins terug.

< 1.06.2 >
MCQUIRE, PROCES OP 
GROTE SCHAAL
Scott mcQuire schrijft in ‘The Media City’ (Mc-
Quire, 2008) dat wanneer nieuwe technologieën 
hun intrede doen, zij vaak gezien worden als ont-
wrichtende technieken, die tijd en ruimte versto-
ren en bestaande sociale praktijken weer los zet-
ten. Later zijn deze technieken echter zo normaal 
geworden in onze dagelijkse praktijken dat we hen 
niet eens meer opmerken. De fase daartussen is 
het meest interessant. In deze fase wordt bepaald 
wat het effect van de technieken op de samenle-
ving gaat zijn. Met andere woorden: aangezien we 
midden in de ontwikkeling staan is het nu tijd om 
ons te oriënteren op de voordelen en de gevaren 
van een sterk digitaliserende publieke ruimte. Ze-
ker nu enkele effecten ervan al naar boven komen 
drijven in artikelen, discussies en zelfs beleid.

Ook Martijn de Waal onderschrijft dit moment in 
tijd in ‘ De Stad als Interface’: 

“The main justification for this research is that 
at this point in time we find ourselves in a ‘Ben-
jaminian’ moment ‘at the crossroads’, and that 
it is time to make our new urban media tech-
nologies more openly philosophical. Portable 
devices, mobile operating systems, smartpho-
ne apps, sensor networks, location services, all 
these technologies are designed, brought to the 
market, rolled out, regulated and adapted as 
we speak. It is not clear in what direction this 
will take our societies.” 

(Waal, de, 2012b, p.3)

Tegelijkertijd stelt hij dat de zich ontwikkelende 
technologie geen kracht is die vanaf buiten op 
onze samenleving inwerkt. Zij wordt ontworpen 
en opgenomen, of juist afgewezen, door dezelfde 
samenleving. Met andere woorden: juist op dit 
moment kunnen wij onszelf beraden over het feit 
welke kant we op willen met de mogelijkheden die 
de digitale media in onze stedelijke samenleving 
biedt. Dit moment van ‘opname’ van de nieuwe 
techniek komt in de komende subparagraaf nog 
terug.

[ 1.06 ] 
PROCES VAN 
TRANSFORMATIE
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< 1.06.3 >
GENETICA, PROCES OP 
KLEINE SCHAAL
Willen we de invloed van de digitalisering op de 
stedelijke publieke ruimte op een overzichtelijke 
manier uiteenzetten, dan is er een duidelijke be-
schrijving van het proces van transformatie nodig.

trans•for•ma•tie (de; v; meervoud: transfor-
maties) omvorming, gedaanteverandering

(vandale.nl, 2013)

Wanneer men het in stedebouwkundig opzicht 
heeft over transformatie, gaat dit voornamelijk 
over de verandering van de stedelijke ruimte en/
of functie van bestaande stedelijke ruimtes. In die 
zin bestrijkt de definitie van transformatie op de 
site van Vandale maar één aspect van stedelijke 
transformatie. Zowel in omvorming als gedaan-
teverandering zit een woordfragment (respectie-
velijk vorm en gedaante) dat ervoor zorgt dat zij, 
wanneer gebruikt in stedebouw, vaak een fysiek 
ruimtelijk proces aanduiden. Deze misvatting is 
in de aannleiding (zie Inleiding) ook al beschre-
ven: het feit dat een stedebouwkundige transfor-
matie vaak louter gezien wordt als het herontwerp 
van de ruimte. Daar er met transformatie van ste-
delijke ruimtes vaak meer gemoeid is dan alleen 
fysieke ruimte, past het binnen deze studie het 
begrip transformatie te herdefiniëren (geschikt te 
maken) voor de stedebouwkundige discussies.

Bij de omvorming van stedelijke ruimtes kunnen, 
zoals hiervoor beschreven, zowel vorm als functie 
getransformeerd worden. Hiermee is echter nog 
niet de hele lading van stedelijke transformatie ge-
dekt. Bij verandering in vorm en functie, waarbij 
gezegd dient te worden dat verandering in functie 
samenhangt met verandering in gebruik (functie 
is vaak de top down benadering, gebruik is bot-
tom up), verandert ook de verhouding ten opzich-
te van andere stedelijke ruimtes, kort gezegd de 
structuur. Zo komen we bij een definitie van het 
begrip transformatie dat in de genetica gebruikt 
wordt: 

trans•for•ma•tie (de; v; meervoud: trans-
formaties) verandering van vorm, functie of 
structuur van cellen en weefsels.

(nederlands-woordenboek.com, 2013)

Als we het begrip transformatie op deze manier 
uiteenzetten voor stedebouwkundig gebruik, 
moet er worden gecontroleerd of deze definitie 
binnen deze studie van de publieke ruimte, als 
ruimtelijke component van de publieke sfeer, vol-
doende is. 

Wanneer we het onderwerp van dit onderzoek 
beschouwen, de transformatie van de publieke 
ruimte door digitalisering, kunnen we opmerken 
dat de transformatie hier niet door het stedebouw-
kundige vakgebied zelf wordt bewerkstelligd. De 
publieke ruimte wordt hier tot een proces van 
transformatie gedwongen door het fenomeen ‘di-
gitalisering’ hieraan toe te voegen. Als we de digi-
talisering zien als een factor die wordt toegevoegd 
aan de publieke ruimte, en vanuit daar deze pu-
blieke ruimte transformeert, komen we wederom 
bij een uit de genetica, of zelfs genomica geleende 
definiëring van het begrip transformatie.

trans•for•ma•tie (de; v; meervoud: transfor-
maties) Transformatie is een genetische veran-
dering van het genoom van een cel door intro-
ductie, opname en ten slotte het tot expressie 
komen van vreemd genetisch materiaal. 

(nl.wikipedia.org, 2013)

Waarin het genoom het geheel van erfelijke infor-
matie (alle genen) in een cel betreft, dat doorge-
geven wordt aan het nageslacht van het uit cellen 
bestaande organisme.

Wanneer we de publieke ruimte zien als één van 
de cellen waaruit de stad is opgebouwd (de privé 
en parochiale ruimte zouden andere cellen kun-
nen zijn), en het genoom als de gehele achtergrond 
en erfelijke informatie van die publieke ruimte 
waartegen deze  stedelijke publieke ruimte zich-
zelf telkens ontwikkelt, herproduceert (‘Ruimte is 
tegelijkertijd resultaat en aanleiding, product en 
producent (vertaald uit: Lefebvre, 1974, p. 142)) 
dan wordt duidelijk hoe het vreemd genetisch ma-
teriaal, de digitalisering, aanzet tot verandering 
van de cel ‘publieke ruimte’.
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Hieruit komt voort dat de transformatie van de 
publieke ruimte onder invloed van digitalisering 
een proces is dat we in drie stadia kunnen splitsen: 
de introductie, de opname en het tot expressie 
komen van de digitalisering binnen de publieke 
ruimte (zie afbeelding 05).

Een andere belangrijke constatering die aan de 
hand van deze vergelijking duidelijk wordt is 
dat digitalisering geen externe invloed is op de 
publieke ruimte, maar deze juist van binnenuit 
verandert. Digitalisering is een toevoeging aan 
het “genoom” van de publieke ruimte: het kader 
waarbinnen de publieke ruimte zichzelf telkens 
opnieuw produceert, heruitvindt, ontwikkelt.

Onderzoek naar de transformatie van de publieke 
ruimte kan dus gedaan worden aan de hand van 
drie stadia. De transformatie van de cel “publieke 
ruimte” is afhankelijk van het vreemde genetisch 
materiaal dat men toevoegt: van de input. Hierbij 
is het dus van belang wat er onder het begrip digi-
talisering verstaan wordt. Wat wordt er geïntrodu-
ceerd in het genoom van de publieke ruimte, hoe 
wordt dat opgenomen en hoe komt het (zichtbaar 
of onzichtbaar) tot expressie?

Om een compleet scenario te kunnen geven van 
de transformatie van de publieke ruimte, onder 
invloed van digitalisering, zal ook eerst het ge-
noom van de publieke ruimte uiteengezet moeten 
worden: de genen die in de continue herproduc-
tie van de publieke ruimte het beeld, de functie 
en structuur van de ruimte bepalen. Deze opgave 
is logischerwijs net zo complex als het vinden en 
benoemen van alle genen van de mens, of ander 
organisme. Deze opgave is, zeker voor dit project, 
onmogelijk.

Er is een manier om deze complexe opgave te om-
zeilen. In de biotechnologie worden al lang door 
middel van genetische modificatie eigenschappen 
van gewassen veranderd. Dit wordt gedaan door 
een enkel gen, dat een eigenschap van het gewas 
beschrijft, aan te passen, te vervangen of toe te 
voegen. Evenzo kunnen we in het genoom van de 
cel “publieke ruimte”, een gen (een vorm of facet 
van digitalisering) toevoegen. Daarmee verande-
ren we één of meerdere eigenschappen van de pu-
blieke ruimte. Door onderzochte facetten van de 
digitalisering te introduceren in de bekende pu-
blieke ruimte, de opname en uiteindelijke expres-
sie te beschrijven, kunnen we een voorspellend 
scenario bouwen van de gemodificeerde, getrans-
formeerde, publieke ruimte.

Wat nu nog nodig is, zijn de toe te voegen genen: 
een beschrijving van de term digitalisering. Deze 
komt in het volgende hoofdstuk.

afbeelding 05: stadia van de transformatie 
van de publieke ruimte
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afbeelding 06:
publieke activiteiten: de publieke ruimte 
als politieke ruimte, verzameling om te 
protesteren op het Tahrirplein. Caïro, 
Egypte.

afbeelding 07:
publieke activiteiten: de publieke ruimte 
als ruimte van viering, verzameling voor 
de ‘batalla de las flores’. Córdoba, Spanje.

afbeelding 08:
publieke activiteiten: de publieke ruimte 
als ruimte van verblijven, verzameling in 
het recreëeren in de ruimte. Barcelona, 
Spanje.
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De publieke ruimte is een dynamische, immer in 
zichzelf herproducerende verzameling van stede-
lijke publieke activiteiten. Deze activiteiten vor-
men de pijlers waarop de westerse samenleving 
(in de letterlijke zin van het woord) rust. Met de 
opkomst van de digitalisering is een ruimte voor 
activiteiten geschapen  die naast de fysieke ruimte 
bestaat. Deze heeft invloed op de herproductie 
van de hele publieke ruimte (nu zowel fysiek als 
digitaal). Om deze invloed te beschrijven kun-
nen we de drie stadia van genetische transforma-
tie gebruiken: introductie, opname en expressie. 
Zo vormt de genetische modificatie een meta-
foor voor de invloed van een nieuwe factor op de 
ruimte als proces. Om dit te kunnen, is een be-
schrijving van de verschillende facetten van digi-
talisering nodig.

[ 1.07 ] 
CONCLUSIE
HOOFDSTUK 1



[ HOOFDSTUK 2 ]
DIGITALISERING



In dit korte hoofdstuk zal ingegaan worden op de 
vraag hoe binnen dit onderzoek het begrip digi-
talisering gedefiniëerd wordt. Aan de hand van 
enkele schema’s zal duidelijk worden welke on-
derwerpen binnen, oftewel facetten van, digitali-
sering invloed hebben op de publieke ruimte van 
de binnenstad.

[ 2.01 ] 
INLEIDING
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di•gi•ta•li•se•ring (de; m; meervoud: digita-
liseringen) Informatie omzetten naar binaire 
ofwel elektronische vorm.

(egem-iteams.nl/system/files/abcvandeande-
reoverheid.pdf)

Dit is de meest elementaire beschrijving van het 
begrip digitalisering. Het is de beschrijving van 
een actie, digitalisering als “het digitaliseren van” 
informatie. Zo bondig beschreven is het nauwe-
lijks te bevatten dat dit zo’n grote invloed heeft op 
zo wijdse begrippen als de samenleving, de stede-
lijke ruimte en, het kader van deze studie: de pu-
blieke ruimte.

Digitalisering heeft nog een andere veel gebruikte 
definiëring. Hierbij gaat het om de invloed van de 
eerste definitie op de huidige samenleving. Digita-
lisering als veranderingen onder invloed van “het 
digitaliseren”.

di•gi•ta•li•se•ring (de; m; meervoud: digi-
taliseringen) Met “digitalisering” worden de 
veranderingen aangeduid die zich voltrekken 
in de maatschappij en de economie t.g.v. de 
invloed van informatie- en communicatie-
technologie (‘ICT’). Het hier gebruikte begrip 
“digitalisering” is dus veel breder dan de toe-
passing van de ICT sector.

(vhic.nl/Default.asp?A1PID=2238PDGH&A
1SID=199420036)

Deze laatste beschrijving lijkt een stuk relevanter 

in samenhang met de publieke ruimte. Hij is ech-
ter ook veel minder te bevatten. Want hoeveel en 
welke facetten van deze definitie van digitalisering 
hebben er invloed op de eerder beschreven pu-
blieke ruimte. Wat zijn de mogelijk toe te voegen 
genen van de digitalisering in het genoom van de 
publieke ruimte?

Nu we in het vorige hoofdstuk de termen transfor-
matie en pubieke ruimte en bovenstaand de term 
digitalisering beschreven hebben, kunnen we de 
ontwikkeling als volgt beschrijven:

• [Transformatie]: genetische verandering van het 
genoom van de [publieke ruimte] door introduc-
tie, opname en ten slotte het tot expressie komen 
van [digitalisering]. 

• [Publieke ruimte]: de fysieke ruimte waar de pu-
blieke sfeer gevormd wordt, de sfeer waarin men 
de fysieke nabijheid van anderen (personen waar-
mee men geen of nauwelijks persoonlijke banden 
heeft) tot zich kan nemen, of zover kan gaan als 
een politieke discussie, en alles dat zich tussen 
deze twee bezigheden bevindt.

• [Digitalisering]: de veranderingen die zich vol-
trekken in de maatschappij en de economie ten 
gevolge van de invloed van informatie- en com-
municatietechnologie.

Om het geheel compleet te maken moeten we we-
ten welke veranderingen in de maatschappij ten 
gevolge van de invloed van informatie- en com-
municatietechnologie direct invloed hebben op 
de publieke ruimte. Volgend uit de definiëring 
van “publieke ruimte” zijn dit de veranderingen 

[ 2.02 ] 
DEFINITIE VAN 
DIGITALISERING
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afbeelding 09:
De groene lijn stelt het contact in de fy-
sieke  ruimte voor: de vorming van de 
publieke sfeer. Deze wordt met de invloed 
van de informatie- en communicatie-
technologieën uitgebreid met het digitale 
contact: de blauwe lijnen. Hiervoor zijn 
digitale media nodig (in de afbeelding), 
de digitale ruimte (de netwerkstructuur 
boven in de afbeelding) en de verbin-
dingslaag (de centrale blauwe cirkel in de 
afbeelding).
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in de maatschappij die het directe contact tussen 
personen waarmee men geen of nauwelijks per-
soonlijke banden heeft beïnvloeden. Hieruit kun-
nen nog steeds legio voorbeelden volgen. Is er een 
structuur waarin deze veranderingen geordend 
kunnen worden.

Om tot zo een structuur te komen stellen we als 
eerste de publieke ruimte gelijk aan de ruimte van 
contact tussen vreemden en vaag bekenden. In dit 
contact voltrekken zich veranderingen ten gevolge 
van de invloed van informatie- en communicatie-
technologieën. Met andere woorden, gedeeltes 
van dit contact digitaliseren. Dit betekent dat aan 
de ene kant het contact zelf digitaal verloopt, en 
aan de andere kant het contactmiddel een digi-
taal medium wordt (afbeelding 09). Deze ontwik-
kelingen hebben beiden invloed op de publieke 
ruimte en worden respectievelijk in 2.03 en 2.04 
verder toegelicht.
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afbeelding 10:
De digitalisering van de publieke sfeer 
schept digitale ruimtes waarin de publieke 
activiteiten -het gebruik van de publieke 
ruimte- kunnen plaatsvinden.
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Aan de ontwikkeling van het gedigitaliseerde con-
tact kunnen we de opkomst van de technosociale 
ruimte hangen, daar waar de ruimte van contact 
digitaal is: de digitale sociale ruimte. In het geval 
van de publieke sfeer betekent dit dat bijvoorbeeld 
vormen van samenscholing digitaal kunnen wor-
den, diensten en klantcontacten digitaal worden 
(het tegenkomen van de onbekende ander, het 
profileren, bekijken en bekeken worden) en dat 
samenleving geëngageerde discussies online wor-
den gevoerd (de openbaarheid van Habermas). 
Er ontstaan hierin dus nieuwe publieke (digitale) 
ruimtes, waar mensen in contact komen met de 
ander. Deze ontwikkelingen hebben ieder weer 
een eigen uitwerking op de fysieke publieke ruim-
te.

[ 2.03 ] 
DIGITALISERING VAN 
DE PUBLIEKE SFEER
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afbeelding 11 :
De digitalisering in de publieke sfeer 
schept ander gebruik van de ruimte waar-
in zij eerst tot stand kwam: de (in zekere 
mate) openbare ruimte, oftewel de fysieke 
ruimtes zoals zij in hoofdstuk één zijn aan-
gegeven. Daarnaast scheppen de mobiele 
apparaten ook de noodzaak deze media te 
kunnen verbinden aan de digitale ruimte.



< Pagina 037 ><<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Vanuit de digitalisering van het contactmiddel 
ontstaan twee ontwikkelingen: als eerste de op-
komst van digitale media in de stad, als tweede de 
opkomst van verbindingsmogelijkheden.

In de publieke sfeer betekent dit als eerste de op-
komst van persoonlijke draagbare media zoals 
smartphones, tablets en laptops en statische me-
dia als reclameschermen en informatiezuilen. On-
der de opkomst van de verbindingsmogelijkheden 
in de publieke ruimte kunnen we bijvoorbeeld de 
alomtegenwoordige telefoonverbinding en ge-
meentelijke en commerciële WiFi-verbindingen 
scharen. Ook hier verandert ieder facet van het 
gedigitaliseerde contact de wijze waarop de pu-
blieke ruimte zich ontwikkelt.

[ 2.04 ] 
DIGITALISERING IN DE 
PUBLIEKE RUIMTE
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afbeelding 12:
aspecten van digitalisering die invloed 
hebben op de fysieke publieke ruimte.
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Zo komen we tot een ordening van verschillende 
onderwerpen binnen de digitalisering die invloed 
hebben op de fysieke publieke ruimte in de stad.  
Zij staan in afbeelding 12. De invloed van de digi-
talisering op de binnenstedelijke publieke ruimte 
vindt men in de digitale publieke ruimte, in de 
connectielagen in de stad en in het gebruik van 
digitale media in de stad. Alledrie hebben zij ef-
fect op de fysieke publieke ruimte in de stad. Zij 
vormen gedrieën de digitalisering van de publieke 
ruimte. 

De digitale publieke ruimte verdelen we in drie as-
pecten. Ten eerste is daar de ruimte voor diensten, 
de ruimte waar onder andere webwinkels zijn. Ten 
tweede is er de ruimte voor samenscholing van 
vreemden, daar waar men de onbekende ander 
tegenkomt, daar waar men de samenleving tegen-
komt. Als laatste is er de ruimte voor discussie, 
daar waar men over de samenleving discussieert.

[ 2.05 ] 
CONCLUSIE
HOOFDSTUK 2

De digitale media verdelen we ook in drie aspec-
ten. Ten eerste zijn er de ontoegankelijke statische 
digitale media: de (reclame)schermen in de stad. 
Ten tweede zijn er de toegankelijke statische di-
gitale media in de stad: interactieve schermen 
waarop men informatie kan vinden. Ten derde 
de persoonlijke draagbare digitale media. Dit zijn 
de verschillende soorten digitale media die men 
bij zich kan dragen zoals smartphones, tablets, 
smartwatches, smartgoggles etc.

De laag van connectie ligt tussen de digitale pu-
blieke ruimte en de digitale media in. Zij zorgt 
voor de verbinding tussen de twee. Aangezien zij 
in de fysieke ruimte aanwezig is of juist niet aan-
wezig is, heeft zij ook invloed op die ruimte.

Per aspect zal in de paragrafen van hoofdstuk drie 
uiteengezet worden welke voorbeelden in de lite-
ratuur te vinden zijn en hoe zij invloed hebben op 
de binnenstedelijke publieke ruimte.



[ HOOFDSTUK 3 ]
INVLOED VAN DE
DIGITALISERING 
OP DE PUBLIEKE 
RUIMTE



In hoofdstuk twee hebben we gezien dat we een 
onderscheid kunnen maken tussen digitalisering 
van het contact en digitalisering van het contact-
middel, ieder met zijn eigen subonderwerpen. In 
dit hoofdstuk wordt eerst een kort overzicht ge-
geven van bestaande literatuur over de globale 
veranderingen door digitalisering (op de schaal 
van de gehele stedelijke samenleving) om hierna 
over te gaan op de vraag hoe we de veranderingen 
op kleinere schaal (het individu en de stedelijke 
ruimte) kunnen beschrijven. Hierbij wordt terug-
gegrepen op het proces van transformatie zoals 
dat beschreven is in paragraaf 1.06. Het antwoord 
op deze vraag gebruiken we om aan de hand van 
de verschillende onderwerpen van digitalisering 
(zie 2.05) uiteen te zetten hoe de digitalisering vat 
heeft op de continue productie van de binnenste-
delijke publieke ruimte. Dit zal de paragrafen 3.04 
tot en met 3.10 beslaan. In deze paragrafen wordt 
eerst ingegaan op de bestaande literatuur over het 
subonderwerp (oftewel facet van digitalisering) 
en daarna volgt steeds een uitgewerkt voorbeeld 
van de invloed van het specifieke facet op de bin-
nenstedelijke publieke ruimte. Op deze manier 
wordt er in heel dit hoofdstuk een beeld gescha-
pen van de invloed van digitale publieke ruimtes, 
digitale media in de publieke ruimte en de lagen 
van connectie op de fysieke binnenstedelijke pu-
blieke ruimte.

[ 3.01 ]
INLEIDING
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In zijn proefschrift “De stad als Interface” (Waal, 
de, 2012a) beschrijft Martijn de Waal wat de in-
vloed is van de digitale media op de stedeling en 
de samenleving waarin hij zich bevindt. Uit zijn 
verhaal zijn een aantal belangrijke (sociale) veran-
deringen op te maken. 

Hij scheidt de twee werkingen van de digitale me-
dia: het medium als schrijfinstrument en het me-
dium als controle-element.

Het medium als schrijfinstrument -bijvoorbeeld 
de smartphone, tablet of computer en hun net-
werken- gebruikt de stedeling om zichzelf uit te 
dragen. Door gebruik van social network sites 
(onderdeel van de technosociale ruimte) laat hij 
zien wat hij onderneemt, waar hij het onderneemt 
en hoe het er daar uitziet. Zo kan ieder van zijn 
contacten steeds een bewust vormgegeven identi-
teit van deze stedeling volgen. In deze manier van 
gebruik schuilt een tweezijdige verandering: ten 
eerste vormt de gebruiker van de smartphone een 
eigen microsfeer (Sloterdijk, 2005) of telecocon 
(Crawford, 2008) in de ruimte (digitalisering ín de 
publieke ruimte, digitalisering van de contactmid-
delen), aan de andere kant laat hij andere mensen 
toe in zijn beleving van de ruimte. Deze mensen 
zijn echter onzichtbaar voor andere mensen ín die 
fysieke ruimte.

Het uitdragen van het individu en het controleren 
van de ruimte was vroeger het monopolie van de 
fysieke openbare ruimte. Een belangrijke consta-
tering die wij vandaag de dag kunnen doen is dus 
dat de publieke of parochiale ruimte niet meer 
vast zit aan de fysiek ruimtelijke ontmoeting.
Het medium als controle-instrument gaat over het 

feit dat elk digitaal medium gebruikt kan worden 
om controle uit te oefenen over de fysieke ruimte 
en wie zich daarin bevinden. Dit gaat niet alleen 
over camera’s en ov-chip-poortjes (digitalisering 
in de publieke ruimte) maar ook over de manier 
waarop de commercie met de digitale media om 
kan gaan. De Waal beschrijft hier de ‘Locked 
Down Street’ van Stephen Graham. In dit scena-
rio controleren commerciële partijen de registra-
tie en analyse van data in gesloten systemen. Zij 
gebruiken die informatie voor het aanbieden van 
gespecificeerde, vaak persoonlijke diensten, zon-
der dat het onderwerp, de stedeling, invloed kan 
uitoefenen op de data. Zo kan de software een rol 
gaan spelen in de ruimtelijke sortering van de ste-
delingen. Minder abstract gezegd: mensen gaan 
alleen nog naar een vooraf bepaalde winkel omdat 
ze op hun smartphone of computer bericht heb-
ben gehad dat daar de spullen te koop zijn die bij 
hun levenstijl passen. In die winkel ontmoeten die 
mensen elkaar die tot dezelfde sociale, economi-
sche of culturele klasse behoren.

In een aflevering van de rekenkamer op 20-09-
2012 (de rekenkamer, 2012) werd een nog speci-
fiekere werking van zo’n soort netwerk uitgelegd. 
Waar bijvoorbeeld Albert Heijn met zijn bonus-
kaarten al bij kon houden welke klanten bepaalde 
producten kochten, wordt er tegenwoordig via 
“gratis” apps1 op telefoons en tablets actief infor-
matie verzonden over de gebruiker van die apps 
naar bedrijven die deze data opslaan en verkopen 

1 Apllicatie/app: een kleine applicatie die 
draait op een smartphone of een tablet. Met behulp 
van een app is het mogelijk om een extra functie 
aan het apparaat toe te voegen. Deze functies zijn 
divers: van weersverwachtingen tot winkelcollecties, 
van spelletjes tot filmrecensies.

[ 3.02 ]
THEORETISCH
KADER
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Afbeelding 13:
Milgram’s Reality - Virtuality Continuum:
de hele ruimte van mixed reality.
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aan commerciële bedrijven. Zo kunnen deze pre-
cies bepalen welke reclame ze naar bepaalde ge-
bruikers sturen.

Op het moment van schrijven van dit rapport 
kondigt ook de social media site ‘facebook’ aan 
de plekken van hun gebruikers te gaan volgen, en 
reclame aan te gaan passen op de plek waar de ge-
bruiker zich bevindt en op de routes die hij dage-
lijks neemt. (nu.nl, 05-02-2013).

Door deze media als controle-instrument, -en 
zijn parochiale- sorterende effect, dat ook al door 
Crawford beschreven werd (Crawford, 2008, p. 
94)- kan de openbare ruimte als publiek domein 
van de stad, daar waar mensen hun onderlinge 
verhoudingen leren accepteren, onder druk gezet 
worden (dit wordt in paragraaf 3.09.2 pagina 099 
verder toegelicht). 

In de Inleiding van ´check in check uit´ (Hof, van 
’t, Est, van en Daemen, 2010) betogen de schrij-
vers de verschillende aanwezige netwerken in 
de huidige stedelijke samenleving te zien als één 
groot netwerk. Inmiddels hebben bijna alle media 
die als interface werken een IP Adres. Dit betekent 
dat zij, ondanks dat zij in functie zeer verschillend 
zijn, allemaal volgens hetzelfde protocol werken. 
Internet is ontstaan als een netwerk van netwer-
ken, en in deze vorm breidt het zich nog steeds uit.
In het hoofdstuk ‘sleutelmobiel’ stellen zij dat 
mensen op dit moment al terug gaan als men 
zijn mobiele telefoon is vergeten: er loopt bijna 
niemand meer op straat zonder mobiele telefoon 
en in de toekomst zal er bijna niemand meer op 
straat lopen zonder mobiele telefoon met internet: 
zonder smartphone. Midden 2012 was al 58 pro-
cent van de Nederlandse consumenten in het bezit 
van een smartphone (een jaar ervoor was dit nog 
40 procent, jaar daarvoor 27 procent: marketing-
facts.nl). Dit leidt tot de constatering dat de stede-
ling, in plaats van af en toe verbinding te maken 
met de digitale ruimte, zich steeds meer ín de digi-
tale wereld bevindt: door een continue verbinding 
met het internet. Dit gebeurt door middel van ov-
chipkaarten, mobiele telefoons, laptops, tablets, 
bankpassen en navigatiemedia. Daar steeds meer 
van de hiervoor genoemde media met elkaar kun-
nen communiceren, en de smartphone ook steeds 
meer van de functies gaat overnemen, is deze stel-
ling te verantwoorden.

Met de opkomst van de mobiele digitale media 
wordt ook de komst van de draadloze connectie 
steeds belangrijker. Met mobiele telefoons waren 
al verkenningen uitgevoerd voor het verzenden 
van data, in de vorm van wap en mms, maar met 
het 3G netwerk en telefoons die konden commu-

niceren via wifi kwam het ‘mobiel internet’ pas 
echt tot groei. Nu met de uitrol van het 4G net-
werk in Nederland lijkt dit tot volwassenheid te 
komen. 

Wanneer we de ontwikkeling van de media bekij-
ken, en het feit dat men zich steeds meer in het 
net bevindt, kan men, net zoals Rowan Wilken 
(Wilken 2008) eerder deed, stellen dat de connec-
tiviteit met de digitale ruimte steeds belangrijker 
wordt voor de gebruiker van de stedelijke ruimte.
Deze digitale ruimte kenmerkte zich in het be-
gin vooral als een lichaam-loze plek (Boj en Díaz, 
2008). Het verliezen van de fysieke omgeving en 
zijn beperkingen was aanvankelijk het aantrek-
kelijke van deze wereld, maar werd langzaam zijn 
tekortkoming. Het ontbreken van de lichamelijke 
eigenschappen in een ruimte zorgde voor het ont-
breken van een gevoel van zelf-aanwezigheid. De 
digitale ruimte was te onpersoonlijk.

Nu wordt zichtbaar dat de ontwikkeling hierna 
meer in de richting van een hybride-vorm gezocht 
werd. Deze hybride vorm ligt tussen de reële we-
reld en de virtuele wereld in, en kan onderverdeeld 
worden volgens Milgram’s Reality-Virtuality Con-
tinuum (afbeelding 13).

Boj en Díaz (2008) schrijven dat de digitale in-
formatie langzaam ons alledaagse leven is inge-
slopen. Waar we ook zijn, overal is de virtuele 
wereld aanwezig, soms merkbaar, zichtbaar, soms 
onzichtbaar. Door de opkomst van verschillende 
media in elk geval steeds méér zichtbaar. Op het 
moment dat we de twee werelden gaan mengen 
–naar een hybride ruimte toewerken, waarin re-
ele ruimtes worden gezien door een medium heen 
zoals de smartphone, of straks smartgoggles- ont-
staan fysieke ruimtes die oneindig veel informatie 
kunnen bevatten, veranderd kunnen worden en 
voor iedere passant of gebruiker anders kunnen 
zijn. In plaats van dat men door digitalisering ver-
vreemd raakt van de fysieke ruimte, van de plek, 
krijgen plekken veel meer waarde: symbolische, 
praktische, functionele en esthetische waarde 
voor eenieder individueel.

In de paper van Boj en Díaz wordt verder de mo-
gelijke werking van een systeem uitgelegd dat digi-
tale toevoegingen aan fysieke ruimtes zou kunnen 
opslaan en delen met andere gebruikers van die 
ruimte. Daarnaast wordt uitgelegd met welke me-
dia deze hybride ruimte waargenomen zou kun-
nen worden: laptops in de rugzak, beeldschermpje 
en cameraatje op het hoofd. Dit zou als een voor-
loper (2008) beschouwd kunnen worden van de 
‘Google Glass’ die begin volgend jaar (2014) in de 
winkel moet liggen.



< Pagina 046 >

Afbeelding 14:
Gehl, 2006 p. 11
samengaan van nodige activiteiten met 
een scala aan optionele activiteiten resul-
teert in een levendig sociale ruimte.

Afbeelding 16:
de relatie tussen publieke ruimte en digi-
talisering, de pijl betekent: heeft invloed 
op.

Afbeelding 15:
digitalisering heeft invloed op de nodige 
en potentiële sociale (publieke) activitei-
ten.
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< 3.03.1 >
OPBOUW VAN DE 
PUBLIEKE SFEER
In paragraaf 1.04 hebben we al besproken uit wel-
ke activiteiten de publieke sfeer bestaat. Deze ac-
tiviteiten beslaan het hele domein van het tegen-
komen van de vreemde ander tot het voeren van 
samenleving geëngageerde discussies.

Volgens Gehl (2006) bepalen de hoeveelheid aan 
optionele en de nodige activiteiten in de openbare 
ruimte hoeveel resulterende activiteiten (sociale 
interactie) er plaatsvindt (zie afbeelding 14).  Een 
voorbeeld van nodige activiteit is transport of be-
weging door de ruimte, voorbeelden van optio-
nele activiteiten zijn het zitten op een bankje of 
hetspelen op de openbare speelplek.

Deze eerste twee categorieën (nodig en optioneel) 
kunnen we ook gebruiken voor het bepalen welke 
processen veranderen tijdens de transformatie van 
de publieke ruimte door het vreemde gen (facet) 
van digitalisering: de processen kunnen nodige 
activiteiten zijn of optionele activiteiten. Beiden 
hebben invloed op de spontane sociale interactie 
in de ruimte (Gehl: de resulterende activiteit): het 
spontane contact dat ook een aspect van de pu-
blieke sfeer kenmerkt.

In de invloed op publieke ruimte als contact tus-
sen vreemden of vaag bekenden, kunnen we ook 
een onderscheid maken in invloeden op het no-
dige contact (tussen vreemden of vaag bekenden) 
en invloeden op het latente of potentiële contact 
(afbeelding 15). 

-Gehl zinspeelt in feite op dit potentiële contact 
wanneer hij schrijft over de resulterende activiteit 
van nodige en optionele activiteiten: de sociale 
activiteit. In feite kan niemand weten of en hoe-
veel resulterende activiteit er is. Er is waarschijn-
lijk een verband, maar de sociale activiteit is van 
nog veel meer aspecten afhankelijk. De potentie 
wordt echter groter wanneer er meer activiteit in 
de ruimte plaats kan vinden.

Een digitaal facet dat invloed heeft op de publieke 
ruimte, kan dus op drie manieren invloed uitoe-
fenen: op een nodige activiteit (volgens de Waal: 
proces), op een optionele activiteit in de ruimte 
en op een nodige sociale activiteit in de ruimte 
(zie afbeelding 16). De nodige sociale activiteiten 
en de resulterende sociale activiteiten kunnen het 
hele domein van het bekijken en bekeken worden 
tot het hebben van een discussie beslaan. Zij zul-
len terugkomen in het tweede gedeelte van het 
transformatieproces: de opname.

[ 3.03 ]
TRANSFORMATIE 
VAN RUIMTE DOOR 
DIGITALISERING
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Afbeelding 17:
proces van transformatie bij (boven:) 
opname van een vreemd gen bij de her-
productie van een organisme of  (onder:) 
opname van een digitaal facet in de her-
productie van de publieke ruimte.

Afbeelding 18:
Proces van transformatie bij opname van 
een vreemd “gen”, aangevuld met de vra-
gen voor het beschrijven van het trans-
formatieproces van de publieke ruimte.

Afbeelding 19:
“antwoord” op de vorige afbeelding: het 
schema van introductie, opname en ex-
pressie volgens  voorgaande paragrafen. 
Aan de hand hiervan kan de invloed van 
een facet van digitalisering op de publieke 
ruimte beschreven worden.
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< 3.03.2 > 
TRANSFORMATIE VAN 
DE PUBLIEKE SFEER
Om de vraag te beantwoorden welke transfor-
matie de binnenstedelijke publieke ruimte (als 
ruimtelijke component van publieke sfeer in de 
binnenstad) ondergaat onder invloed van de digi-
talisering kunnen we de in hoofdstuk twee uitge-
lichte facetten van de digitalisering uitwerken aan 
de hand van het transformatieproces beschreven 
in paragraaf 1.06: de introductie, de opname en 
het tot expressie komen van het aspect van digi-
talisering in de binnenstedelijke publieke ruimte 
(afbeelding 17). Per onderdeel dienen dan een 
aantal vragen te worden gesteld:

Over de Introductie:

• Wat wordt er geïntroduceerd?

Hierin wordt uitgelegd wat de eigenschappen zijn 
van het vreemd genetisch materiaal, het digitale 
aspect dat geïntroduceerd wordt: wat zijn functie 
is, hoe het wordt gebruikt en wat zijn digitale en 
fysieke verschijningsvorm is. Zowel hier, als in de 
opname en expressie zal een zwart-wit beeld ge-
geven worden over de invloed  van het specifieke 
onderdeel van digitalisering. Alleen zo kan zuiver 
bepaald worden wat de invloed van het aspect is 
op de publieke ruimte. De nuance zal later volgen.

Over de opname:

Hierin wordt de opname van het genetisch mate-
riaal in de continuë herproductie (zie  paragraaf 
1.05) van de publieke ruimte uitgewerkt. 
De vragen over de opname van het digitale fa-
cet in de publieke ruimte hebben betrekking tot 
drie manieren van het veranderen van activitei-
ten van die publieke ruimte: activiteiten kunnen 

overgenomen worden door de digitale ruimte, zij 
kunnen geheel uit de publieke ruimte verdwijnen 
en er kunnen totaal nieuwe publieke activiteiten 
ontstaan. De activiteiten die veranderen kunnen 
potentiële of nodige activiteiten zijn óf nodige so-
ciale activiteiten. 

• welke processen/activiteiten die eerder bijdroe-
gen aan het tot stand komen van de publieke 
sfeer in de fysieke ruimte worden overgenomen 
door het vreemd genetisch materiaal (het facet 
van digitalisering)?  

• welke processen/activiteiten verdwijnen uit 
de gehele (fysieke en digitale) binnenstedelijke 
publieke ruimte? 

• welke nieuwe processen/activiteiten ontstaan in 
de fysieke binnenstedelijke publieke ruimte?

Over de expressie:

Een proces van de publieke sfeer dat verandert 
van ruimte (digitaal of fysiek) laat sporen na in de 
herproductie van de publieke ruimte. Deze kun-
nen gezien worden in de fysieke publieke ruim-
tes (ruimtelijke veranderingen) of gezien worden 
in activiteiten in de ruimte (veranderingen in de 
sfeer, al dan niet publiek):

• Hoe komt de digitalisering tot expressie in de 
binnenstedelijke publieke ruimte? 

Hier wordt beschreven wat de sociaal- en fysiek 
ruimtelijke consequenties zijn van de introductie 
van het vreemd genetisch materiaal, hoe het de 
publieke sfeer (de mate van “publiekheid” van de 
ruimte) in de binnenstad kan veranderen en hoe 
het daarmee wellicht de fysieke publieke ruimte 
kan veranderen.

Het totale plaatje van het proces van transformatie 
van de publieke ruimte onder invloed van digita-
lisering is uiteen gezet in afbeeldingen 18 en 19.
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Afbeelding 21: 
Vrije (31-05-2013, 13:53 uur) auto’s van 
snappcar: beheer van ‘commons’
over het internet.

Afbeelding 20: 
Vrije (31- 05-2013, 13:50 uur) auto’s
van Greenwheels: beheer van ‘commons’
over het internet.
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< 3.04.1 >
INLEIDING
De ruimte van vreemden ontstaat doordat men-
sen, voor elkaar onbekend, met welke reden dan 
ook samenscholen in de ruimte. De openbare 
ruimtes van verblijf en transport, maar ook de 
ruimtes van diensten als winkels en horeca vor-
men dit platform van samenscholing in de bin-
nenstad. Naast dit ongeorganiseerde samenscho-
len bestaat er ook een vorm van samenscholing 
die “afgesproken” is.

< 3.04.2 > 
THEORETISCH KADER
De Waal beschrijft in zijn proefschrift hoe digi-
talisering ons opnieuw fysiek samenbrengt. Het 
tegenovergestelde van de ‘Locked Down Street’ 
heet hierbij de ‘Open Source Street’. Hierbij wijdt 
hij uit over de nieuwe digitale ruimte en zijn me-
dia als nieuw platform voor mensen om zich op te 
organiseren. Als voorbeeld gebruikt hij het orga-
niseren van een protest op straat (bijvoorbeeld de 
protesten van de Arabische lente). Maar het plat-
form kan voor veel verschillende georganiseerde 
ontmoetingen gebruikt worden. Zo beschrijft hij 
het gemeenschappelijk gebruik van ‘commons’ 
(het gemeenschappelijk bezit, de meent) als auto’s 
en fietsen. Gezamelijk gebruik, en de regulering 
via internet, zou kunnen leiden tot publieken 
rondom deze ‘commons’ die mensen van verschil-
lende achtergronden samen kan brengen. Net als 
de stedelijke openbare, publieke ruimte, zouden 
de platforms een functie in zich moeten hebben 

die mensen van verschillende achtergronden naar 
het platform toe trekken (Waal, de, 2012 b, p. 14).
Voorbeelden waarin een gemeenschappelijk ge-
bruik van objecten digitaal wordt geregeld zijn 
Greenwheels en Snappcar waarin een hoeveelheid 
auto’s op een aantal punten staan, en men de auto 
voor een dag(gedeelte) kan gebruiken. Zo hoeven 
er minder auto’s per persoon te zijn. 

Dit voorbeeld  en de voorbeelden die de Waal 
hierbij noemt zijn echter veelal suburbaan, of pa-
rochiaal. Zelf constateert hij ook dat de huidige 
platforms voor het organiseren van ‘commons’ 
vooral gebruikt worden door mensen die al be-
kend zijn met elkaar. Daarnaast komt men elkaar 
in het voorbeeld van gedeelde auto’s vaak niet eens  
fysiek of digitaal tegen. Het ontbreekt op dit mo-
ment aan digitale ruimtes waarin Loflands ‘ruimte 
van vreemden’ wordt vertegenwoordigd. Dit ter-
wijl de trekkende functies van de fysieke publie-
ke ruimte (winkels en horeca, zie 3.06) wel voor 
een gedeelte worden overgenomen in de digitale 
ruimte.

De reactie hierop vindt men in verschillende (tot 
noch toe kleinschalige) initiatieven. Een voor-
beeld hiervan is het project van Hosio, Kukka en 
Riekki in 2008: afgelopen jaren was de doorbraak 
van web 2.0: de opkomst van de social media si-
tes. Deze sites bevatten een hoop informatie die 
nooit helemaal op waarde is geschat. Veel mensen 
gebruiken ze om contacten te onderhouden. Bij 
de schoolgaande jeugd worden ze vooral gebruikt 
om zichzelf uit te dragen, erbij te horen en om niet 
te worden genegeerd door klasgenoten. Dit alles 
gebeurt echter in een digitale wereld, weinig over-
latend voor fysieke sociale ervaringen.

[ 3.04 ]
RUIMTE ALS 
PLATFORM VOOR 
SAMENSCHOLING
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Het in “real life” kennen van het publieke pro-
fiel van diegene die naast je staat in de rij, zou de 
drempel voor gesprekken met de medegebruiker 
van de openbare ruimte verlagen.

Daarom stellen Hosio, Kukka en Riekki een sys-
teem voor van schermen in third places (beschre-
ven door Ray Oldenburg in 1989: The Great Good 
Place) zoals cafés, waar onderdelen van de publie-
ke profielen van gebruikers op zichtbaar worden. 
Wanneer men een interessant persoon in zijn om-
geving ziet kan men op zijn digitaal medium meer 
info opvragen over het publieke profiel. De ge-
bruiker bepaalt zelf wat er zichtbaar is over hem/
haar. Door steeds op het systeem in te loggen, met 
de plaats waar men zich bevindt, en zo ook zijn/
haar eigen profiel enigszins zichtbaar te maken in 
de ruimte, komen gezamelijke interesses sneller 
naar voren. De drempel om elkaar aan te spreken 
wordt verlaagd, en plek en sociale interactie wor-
den opnieuw met elkaar gelinkt.

Cocollage is een al werkend systeem dat erg lijkt 
op het hiervoor besproken voorbeeld. Schermen 
kunnen in cafés, restaurants of bij evenementen 
worden gehangen. Zij tonen geüploade foto’s met 
beschrijving, tweets van bezoekers en facebook-
updates. Zo wordt er duidelijk wie zich in de 
ruimte bevindt, en kan fysieke sociale interactie 
makkelijker ontstaan.

De mogelijkheid om met de digitale ruimte de 
samenleving weer publieker te maken wordt ook 
onderschreven door Pereira, Furtado Rocha en 
Poplin (2012): De hybride publieke sfeer kan ver-
sterkt worden door de draagbare digitale media. 
Echter, het digitale netwerk is “global” en acties in 
de ruimte zijn “local”1. Aan de hand van Latours 
netwerk theorie, leggen de schrijvers uit dat lokale 
interactie invloed kan hebben op het gehele net-
werk. Informatie is tegenwoordig bereikbaar voor 
een groter publiek, en maakt meer participatie 
mogelijk. Hiermee wordt de samenleving publie-
ker. Men vindt deze participatie op zowel het vlak 
van de overheid, als het commerciële en individu-
ele vlak.

Deze participatie wordt ook beschreven in het on-
derzoek van One Architecture en The mobile city 
(2013). One architecture stelt dat stadsplanning 
op de grote schaal verdwijnt door de recessies, het 
stagneren van de bevolkingsgroei, de afnemende 

1 Latour (2009 en 2010) beschrijft hoe een 
netwerk (global) invloed kan hebben op een actor 
(local), maar ook hoe een actor door het netwerk 
invloed kan hebben op grotere (global) schaal. Zo 
kunnen in deze digitale context individuën een-
voudiger invloed hebben op de (stedelijke) sa-
menleving.

groei van autogebruik en de digitalisering van 
de samenleving. De stedebouw zal zich dus meer 
gaan richten op het ‘optimaliseren en beter benut-
ten van het bestaande.’ Digitale media kunnen in 
deze ontwikkeling een essentiële rol vervullen. De 
toekomstige succesvolle stad zal volgens One Ar-
chitecture een open source city zijn. Gemeentes 
moeten hierbij een digitale laag creëeren waarin 
allerhande initiatieven hun rol kunnen vervullen. 
Top down betekent dit dat overheden, bedrijven 
en organisaties de digitale mogelijkheden inzetten 
om stedelijke processen te optimaliseren zoals bij 
gezondheidszorg of mobiliteit. De digitale stede-
lijke laag moet echter ook genoeg capillaire kracht 
hebben om de vele digitale bottom-up projecten, 
die op dit moment vaak ‘slagkracht en schaalbaar-
heid ontberen’, omhoog te trekken. Zo kunnen 
deze onder-ons initiatieven ge-upgrade worden 
tot stedelijke programma’s voor bijvoorbeeld het 
beheer van ‘commons’, het delen van stedelijke 
ervaringen en plannen van ruimtelijke evenemen-
ten. Zij beschrijven deze open source city aan de 
hand van een tiental voorbeelden die in Eind-
hoven geïmplementeerd kunnen worden. Deze 
voorbeelden lopen uiteen van het gamificeren van 
de stedelijke ruimte tot telezorg en van het delen 
van commons zoals auto’s tot het bijhouden van 
routing van de stedeling.

< 3.04.3 > 
VOORBEELD 
Het internet en de digitale ruimte die het biedt 
wordt vanaf zijn ontstaan al gebruikt voor het sa-
men beheren van ‘commons’. Aanvankelijk waren 
dit niet de ‘commons’ zoals men gewend was -de 
voorwerpen, transportmiddelen, (semi-)open-
bare ruimtes als tuinen en binnenplaatsen-, maar 
was dat het beheren van gemeenschappelijke in-
formatie. Een moderne variant hiervan is bijvoor-
beeld de site Wikipedia, waarmee mensen over de 
hele wereld samen een encyclopedisch naslagwerk 
beheren. 

Tegenwoordig wordt er ook meer ruimtelijk ge-
bonden informatie op het net gedeeld. De app 
biketastic is hier een voorbeeld van. Hierin wordt 
informatie over fietsroutes gedeeld door en met 
gebruikers van de app. Zo kunnen routes worden 
bijgehouden en routes worden gepland. 

Nu het internet steeds intensiever gebruikt wordt, 
en de drempel voor gebruik ook steeds lager wordt, 
blijkt het samen beheren van fysieke voorwerpen 
of ruimtes via het internet ook steeds makkelijker. 
Projecten als drive-caresharing, greenwheels en 
snappcar (het delen van auto’s) maar ook klein-
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schaligere initiatieven als een buurtsite waar het 
beheer van de binnenplaats wordt geregeld wor-
den veelal aangehaald als voorbeelden van het feit 
dat internet de stedelijke samenleving en sociale 
cohesie in de buurt kan verbeteren. Voorbeelden 
hiervan zien we bij “buurtsite.net” waar per buurt 
een informatiesite aangemaakt kan worden en 
“verbeterdebuurt.nl” waar per gemeente proble-
men in de wijk aangekaart kunnen worden. Uit-
voerige onderzoeken naar de vraag of dit soort 
initiatieven werken zijn echter nog niet gedaan.
Maar wat is de invloed van deze manier van in-
ternetgebruik op de publieke sfeer in de binnen-
stad? Men kan stellen, zoals eerder De Waal deed 
(3.04.2), dat deze sites vooral te maken hebben 
met ruimtes buiten het centrum van de steden (zie 
afbeelding 20 en 21): op woonwijken, parkeer-
plaatsen en snelwegen. Ook brengen deze sites de 
stedeling, de vreemde andere, niet meer samen 
dan dat nu al het geval is, zij bedienen enerzijds 
vooral de parochiale sfeer buiten het centrum en 
laten anderzijds het contact vooral digitaal verlo-
pen (3.04.2).

Wat zijn projecten die door middel van het delen 
van digitale informatie de publieke sfeer in de stad 
willen versterken? Dit zijn veel kleinschaligere 
projecten:

Al veel ontwerpers, kunstenaars en program-
meurs hebben geprobeerd de digitale ruimte in 
te zetten om mensen in dezelfde ruimte met el-
kaar in contact te laten komen. Zij voelden allen 
aan dat het contact op straat onder druk stond, al 
dan niet door de digitalisering van stedelijke pro-
cessen. Voorbeelden van dit soort projecten zijn 
Climate on the Wall in Aarhus, Denemarken (zie 
voor meer informatie: de Waal, 2009), SocS (Ho-
sio, Kukka en Riekki, 2008) en CoCollage (cocol-
lage.com). Aangezien CoCollage een al werkend 
systeem is, kunnen we dit project als input ge-
bruiken voor het onderzoeken van de mogelijke 
invloed van zo’n systeem op de publieke ruimte.

Introductie

• Wat wordt er geïntroduceerd?

Het enige dat met de introductie van CoCollage 
in de publieke ruimte fysiek geïmplementeerd 
wordt is een groot flatscreen in een ruimte waar 
veel mensen aanwezig zijn (dit kan een drukbe-
zocht café of een evenement zijn, of een winkel 
of andersoortige publieke ruimte). Een gebruiker 
van de ruimte kan inloggen via telefoon, laptop of 
tablet en tekst en afbeeldingen uploaden. Het sys-
teem kan zo ingesteld worden dat twitterberichten 

met een bepaalde hashtag getoond worden en via 
social media zoals facebook wordt duidelijk dat de 
gebruiker zich op bijvoorbeeld het evenement of 
in het café bevindt.

Opname

• welke processen/activiteiten die eerder bijdroe-
gen aan het tot stand komen van de publieke sfeer 
in de fysieke ruimte worden overgenomen door 
het vreemd genetisch materiaal (het facet van di-
gitalisering)? 

Met het toevoegen van de beeldschermen met in-
formatie van en over de mensen in de ruimte wor-
den er geen publieke activiteiten overgenomen 
door de digitale ruimte. 

• welke processen/activiteiten verdwijnen uit de 
gehele (fysieke en digitale) binnenstedelijke pu-
blieke ruimte? 

Met het toevoegen van de beeldschermen met in-
formatie van en over de mensen in de ruimte ver-
dwijnen er geen publieke processen uit de fysieke 
publieke ruimte. 

• welke nieuwe processen/activiteiten ontstaan in 
de fysieke binnenstedelijke publieke ruimte?

Een scherm in de publieke ruimte voegt de mo-
gelijkheid toe iets te weten te komen over mensen 
die zich in dezelfde ruimte bevinden. Men kan 
zichzelf op het scherm profileren door bepaalde 
foto’s en teksten achter te laten en men kan de fo-
to’s en teksten van anderen lezen, om in gedachte 
een profielschets te vormen over deze personen.
Ook vormt het scherm de mogelijkheid om op een 
nieuwe manier contact te leggen. Op elk geüpload 
(tekstueel) bericht kan ook weer worden gerea-
geerd. Het contact is zo fysiek afstandelijker, maar 
vormt wel een publieke sfeer.

Expressie

• Hoe komt de digitalisering tot expressie in de 
binnenstedelijke publieke ruimte?

Wat er fysiek in de ruimte verandert hebben we 
met het benoemen van het vreemde gen al be-
sproken: het scherm in de publieke ruimte. Daar-
bij kan ook het gebruik van de ruimte veranderen. 
Mensen kunnen bijvoorbeeld de plek voor het 
scherm gaan innemen om het te kunnen bekijken. 
Er wordt aan de optionele activiteiten in de ruim-
te dus wat toegevoegd. Niet alleen kan deze ex-
tra optionele activiteit, naar Gehls schema, meer 
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Afbeelding 26: 
Expressie van het individu: foto’s en 
reacties op de foto’s door bezoekers van 
dezelfde ruimte. 06-08-2009

voor de volledige video van
cocollage:

youtube.com/
watch?feature=player_
embedded&v=oJQz7I9hnvo

of:

Afbeelding  25:
Expressie van het individu: de corso op 
de Ringstraße in Wenen.
Print na een olieverf
schilderij van Theodor Zasche, 1900.
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kans op sociale interactie geven, de activiteit zelf 
is ook nog eens gericht op communicatie tussen 
personen in de ruimte. Zo draagt dit interactieve 
scherm dubbel bij aan de publieke sfeer.

Of de introductie van dit systeem daadwerkelijk 
leidt tot verandering in sociaal gedrag is de vraag. 
Ook bij het SocS project wordt dit onderkend: 

‘The third and perhaps the most challenging 
part of the work is to evaluate whether the use 
of this system actually influences or modifies 
the social behavior of participants. This requi-
res multidisciplinary research from the per-
spectives of persuasiveness.’

(Hosio, Kukka en Riekki, 2008, p. 6)

Conclusie
Met het tonen van status-updates, foto’s en be-
schrijvingen in de ruimtes van publieke sfeer, 
brengt CoCollage de expressie van het individu 
weer terug naar de plek waar deze activiteit ooit 
floreerde; niet in de privé of parochiale sfeer van 
het huidige web 2.0, maar in de (semi-)openba-
re ruimtes van de stad: zoals geschreven over de 
Ringstraße in het Wenen van de laat 19de eeuw.

“Even from the initial stages of its construc-
tion, the Ringstrasse became the favourite pro-
menade for the middle classes to stroll, a place 
to ‘look and be looked at’. [...] The Ringstrasse 
offered everyone the opportunity of rubbing 
shoulders with the rich and beautiful, if only 
for the space of a walk or a visit to the coffee 
house. Here one was in close proximity to tho-
se in power, once could walk past the palace 
gardens and perhaps even watch a procession.”

(J. T. Friehs, habsburger.net/en/chapter/corso-vi-
ennese-bourgeoisie)

De vraag of men zich graag wil profileren op deze 
publiekelijke schermen  is een onderzoek waard, 
evenals de vraag of zo een systeem bijdraagt aan 
de sociale activiteit in de ruimte.
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< 3.05.1 >
INLEIDING
In de vorige paragraaf is al besproken hoe de digi-
tale ruimte kan functioneren als platform voor het 
ontstaan van de wereld van vreemden. Het pro-
fileren en bekijken en bekeken worden kan ook 
vanuit deze ruimte gestimuleerd worden en kan 
zo in de digitale én fysieke ruimte plaatsvinden. 
Hier gaan we als eerste in op de social-media en 
fora als platform voor het gehele domein van pu-
blieke activiteten, om daarna te beschouwen hoe 
dit soort digitale ruimte bijdraagt aan de publieke 
sfeer van Habermas’: het gedeelte van de publieke 
ruimte waar de samenleving geëngageerde discus-
sie plaatsvindt.

< 3.05.2 >
THEORETISCH KADER
Sociale media als publieke ruimte
Met de opkomst van de digitale sociale netwer-
ken, ook door de ontwikkeling van web 2.0, is er 
een technosociale ruimte ontstaan waarin de pu-
blieke sfeer kan ontstaan zoals die in hoofdstuk 2 
aan de hand van de theorieën van Habermas en 
Lofland is beschreven. Het voorstel van Martijn de 
Waal ‘de sociale ruimte als stedelijke processen te 
zien’ samen met de stelling van Crawford (2008) 
dat ‘digitale applicaties vooral tot het vinden van 
“sameness” aanzetten’, waarschuwen ons al deze 
eerste stelling niet meteen als waarheid aan te ne-
men. Voordat we de vraag willen beantwoorden 
hoe de sociale media de fysieke publieke ruimte 

beïnvloeden, is het van belang ons af te vragen of 
er zich publieke processen in deze sociale media 
bevinden.

Korte geschiedenis en terminologie
Internet is ontwikkeld als een ruimte waar infor-
matie gedeeld kan worden. Aanvankelijk gebeur-
de dit door het toevoegen van inhoud in de vorm 
van sites waar de informatie op stond (web 1.0). 
Dit bleek later echter niet het volledige potentiëel 
van het internet. Rond 2001 vond de omslag plaats 
naar een world wide web waar gebruikers zelf 
ook inhoud aan sites konden toevoegen. Dit ge-
beurt veelal op ‘social network sites’ als Facebook, 
Hyves, google+, andere sociale media als twitter, 
tumblr, instagram en upload-sites als youtube en 
vimeo, daarnaast bevatten ook veel nieuwssites en 
speciaal daarvoor opgerichte digitale fora ruimtes 
waar over de (nieuws)onderwerpen gediscusseerd 
kan worden. Deze meer interactieve verschij-
ningsvorm van het internet wordt met de term 
web 2.0 geduid.

Social media sites zijn digitale platforms waar de 
gebruiker zonder tussenkomst van een redactie de 
inhoud van de pagina verzorgt, waarbij de inter-
actie tussen de gebruikers centraal staat. Over het 
algemeen moet een gebruiker hiervoor een profiel 
aanmaken, en de inhoud van de pagina wordt dus 
altijd verbonden aan zijn profielnaam. Als eerste 
gaan we in op de social-mediasites als publieke 
ruimte voor samenleving geëngagerde discussie. 
In het voorbeeld gaan we daarna in op de fora op 
het internet.

Digitale publieke processen.
Het gebruik van het concept gebruikersprofiel 

[ 3.05 ]
RUIMTE ALS PLATFORM 
VOOR DISCUSSIE
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geeft meteen een eerste proces aan dat social- me-
diasites in zich hebben: het profileren van het in-
dividu. Dat wat men online zet, dus toevoegt aan 
de inhoud van de site, geeft aan wie men is – of 
beter gezegd- wie men wil zijn. Men werkt met het 
online zetten van verschillende gebeurtenissen, 
belevenissen en interesses, in de vorm van tekst, 
foto’s en video’s, aan een zorgvuldig vormgegeven 
identiteit. (Vaak verdwijnen hierbij de nuances en 
paradoxen van en binnen een karakter). Dit ex-
poseren van zijn karakter is een activiteit waarin 
de stedeling al enige oefening heeft gehad. Mark 
C. Childs (2004) beschrijft de indeling van open-
bare ruimtes niet voor niets als podium en publiek 
in het boek Squares. Eén van de meest treffende 
voorbeelden is de terrascultuur binnen de stede-
lijke samenleving. Het terras in de binnenstad is 
een plek geworden waar mensen iets drinken of 
eten, en daarbij mensen bekijken en beoordelen: 
een duidelijke voorbeeld van de publieke sfeer.

Dat dit profileren en beoordelen nu ook digitaal 
gebeurt ondersteunt eens te meer dat het internet 
(zoals de Waal al aangaf) een ruimte wordt waar 
stedelijke processen in plaats vinden. Dit zien we 
ook in het reageren op de aciviteiten van profi-
lering (het commentaar onder teksten, foto’s en 
filmpjes en het concept van de “like button” op 
facebook). Hierin worden uiteenlopende onder-
werpen besproken, van zeer oppervlakkig (het 
‘liken’ van en foto) tot diepgaande politieke dis-
cussies (politieke reactie op twitter).  De vraag is 
echter of deze stedelijke processen zich binnen het 
publieke domein afspelen, zoals in de stedelijke 
(semi-)openbare ruimte het geval is. Hiervoor 
moeten we de opzet van de social media sites na-
gaan. Hiervoor beschouwen we kort twee van de 
meest populaire social media: Facebook en Twit-
ter.

Facebook
Zoals we al beschreven hebben zijn de publieke 
processen die in deze media huizen het profileren, 
het beoordelen en het bediscussiëren. Dat reac-
ties en discussies in deze digitale platforms vaak 
geen samenleving geëngageerde diepgang hebben 
doet er niet toe. In de binnenstedelijke publieke 
ruimte zullen er ook maar een beperkt aantal van 
alle ontmoetingen resulteren in de publieke sfeer 

die Habermas beschrijft, en zo werkt dat ook in 
de digitale ruimte. Beschouwen we echter de so-
ciale structuur van facebook, dan merken we op 
dat de processen van profilering, beoordeling en 
discussie in een ruimte plaatsvindt die niet zozeer 
gekenmerkt wordt als Loflands ruimte van vreem-
den, maar meer in de parochiale sfeer. De inter-
actie op het sociale platform vindt alleen plaats 
tussen mensen die elkaar kennen. De parochiale 
sfeer kan op het platform groter worden doordat 
“vrienden van vrienden” bij de interactie betrok-
ken worden, maar dit verschilt niet met de fysieke 
parochiale sfeer.

Twitter
Schäfer, Overheul en Boeschoten, hebben in hun 
onderzoek het digitale platform twitter onder-
zocht als ruimte voor de publieke sfeer. Zij be-
schrijven aan de hand van Habermas theorie over 
de “openbaarheid” hoe twitter kan functioneren 
als publieke ruimte voor politieke discussies. 
Doordat er binnen de minibloggingdienst twitter 
geen wederzijdse toestemming nodig is van de ge-
bruikers om elkaars tweets te kunnen lezen, zou 
ook Loflands publieke sfeer hier kunnen ontstaan.
Schäfer, Overheul en Boeschoten merken echter 
op dat het medium vaak niet anders wordt ge-
bruikt als broadcast, waardoor het niet anders 
functioneert dan media als televisie en radio. Po-
litici met veel volgers reageren grotendeels niet op 
tweets van die volgers, en veel opinieleiders men-
gen zich niet in de discussie. Het egalitaire karak-
ter dat Twitter lijkt te hebben, en dat van groot be-
lang was voor Habermas’ openbaarheid,  gaat dus 
niet helemaal op binnen dit platform1.

 Ook het tegenkomen van de “vreemde” blijkt bin-
nen dit medium niet het geval. Wanneer men an-
deren gaat volgen op twitter, zijn dit juist vaak de 
politici (en andere publieke figuren), vrienden en 
familie die men al kent of die al in de subcultuur 
behoren. 

Habermas publieke ruimte en Loflands publieke 
sfeer zijn in deze voorbeelden van sociale media 
wel enigszins vertegenwoordigd, maar over het 
algmeen bedienen de sociale media meer de pa-
rochiale ruimte.

1 *In de kritiek op Habermas’ theorie van de 
“openbaarheid” wordt echter vaak gesteld dat het 
door hem beschreven egalitaire karakter juist ont-
breekt in de 18de eeuwse ruimtes van de “openbaar-
heid”. In de koffiehuizen en salons die hij beschrijft 
was juist bijna uitsluitend de rijkere klasse verte-
genwoordigd.
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Afbeelding 27:
Deel van artikel en onderstaande discus-
sie .
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< 3.05.3 >
VOORBEELD
Wanneer we het hebben over het internet als dis-
cussieplatform, gaat dit over de functie van de 
publieke ruimte als forum voor politieke en maat-
schappelijke vraagstukken. Hierbij komt het over-
een met de ruimte die Habermas beschrijft. Feit is 
dat er steeds meer over internet wordt gediscussi-
eerd. In dat opzicht zou het wel eens een medium 
kunnen zijn waarin de “openbaarheid” van Ha-
bermas kan floreren. Waar eerst kranten gelezen 
moesten worden en journaals gekeken moesten 
worden om een gefundeerde mening over een 
maatschappelijk onderwerp te vormen, die daar-
na nog in de meer publieke plekken als de kapper 
of het buurtcafé bediscussieerd moest worden om 
tot de “openbaarheid” te verworden die Habermas 
van belang acht, kan nu rechtsstreeks onder een 
artikel, foto of filmpje een reactie worden achter-
gelaten. Vaak zien we onder dergelijke inhoud van 
het digitale domein ook (soms verhitte) discussies 
ontstaan (afbeelding 27). Men zou kunnen stellen 
dat het niet nog “publieker” kan worden. Maar 
vervangt deze digitale ruimte de fysieke ruimtes 
van “openbaarheid” of vormt hij een aanvulling op 
deze ruimtes?

Introductie

• Wat wordt er geïntroduceerd?

Met deze introductie van een digitale ruimte als 
discussieplatform zoeken we uit wat deze digitale 
discussieplatforms voor invloed hebben op de pu-
blieke sfeer. We introduceren de online nieuwssite 
met een forum onder zijn artikelen  (afbeelding 27 
). Hier kan iedereen met een inlogcode en gebrui-
kersnaam zijn kritiek op het stuk leveren.

Opname

• welke processen/activiteiten die eerder bijdroe-
gen aan het tot stand komen van de publieke sfeer 
in de fysieke ruimte worden overgenomen door 
het vreemd genetisch materiaal (het facet van di-
gitalisering)? 

Er zijn zeker activiteiten die zowel in de digitale 
ruimte voorkomen, als in Habermas’ ruimtes van 
“openbaarheid” zoals in cafés, kapperszaken, kof-
fiehuizen en salons. Het gaat hierbij vooral om het 
bediscussiëren van maatschappelijke onderwer-
pen, als oorsprong van de democratische samen-
leving zoals wij die kennen. De vraag of de digitale 
variant de functie van de ruimtelijke “openbaar-
heid” heeft overgenomen is echter moeilijk te 

beantwoorden. Daarvoor zou uitgezocht moeten 
worden of activiteiten van openbaarheid, de sa-
menleving geëngageerde discussies, aan het afne-
men zijn in de ruimtes van Habermas’ publieke 
sfeer.

• welke processen/activiteiten verdwijnen uit de 
gehele (fysieke en digitale) binnenstedelijke pu-
blieke ruimte? 

De discussie-ruimte op het internet is een aanvul-
ling op de ruimtes van “openbaarheid”. Aangezien 
de discussie in de fysieke ruimtes niet de hoofdac-
tiviteit is, zullen fysieke gevolgen -het verdwijnen 
van het bezoeken van de ruimtes-  niet optreden 
door toedoen van dit aspect van digitalisering. 

• welke nieuwe processen/activiteiten ontstaan in 
de fysieke binnenstedelijke publieke ruimte?

Het opkomen van digitale kranten, nieuwssites en 
soortgelijke discussieplatforms, en het raadplegen 
ervan in de publieke ruimte leidt natuurlijk wel tot 
ruimtelijke en sferische veranderingen. Aan één 
kant kunnen nieuwssites, internetfora en de pu-
bliek geëngageerde  twitteraccounts zoals beschre-
ven door Schäfer, Overheul en Boeschoten  (2012) 
vaker geraadpleegd worden (de invloed van het 
gebruik van media in de publieke ruimte wordt 
echter in andere paragrafen besproken). Aan de 
andere kant kunnen, door het feit dat iedereen in 
de discussie kan participeren, makkelijker brede 
publieke discussies gevoerd worden.

Expressie

• Hoe komt de digitalisering tot expressie in de 
binnenstedelijke publieke ruimte?

De directe invloed van de digitalisering van de 
ruimte van discussie op de fysieke uitdrukking 
van ruimte, is nihil. In de steden ontstaat deze 
vorm van publieke ruimte vaak spontaan op plek-
ken waar mensen met elkaar in gesprek komen. 
De fysieke ruimtes zelf zullen weinig veranderen 
wanneer er een digitale aanvulling komt. De di-
gitale ruimte van discussie kan op grotere schaal 
wel een bredere publieke discussie oproepen. Dit 
is beschreven door Schäfer, Overheul en Boe-
schoten (2012), maar zien we ook in andere me-
dia dan twitter. Uiteindelijk kunnen deze digitale 
discussies leiden tot een heropkomst van de poli-
tieke stedelijke ruimte in zijn fysieke vorm, zoals 
Rheingold al schreef  over de rol van SMS-berich-
ten bij de organisatie van demonstraties tegen de 
Filipijnse president Estrada in 2001 (Rheingold, 
2003) en zoals later de protesten op het Tahrir-
plein in Caïro in 2011 (zie ook afbeelding 06 op p. 
026). Deze indirecte invloed van de digitale tegen-
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Afbeelding 28:
One-Architecture: Minimal Viable Pro-
duct. Wanneer deze Bèta versie van een
stedelijke ingreep op een forum bediscus-
siëerd kan worden door de stedeling,
ontstaat er vanuit de digitale omgeving 
een publieke discussie die directe invloed 
kan hebben op de stad.

Afbeelding 29:
toekomstvisie2030.nl: Amsterdam Noord.
Vier scenario’s beschrijven een aantal 
richtingen voor de toekomstige ontwik-
kelingen van ‘Noord’. Naast de scenario’s 
kunnen bewoners aangeven wat ze van 
het betreffende scenario vinden en kun-
nen verschillende punten worden bedis-
cussiëerd: de digitale “openbaarheid”
waarin de stad besproken wordt.

12

COLOFON

Amsterdam 2013
One Architecture in samenwerking met The Mobile City

team: Matthijs Bouw & Froukje van de Klundert (One Archi-
tecture), Michiel de Lange & Martijn de Waal (The Mobile 
City).
workshops met:  Ron Hensen & Tom Verbruggen Samenwer-
kingsverband Regio Eindhoven, René Paré Madlab

Een opdracht van Vereniging Deltametropool
Werkweek: Metropool NL

13
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1 Saskia Sassen, Open Source Urbanism, The new Significance. 8 
augustus 2011, Domus / New City Reader
2 Michiel de Lange & Martijn de Waal, Ownership in de hybride 
stad, Virtueel Platform 2011
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4 http://www.biketastic.com/
5 http://www.lamontreverte.org/
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Verantwoording illustraties:
p. 3: Illustration by Jac Depczyk3

p. 5: Stefan van der Spek - Sensing the city, Delft van boven. 
TU Delft
p. 7: Joost Meuwissen et al. - Plan Eindhoven Wereldstad. 
1983

VOORBEELD 9: SYSTEMEN VERBINDEN
De relatie stad en land zal veranderen: typische plattelands-
activiteiten in de stad (landbouw, groen en recreëren) en ty-
pische stadsactiviteiten in het landschap (energie opwekken, 
winkelen en theater). In Eindhoven wordt daardoor de kwali-
teit van een groene omgeving ook merkbaar in de stad.

VOORBEELD 8: MINIMAL VIABLE PRODUCT
Bij software ontwikkeling wordt eerst een protoversie en de 
reacties daarop getest. Dit zou ook toegepast kunnen worden 
in de ontwikkeling van steden. Voor Eindhoven betekent dat 
bijvoorbeeld dat op terrein Fens met enkele bloembakken en 
andere bestrating een voetgangersroute tussen het centrum 
en de Bergen gemaakt kan worden.

VOORBEELD 10: TELEZORG
Smart technology kan ingezet worden ten behoeve van de 
zorg. Bijvoorbeeld om zonder huisbezoek (tijdsbesparing) 
professionals in de gelegenheid stellen patiënten in de gaten 
te houden. Om zorgfuncties in de buurt te houden, en buurt-
netwerken te gebruiken om mantelzorg beter te organiseren.
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hanger van Habermas’ ruimtes van openbaarheid 
is echter meer van een maatschappelijke schaal 
dan van een stedebouwkundige schaal.

Conclusie
De opname van de digitale discussieplatforms in 
de herontwikkeling van de binnenstedelijke ruim-
te heeft weinig invloed op de ontwikkeling van 
de publieke ruimte en de publieke sfeer van die 
binnenstad. Toch worden zij vaak aangehaald in 
discussies over de publieke sfeer (bijvoorbeeld in 
Schäfer, Overheul, Boeschoten, 2012). Hierbij gaat 
het vooral over hoe de digitale ruimte bijdraagt 
aan de publieke sfeer. Dat dit soort digitale moge-
lijkheden een grote impact heeft op onze samenle-
ving staat buiten kijf, maar in de studie naar de ver-
houding tussen digitalisering en de veranderingen 
in de publieke ruimte van de binnenstad kan dit 
onderdeel vooralsnog met rust worden gelaten. 
Echter, wanneer het discussieplatform inwoners 
van de stad laat discussiëren over de binnenstad, 
breidt de publieke sfeer van de stad zich natuurlijk 
uit, en heeft zij waarschijnlijk ook direct invloed 
op de binnenstad. Dit is al in verschillende stu-
dies en casussen onderzocht en beschreven, zoals 
door het eerder in dit project genoemde One-ar-
chitecture in samenwerking met The Mobile City 
(2013). De beschreven open-source city zou ook 
de digitale ruimte voor discussie moeten kunnen 
opnemen in zijn ontwikkeling. Zo ontstaat een 
door de bewoners (ruimte van representaties) en 
planners (representatie van ruimte) vormgegeven 
stedelijke ruimte (ruimte van praktijken, zie voor 
de terminologie ook paragraaf 1.05). Een voor-
beeld van een project voor een open source city 
van One- Architecture is hiernaast te vinden (af-
beelding 28). Daaronder (29) staat een voorbeeld 
van Stadsdeel Noord (gemeente Amsterdam). 
Deze overgang van de stadsbewoner in de fysieke 
ruimte naar een stadsbewoner die in de digitale 
ruimte deelneemt aan de gemeenschap wordt ook 
wel beschreven met de overgang van de ‘citizen’ 
naar de ‘netizen’.2 

2 Het woord ‘netizen’ impliceert echter wel  
een actieve houding. De netizen neemt actief deel 
aan de ‘online communities’. Hierin kan hij in ka-
rakter dus verschillen met de citizen: de stadsbewo-
ner oftewel stedeling.



< Pagina 066 >

Afbeelding 30:
Afhaalkluisjes in de plaatselijke super-
markt. Online bestelde kleding, schoenen 
en allerlei andere producten kunnen hier 
worden laten bezorgd. De rit naar het 
centrum is niet meer nodig.
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< 3.06.1 >
INLEIDING
In de binnenstad van de Nederlandse stad vormen 
winkels en horeca niet alleen een publieke ruimte, 
zij zijn ook de belangrijkste trekkers van de bin-
nenstedelijke publieke ruimte. Zij zorgen ervoor 
dat de openbare ruimte in de binnenstad een pu-
blieke sfeer heeft. Met de digitalisering van deze 
dienslevering zou de publieke sfeer in de binnen-
stad onder druk kunnen komen te staan. Om dit 
te onderzoeken wordt eerst de literatuur over de 
veranderingen van het binnenstedelijke winkel-
landschap geraadpleegd, daarna wordt met een 
voorbeeld uiteen gezet hoe de opkomst van de 
webwinkel de binnenstad kan beïnvloeden.

< 3.06.2 >
THEORETISCH KADER
Niet alleen verdwijnen de telefooncellen, post-
kantoren en banken uit de stad. Wanneer we de 
voorspellingen van Cor Molenaar (altijdwat.ncrv.
nl/nieuwsblogs/einde-van-nederlandse-winkel-
straat, 2012; www.teeuwengroep.nl/cor-molenaar, 
2012) bezien, verdwijnt één op de drie winkels 
binnen nu en vier jaar. Onderin en bovenin de 
markt overleven de winkels makkelijk omdat zij 
concureren met de webwinkel in respectievelijk 
prijs en beleving. Vooral het middensegment 
heeft moeite te overleven. 

Tegelijkertijd zien we de webwinkels veranderen 
van strategie. Niet alleen zijn zij de goedkoopste 

aanbieder van producten, ook werken zij hun 
zwaktes in bezorging weg door opkomst van op-
haalkluisjes van bijvoorbeeld “de Buren”, en ver-
werven zij bekendheid door gebruik te maken van 
tijdelijk lege winkelruimtes in de vorm van pop-
up stores. Men kan tegenwoordig bij veel web-
winkels al meerdere maten bestellen, en gratis dat 
deel terugsturen dat niet past. Dit zorgt voor grote 
concurrentie in het kleding- en schoenensegment. 
In de vakantiebranche hebben webwinkels de fy-
sieke winkel al nagenoeg weggeconcurreerd, en 
ook de fysieke boeken- en cd-winkels bevinden 
zich in zwaar weer.

Ondertussen schieten de afhaalpunten als pad-
denstoelen uit de grond. Webwinkel bol.com is 
overgenomen door Ahold (ook eigenaar van ‘re-
tailmerk’ Albert Heijn) en men kan zijn bestelde 
producten straks meenemen wanneer de dagelijk-
se boodschappen gedaan worden. Ook ‘de buren’ 
heeft het ophaalconcept opgepikt en is bezig met 
het plaatsen van ophaalkluisjes op verschillende 
plekken in Nederland. Webwinkels kunnen straks 
hun producten in de al dan niet gekoelde kluisjes 
stoppen en de klant kan zijn bestelling op een wil-
lekeurig moment ophalen op het station, in de su-
permarkt, langs de snelweg of in het stadscentrum 
(Lieshout, van, 2012) (afbeelding 30).

Voorspellingen
Waar Cor Molenaar in het boek ‘het einde van 
winkels?’ (Molenaar, 2011) vooral beschrijft hoe 
met de opkomst van de webwinkels de behoefte 
naar fysieke winkels daalt, gaat hij in ‘red de win-
kel!’ in op de oplossing voor de problemen die 
hierdoor zijn ontstaan. Uitgangspunt is “dat juist 
winkels het vliegwiel, of aanjager, zijn van stede-

[ 3.06 ]
RUIMTE ALS PLATFORM 
VOOR DIENSTEN
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lijke leefbaarheid waar uiteindelijk iedereen baat 
bij heeft.” (managementboek.nl, 21-12-2012). 
Behoud van deze trekker van de publieke ruimte 
staat dus centraal.

Fysieke winkels zullen zich moeten gaan concen-
treren op dat wat de consument in de webwinkel 
niet krijgt: goede adviezen, vriendelijk personeel, 
het vasthebben van het product, de plezierige be-
leving van het shoppen.

Volgens Molenaar zullen er binnen de stad drie 
verschillende winkelgebieden ontstaan: 

‘De winkels in de buurt bestaan uit zaken die 
je regelmatig nodig hebt zoals een supermarkt 
of een bank. Het winkelaanbod in de centra 
van steden zal verschralen, met als resultaat 
kleinere winkels en veel restaurantjes en ca-
feetjes. Daar ga je naar toe als je gezellig wilt 
winkelen. De grote winkels, Mediamarkt en 
Blokker, zullen verplaatsen naar het derde 
winkelgebied: buiten het centrum met ruime 
parkeergelegenheid.’ 

(Molenaar, in: www.nu.nl, 21-12-2012)

In hoeverre het winkellandschap de afgelopen 
jaren al veranderd is vinden in onderzoeken van 
onder andere Jesse Weltevreden en Locatus.

Winkellandschap
Kijken we naar de leegstand van winkelpanden in 
de Nederlandse steden dan zien we een licht stij-
gende trend van 5 naar 6,3 procent in de afgelopen 
vier jaar (Locatus, 2008-2012). Het gaat te ver om 
te stellen dat deze te wijten is aan de concurrentie 
van de webwinkel. Er is in de afgelopen jaren veel 
te veel winkelvloeroppervlak gebouwd, zeker met 
de recessie in ogenschouw genomen.

Verdiepen we ons verder in de cijfers van Loca-
tus, dan ontdekken we dat in de binnensteden 
het gemiddeld aantal verkooppunten (het aantal 
winkels) afgelopen vier jaar licht achteruit is ge-
gaan, de leegstand omhoog is gegaan, maar dat 
het gemiddelde winkelvloeroppervlak per winkel 
gestegen is. Een oorzaak zou kunnen zijn dat een 
gedeelte van de leegstaande winkelpanden opge-
nomen is door bestaande, overlevende, winkels. 
Echter, de bouwlust van gemeentes en ontwikke-
laars zou ook aan deze stijging ten grondslag kun-
nen liggen, evenals de vermindering van voor-
raden ten gunste van het WVO. Dit laatste is een 
neveneffect van digitalisering.

In tegenstelling tot alle binnenstedelijke winkel-
gebieden, waar men een afname van het aantal 
winkels ziet, is er in de afgelopen vier jaar een dui-

delijke groei van het aantal winkels en het totale 
WVO in de grootschalige, substedelijke winkel-
concentraties (Locatus, 2008-2012). Welke oor-
zaak dit heeft (bouwlust, of de verschuiving van 
aankopen van binnenstad naar centrale punten 
buiten de stad) is aan de hand van deze statistie-
ken niet te zeggen.

Wanneer we de branche-gerichte statistieken be-
schouwen, zijn er een aantal branches die het de 
afgelopen tijd moeilijker hebben gehad dan ge-
middeld (Locatus, 2008-2012). Hier lijkt dus meer 
aan de hand te zijn dan de recessie alleen. Vooral 
in de antiek- en kunst-,  hobby-, media-, bruin- en 
witgoed- en doe-het-zelfbranche zijn de aantal-
len verkooppunten (verhoudingsgewijs) sterk ge-
daald. In de doe-het-zelfbranche is het gemiddeld 
winkelvloeroppervlak daarentegen sterk gestegen. 
Hier zien we dus een schaalvergroting van de win-
kels plaatsvinden. Bij de rest van van de genoemde 
branches kunnen we stellen dat zij óf extra hard 
getroffen worden door de crisis, óf dat zij in con-
currentie zijn met de webwinkels.

Vooralsnog lopen deze ontwikkelingen gelijk met 
de voorspellingen die Jesse Weltevreden en Ton 
van Rietbergen deden in hun rapport ‘verdwijnt 
de winkel’ (Weltreveden en Rietbergen, van, 2004) 
in 2004. Ondanks dat zij toen nog niet durfden te 
voorspellen of er daadwerkelijk winkels zouden 
verdwijnen uit de binnenstad, leidt hun onderzoek 
naar een aantal interessante, nog steeds geldende, 
conclusies. Zij stellen in hun rapport dat “Met het 
groeiend aantal online kopers, en toenemend aan-
tal breedbandverbindingen binnen niet al te lange 
tijd ook andere winkels in binnensteden invloed 
van internet zullen ondervinden” (Weltreveden 
en Rietbergen, van, 2004, p. 6). Daarbij geven zij 
een tabel van winkels waarin deze invloed als eer-
ste te merken is (bijlage VI). Hierin is te zien dat 
de door hen voorspelde trends op dit moment al 
waarheid zijn. 

Zij adviseren in het hoofdstuk ‘Effecten van in-
ternet winkelen op winkelen in de binnenstad’ 
(Weltevreden, en Rietbergen, van, 2004, p. 46) de 
winkels al hun relatie met de webwinkel aan te ha-
len. Zo kunnen zij de mensen die zich op inter-
net oriënteren, of al op internet kopen naar hun 
winkel toetrekken. Zij constateren dat de winkels 
die zich in de binnenstad bevinden bijna niet ver-
tegenwoordigd zijn op internet in 2004. Dat Cor 
Molenaar nu in 2013 nog steeds datzelfde advies 
geeft wil iets zeggen over de achterblijvende reac-
tie van de fysieke winkels. Cor Molenaar consta-
teert tevens dat de winkel(keten)s afgelopen tijd 
vooral in de verkeerde kosten hebben gesneden. 
Juist het vakkundige en adviserende personeel  is 
wegbezuinigd, terwijl daarmee de winkels juist 
nog konden concurreren met de webwinkel.
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Afbeelding 31: 
Percentage panden dat leeg is komen
te staan in 2012 t.o.v. totaal aantal panden 
in de branche. (figuur uit: Locatus,
2013)

Afbeelding 32: 
Percentage panden dat gevuld is in 2012
t.o.v. totaal aantal panden in de branche 
(figuur uit: Locatus, 2013)

Analyse leegstand per 1 januari 2013 3

Leegstand voornamelijk in ‘bekende’ branches 

Kijken we meer in detail naar de ruim 5.000 panden die op 1 januari 2012 gevuld waren, maar aan het eind van 
het jaar leeg stonden, dan zijn dat redelijk voorspelbare branches. 

Grafiek 3: Percentage panden dat leeg is komen te staan in 2012 tov totaal aantal panden in de branche

De grootste toevoeging komt van partijgoederen. Veel winkels worden tijdelijk gevuld met partijgoederen en 
komen daarna weer leeg te staan. De vulling met partijgoederen was bij voorbaat een tijdelijke oplossing, dus een 
logisch gevolg is dat ze weer leeg komen te staan. Dat hier weer veel panden leeg komen te staan, is niet omdat 
het slecht gaat, maar omdat het past bij de bedrijfsvoering van de branche.  

Nummer twee op de lijst zijn de videotheken, met films on-demand via de kabel of glasvezel lijken de videotheken 
haar langste tijd te hebben gehad. Daarna komt de branche beeld- en geluidsdragers (CD’s/DVD’s). Ook hier 
geldt dat het verkochte product door technische innovatie aan het verdwijnen is en dat geldt ook voor nummer 
zes op de lijst, Software/games.

Daar tussenin staan twee wat meer verrassende branches, op nummer 5 de slaapkamer en beddenwinkels. 
Blijkbaar is die branche het belangrijkste slachtoffer van de economische malaise die vooral de woonbranche 
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hard treft. Nummer 6 is de modelbouw, mogelijk dat door de opkomst van computergames de interesse voor 
modelbouw verdwijnt. 

Leegstand ingevuld – per branche

Daarnaast kan het aantal panden bepaald worden dat vorig jaar is gevuld per branche. 

Grafiek 4: Percentage panden dat gevuld is in 2012 t.o.v. totaal aantal panden in de branche

 Opvallend genoeg zijn veel leegstaande panden in gebruik genomen, door de categorie “Overige 
financiële instellingen”. Dat zijn vooral goudopkopers. 

 Verder zien we ook hier weer de partijgoederen met dezelfde reden als hiervoor, de tijdelijke vulling van 
leegstaande panden. 

 Derde in de lijst zijn de “Levensmiddelen overig”. Dat zijn voor een groot deel kleine allochtone 
verswinkels met een redelijk divers assortiment. 

 De vierde in de lijst “Diensten overig” groeit vooral door de opening van afhaalpunten van webshops.
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Dit alles wijst erop dat de winkels, de trekkers 
van de binnenstedelijke publieke ruimte, de afge-
lopen acht jaar het antwoord op de digitalisering 
van hun ruimte nog niet volledig hebben kunnen 
formuleren. Uit latere onderzoeken van onder an-
dere Weltevreden (2008) en Locatus (2013) blijkt 
de invloed van de webwinkels nog meer. Wel blijkt 
de groei van de leegstand in de Nederlandse bin-
nensteden te stagneren.

Weltevreden beschrijft in ‘minder winkels door 
webwinkelen?’ (2008) een aantal gevolgen van 
webwinkelen: in 2006 gaf circa 34% van de web-
winkelende consumenten, ook wel e-shoppers ge-
noemd, aan minder vaak een winkelgebied te be-
zoeken als gevolg van internet. Daarnaast gaf 38% 
van de e-shoppers aan ook daadwerkelijk minder 
aankopen te doen in één of meerdere winkelge-
bieden. Kijken we naar de gevolgen van webwin-
kelen voor niet-dagelijkse aankopen in winkel-
gebieden, dan worden met name binnensteden 
(25%) minder vaak bezocht, gevolgd door stads-
deelcentra (21%), overige winkellocaties (21%), 
wijk-/buurtcentra (18%), en dorpscentra (17%). 
Voor dagelijkse boodschappen zijn de gevolgen 
van webwinkelen voor winkelgebieden voorals-
nog nihil, simpelweg omdat dergelijke producten 
in Nederland nog amper via internet gekocht wor-
den; slechts in 4% van alle winkelgebieden werden 
in 2006 minder dagelijkse aankopen gedaan.

Tijdens dit onderzoek in 2007 werd wel vastge-
steld dat in een aantal branches winkels aan het 
verdwijnen zijn. Deze branches zijn: fotografische 
artikelen, bruin-/witgoed, films/muziek/software 
en reizen (Bijlage VII).

Opvallend is dat het aantal boekenwinkels in de 
betreffende periodes is gegroeid. Dit wordt voor-
namelijk toegeschreven aan de groei van het aan-
tal kantoorboekhandels en stripboekwinkels.

In de binnensteden en in de overige gebieden is 
de leegstand van winkelpanden niet gestegen. De 
aantrekkelijkheid voor winkels om zich hier te 
vestigen is dus niet gedaald. Het verdwijnen van 
de hiervoorgenoemde branches is hier geheel 
opgevuld door andere branches (o.a. mode en 
horeca). (Molenaars voorspellingen zijn niet on-
gegrond: de ontwikkeling heeft zich vanaf 2003 
al laten zien). Bij de andere drie categorieën ziet 
men wel een groei van de leegstand. Of deze te 
wijten is aan webwinkels is echter niet vast te stel-
len. De toegenomen mobiliteit en de daling van 
het aantal speciaalzaken door concurrentie van de 
supermarkten  is hier natuurlijk ook schuldig aan, 
evenals de economische recessie.

Van uitholling van de Nederlandse binnenste-
delijke winkelgebieden lijkt in de periode 2003-
2007 geen sprake te zijn. Wel kunnen we een 
veranderend winkelbeeld waarnemen dat voor 
een gedeelte toe te schrijven is aan webwinkels. 
Verschillende branches die een sterke concur-
rentie ondervinden van webwinkels verdwijnen 
uit de binnenstad. Deze ruimte wordt benut door 
winkels die internetwinkelen en fysiek winkelen 
combineren (crosschannel en zelfs omnichannel 
winkelen), zoals veel modeketens, of geen directe 
concurrentie ondervinden van webwinkels, zoals 
de horeca.

Wanneer de we er de cijfers van afgelopen jaren 
bijpakken (Locatus 2013) ziet men dat deze ont-
wikkeling zich doorzet. Van 2012 tot 2013 is de 
leegstand in Nederland nauwelijks gestegen (van 
6,3% naar 6,4%) terwijl de economische crisis 
juist uitdiepte.

Uit de cijfers van Locatus blijkt dat er ongeveer 
8.000 panden van 1 januari 2012 tot 1 januari 2013 
leeg zijn blijven staan en er ongeveer 6.000 pan-
den leeg zijn komen te staan. Dit laatste getal komt 
overeen met het aantal leegstaande panden dat is 
gesloopt of een nieuwe functie (meestal wonen) 
heeft gekregen (+/-2.000 panden) of opnieuw ge-
vuld is (+/- 4.000 panden). Van deze 6.000 panden 
die leeg zijn komen te staan waren er 5.000 in het 
begin van 2012 in gebruik als winkel, horeca of 
diensten. De andere 1.000 panden zijn nieuw op-
geleverd.

Kijken we naar de branches van de 5.000 panden 
die in 2012 leeg zijn komen te staan (afbeelding 
31), dan is er een weinig verrassende top tien. Het 
partijgoed heeft het grootste aandeel. Veel panden 
die leegstaan worden gevuld met partijgoed, maar 
dit is bij voorbaat al een tijdelijke functie. Dat hier 
veel leeg komt te staan hoort bij de bedrijfsvoe-
ring van de branche. Modelbouw en slaapkamer/
bed zijn de twee meest opvallende branches. Deze 
zijn waarschijnlijk slachtoffer van de economische 
crisis en in het geval van de modelbouw, van ver-
schuivende interesses.

Hiernaast (afbeelding 32) kan er bekeken worden 
welke branches de 4.000 opnieuw gevulde panden 
in gebruik hebben genomen.

Hierin zijn vooral de eerste vier branches interes-
sant. De Financiële instellingen overig wordt voor-
namelijk gevormd door goudkopers. Daarna zien 
we het hiervoor besproken partijgoed. Levens-
middelen overig wordt voornamelijk gevormd 
door kleine allochtone verswinkels met een divers 
assortiment. Bij de ”branche” diensten overig zijn 
de afhaalpunten van webshops de grootste partij.
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We kunnen dus stellen dat ook in 2012 het ver-
anderend winkelbeeld waar te nemen is. Zonder 
dat deze transformatie in de getallen van bran-
ches direct gelinkt wordt aan webshops, zien we 
dat de voorspellingen van Weltevreden uit 2004 
(eventuele verdwijning van bepaalde branches uit 
de winkelstraten door webwinkels), de ontwikke-
ling die Weltevreden in 2008 beschreef (daadwer-
kelijke verdwijning van bepaalde branches uit de 
winkelstraten door webwinkels) en de ontwikke-
ling waar Molenaar de afgelopen jaren voor waar-
schuwde (transformatie van winkelbestand in de 
binnensteden) waarheid worden. Dit doet het 
vermoeden sterken dat de opkomst van webshops 
in de afgelopen 15 jaar wel degelijk zijn impact 
heeft gehad op het winkelbestand, en daarmee het 
straatbeeld van de Nederlandse binnensteden.

Een Branche die lijkt in te springen op de uit-
breiding van ons digitale netwerk is de horeca, de 
tweede trekker van de binnenstedelijke publieke 
ruimte. Waar verschillende zaken, meteen bij de 
introductie van het draadloze netwerk al gratis 
wifi aanboden, springt men nu snel in op de ont-
wikkelingen in de technosociale ruimte. Via de 
verschillende sociale netwerken blijft de stedeling 
constant op de hoogte van de op handen zijnde 
activiteiten, en foto’s worden later teruggezocht in 
dezelfde netwerken. De meer zakelijk gerelateerde 
horeca voorziet in de behoefte van de groeiende 
groep zzp-ers en kleine bedrijven door presenta-
tie-, vergader- en netwerkruimtes aan te bieden. 
Zo proberen zij hun slaatje te slaan uit de opko-
mende draagbare digitale media, aangezien de 
mogelijke connecties op een plek een steeds be-
langrijkere eigenschap van de plek wordt. 
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< 3.06.3 >
VOORBEELD

De opkomst van de webshops in de publieke sfeer 
hebben, zoals hiervoor al besproken, een enorme 
impact op de ruimte van binnensteden. Zij zorgen 
voor een verandering in het winkellandschap en 
kunnen daarom een omslag in het denken over 
binnensteden bewerkstelligen. Voorspellingen 
over de transformatie van het winkellandschap 
liggen ver uiteen. Feit is dat de veranderingen op 
dit moment al worden gezien, niemand weet ech-
ter of dit het begin van een doorzettende trend is 
of dat de fysieke winkel met een antwoord kan 
komen op zijn digitale tegenhanger (of dat er mis-
schien een nauwe samenhang tussen webwinke-
len en fysiek winkelen komt). De term “het nieu-
we winkelen” is een veelgehoord antwoord op de 
vraag hoe de winkelfunctie in de binnenstad in de 
toekomst vormgegeven dient te worden, maar is 
in feite niets meer dan een begrip dat zoveel mo-
gelijk van de in deze studie genoemde facetten 
van digitalisering inzet om het de consument zo 
makkelijk mogelijk te maken tijdens het (recrea-
tief) shoppen. Om de vraag te beantwoorden wat 
de webwinkel teweegbrengt in de binnenstedelijke 
publieke ruimte en sfeer, dienen we duidelijk in 
te kaderen wat we voor gen introduceren in deze 
ruimte. Hierbij nemen we niet alle gevolgen van 
de webwinkel voor het winkellandschap mee (het 
veranderend winkellandschap is een facet dat in 
een later stadium van de herproductie van de 
ruimte een rol gaat spelen, dit proces is op dit 
moment aan de gang). We beperken ons tot de 
webwinkel als concurrerende tegenhanger van de 
fysieke winkel. Hierbij gaan we uit van een zwart-
wit scenario: de webwinkel die de processen van 
een winkel vervangt. We hebben in voorgaande 
subparagraaf al gezien dat dit scenario voor be-
paalde branches meer opgaat dan voor andere.
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Introductie

• Wat wordt er geïntroduceerd?

Webwinkels vinden we in veel verschillende bran-
ches en groottes. In dit experiment nemen we een 
winkel die direct concurrent is van een zich in de 
binnenstad bevindende winkel, om zo de invloed 
van dit digitale facet op de binnenstedelijke pu-
blieke ruimte te onderzoeken. Digitale winkels 
geven de mogelijkheid om online een product uit 
te kiezen, te betalen en te laten bezorgen of ergens 
op te gaan halen.

Opname
Wanneer men winkelt zijn er een aantal activitei-
ten “nodig” die meehelpen aan het resulterende 
potentiële sociale contact. Sommigen van die ac-
tiviteiten worden overgenomen door de digitale 
tegenhanger, anderen verdwijnen in hun geheel. 
Ook kan de transformatie nieuwe processen of ac-
tiviteiten toevoegen. De vraag is dan of zij plaats-
vinden in de binnenstedelijke publieke ruimte.

• welke processen/activiteiten die eerder bijdroe-
gen aan het tot stand komen van de publieke sfeer 
in de fysieke ruimte worden overgenomen door 
het vreemd genetisch materiaal (het facet van di-
gitalisering)? 

Dit is het winkelen an sich: het uitzoeken van een 
product en het kiezen van een product. Deze acti-
viteit verplaatst naar de digitale ruimte. Een nodi-
ge activiteit die zorgt voor een potentieel contact 
verdwijnt dus.

• welke processen/activiteiten verdwijnen uit de 
gehele (fysieke en digitale) binnenstedelijke pu-
blieke ruimte? 

De verplaatsing van de stedeling tussen huis en 
winkel verdwijnt uit de fysieke ruimte maar wordt 
ook niet meer teruggevonden in de digitale ruim-
te. Hiermee verdwijnt weer een nodige activiteit 
die zorgt voor een potentieel contact.
Ook het afrekenen bij een kassa is een activiteit 
die niet meer voorkomt in de digitale versie van 
de winkel. Hierbij verdwijnt een nodige sociale 
activiteit.

• welke nieuwe processen/activiteiten ontstaan in 
de fysieke binnenstedelijke publieke ruimte?

Door het bestellen van producten verplaatst de 
noodzaak van beweging van de consument naar 
de winkeliers. Zij moeten er voor zorgen dat het 
product bij de klant komt. De oplossing hiervoor 
wordt door de winkels op twee manieren gegeven. 

Men laat het product bezorgen op het adres van 
de consument of op een afhaaladres (afhaalkluisje 
of winkel in de buurt). De nodige beweging resul-
teert in de eerste oplossing tot een nodig contact 
tussen bezorger en klant, of aan de andere kant tot 
een nodige verplaatsing van de  klant.

Expressie

• Hoe komt de digitalisering tot expressie in de 
binnenstedelijke publieke ruimte?

Door het implementeren van het gen “webwinkel” 
in de herproductie van de publieke ruimte, vin-
den een aantal veranderingen plaats. Als eerste 
verdwijnt de noodzaak tot de beweging naar de 
winkel en de beweging in de winkel zelf. Daar-
naast verdwijnt de noodzaak tot contact met de 
winkelier. Zo verdwijnt een deel van het potentiële 
contact en een deel van het gedwongen contact. 
Beiden vormen een onderdeel van de binnenste-
delijke publieke sfeer. Of er ook nieuw contact 
ontstaat door de implementatie van de webwinkel 
ligt aan de manier waarop de producten die ge-
kocht worden bij de klant terecht komen.

Conclusie
Uit het tot expressie komen van de webwinkel in 
de continuë herproductie van de publieke ruim-
te kunnen we een aantal dingen herleiden. Ten 
eerste verdwijnt de (in dit voorbeeld specifieke) 
winkel als trekker van de binnenstad, en dus als 
aanjager van publieke sfeer in de binnenstad door 
het verdwijnen van noodzakelijke beweging van 
de stedeling. Ten tweede verdwijnt er met de win-
kel een ruimte uit de binnenstad waar de publieke 
sfeer ontstaat door de activiteiten die er plaats 
vinden. Daarnaast resulteert de verschuiving 
in het afleveren/ophalen van het product in een 
verschuiving van de publieke sfeer die daar mee 
gevormd wordt. Wanneer producten afgeleverd 
worden aan huis, of opgehaald worden bij de win-
kel in de buurt, ontstaat het contact dat normaal 
in de binnenstad plaats zou vinden in de buurt 
van de woning. Enige nuancering is hier natuur-
lijk op zijn plaats: lang niet alle branches worden 
zo extreem beïnvloed door webwinkels, en van 
een één op één verhouding is in geen enkele bran-
che sprake. Daarnaast blijkt uit de literatuur dat 
de winkels die uit de binnenstad verdwijnen over 
het algemeen ook weer opgevuld worden, waarin 
deze opvulling vooral bestaat uit modezaken. Dat 
dit de stad zou homogeniseren, en daarmee even-
tueel zou parochialiseren is een te snel getrokken 
conclusie. Juist in deze modebranche verbreedt 
het aanbod enorm. Dit kan juist voor een gevari-
eerder publiek in de binnenstad zorgen.
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Afbeelding 34:
Persoonsgerichte reclame in een waren-
huis in de film ‘Minority Report’ door 
middel van irisscanherkenning. Hoewel 
deze vorm van herkenning nog ver weg is 
voor de openbare ruimte, is deze per-
soonlijke reclame door geolocatie (d.m.v. 
WiFi en GPS) al mogelijk.

Spielberg, S. (2002)
Minority Report

voor deze scene, zie ook: youtube.com/ 
watch?v=7bXJ_obaiYQ, bezocht op: 20-
06-2013 of:

Afbeelding 33: 
Blauw: ruimte voor op de persoon 
gerichte reclame, gebaseerd op eerdere 
zoekopdrachten op internet.

nederland.fm, bezocht op 20-06-2013
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< 3.07.1 >
INLEIDING
Reclame bevindt zich al eeuwen in de stedelijke 
openbare ruimte. Het feit dat de schermen waar-
op zij getoond wordt digitaal worden verandert in 
eerste instantie niets aan de openbare ruimte. Ook 
de publieke ruimte ondervindt weinig invloed 
van deze verandering. Wanneer reclameschermen 
digitaal worden ontstaat echter de mogelijkheid 
ze op ieder gewenst moment aan te passen. Met 
(toekomstige) technieken als locatiegerichte en 
profielgerichte software op smartphones, tablets 
of glasses kan de digitalisering van reclameborden 
in de openbare ruimte zeker invloed gaan hebben 
op de publieke ruimte.

< 3.07.2 >
THEORETISCH KADER
In paragraaf 3.02 is al uitgelegd hoe steeds meer 
functies, diensten en applicaties op de digitale 
media informatie kunnen doorgeven aan derden 
over de gebruiker van de dienst. Deze informa-
tie komt in de vorm van feiten over plek van be-
vinden, interesses, activiteiten die men de vorige 
keer op dezelfde plek heeft gebezigd en persoons-
gebonden informatie als leeftijd en geslacht. Zo 
wordt het steeds makkelijker om op de persoon 
gerichte reclame te verzenden.  Op het internet 
komt dit soort reclame al langer voor. In de ruimte 
die websites openlaten voor reclame wordt deze 
gevuld met verkoopsites en producten of diensten 
waar de gebruiker de afgelopen dagen op heeft ge-
zocht (afbeelding 33). Dit is echter nog een wilde 

gok voor de commercie wanneer men nagaat hoe 
veel gerichter de reclame kan worden wanneer 
deze commercie vanuit (de door de ontvanger zelf 
publiek gemaakte) profielen op social media, sa-
men met de informatie vanuit digitale applicaties 
en diensten een vrij volledig profiel van de ont-
vanger kunnen opstellen. Wanneer men dit ook in 
de publieke ruimte gaat “uitzenden” bevinden we 
ons in het scenario van het warenhuis in de film 
‘minority report’ (afbeelding 34).
De vraag is of dit scenario waarheid kan worden. 
In het tonen van gerichte reclame op publieke 
schermen speelt het privacy-vraagstuk natuurlijk 
een grote rol. Maar wellicht wordt dat in de toe-
komst van de mixed reality door smart-phones, 
smart-goggles en smart-watches omzeild.

< 3.07.3 >
VOORBEELD
Met de reclame- en informatieschermen imple-
menteren we een medium in de fysieke publieke 
ruimte dat maar op één vlak verschilt van de re-
clameborden die de openbare ruimte al eeuwen 
kent: het tijdelijke. Deze vorm van digitalisering 
is er één die al een aantal jaren geleden is ingezet. 
De vraag is of de non-interactieve borden invloed 
hebben op de publieke sfeer die in de binnenstad 
heerst. Dit is eenvoudig na te gaan met een be-
schrijving aan de hand van het eerder beschreven  
transformatieproces.

Introductie

• Wat wordt er geïntroduceerd?

[3.07.]
STATISCHE 
ONTOEGANKELIJKE
DIGITALE MEDIA
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Afbeelding 36: 
digitaal reclamescherm in de Piazza,
centrum Eindhoven.

Afbeelding 35: 
digitaal reclamescherm in winkelcentrum 
Hoog Catharijne te Utrecht.
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De ontoegankelijke statische digitale media zijn 
schermen in de publieke ruimte waar reclame of 
andersoortige informatie (over de stedelijke acti-
viteiten) op getoond wordt. Deze kan steeds ver-
anderd worden. Reclame en informatie kan zo 
aangepast worden op variabelen zoals tijd van het 
jaar en tijd van de dag, maar in de toekomst ook 
steeds meer op het soort publiek dat langsloopt. 
Bij de eerste twee variabelen verandert het contact 
in de publieke ruimte zoals het nu ontstaat niet. 
Men zou het kunnen vergelijken met het steeds 
op dezelfde plek opzetten van een nieuw reclame 
of informatiebord. Wanneer het bord echter gaat 
reageren op het profiel van het publiek dat langs-
komt wordt het beantwoorden van de vraag over 
welke invloed dit heeft op de publieke sfeer in de 
binnenstad moeilijker te beantwoorden. Welke 
publieke processen beïnvloedt dit, en hoe mani-
festeert zich dit in de publieke sfeer en ruimte?

Opname

• welke processen/activiteiten die eerder bijdroe-
gen aan het tot stand komen van de publieke sfeer 
in de fysieke ruimte worden overgenomen door 
het vreemd genetisch materiaal (het facet van di-
gitalisering)? 

De vraag hierbij is dus of er processen zijn die 
mogelijk publiek contact in de binnenstedelijke 
ruimte veroorzaken, die overgenomen worden 
door schermen in die publieke ruimte. Gezien het 
feit dat de schermen alleen de reclame-makende 
functie van de vroegere reclame-borden overne-
men, dwingen zij hierin weinig verandering af in 
het tot stand komen van publieke contacten.

• welke processen/activiteiten verdwijnen uit de 
gehele (fysieke en digitale) binnenstedelijke pu-
blieke ruimte? 

Er zijn met de digitalisering van reclameborden 
weinig processen die veranderen in de openbare 
ruimte, op het vervangen van reclameborden na. 
Dit proces heeft wegens zijn laag frequente karak-
ter een minieme invloed op de publieke sfeer in 
de binnenstad.

• welke nieuwe processen/activiteiten ontstaan in 
de fysieke binnenstedelijke publieke ruimte?

Met de intrede van meer verschillende reclame 
lijkt er weinig te veranderen in de publieke sfeer 
van de binnestedelijke ruimte. Wanneer echter de 
getoonde reclame persoonlijk wordt, zich aanpast 
op de persoon op het moment dat hij langsloopt, 
komt de vraag op of men nog wel producten, eve-
nementen of andere diensten te zien krijgt die 
buiten de interessesfeer liggen. Het is de vraag 

hoe publiek de neutrale openbare ruimte in de 
binnenstad nog is, wanneer zijn beeld/gedaante 
voor een deel wordt aangepast op het profiel van 
de passant.

Expressie

• Hoe komt de digitalisering tot expressie in de 
binnenstedelijke publieke ruimte?

Binnen de openbare ruimte vindt al langer een op-
komst plaats van verschillende soorten reclame-
beeldschermen. De plaatsing hiervan wordt enigs-
zins gecontroleerd door gemeentes. Wanneer 
beeldschermen gaan reageren op passanten kun-
nen zij een stuk interessanter worden voor com-
merciële partijen (en kan een plotselinge groei in 
aantal plaatsvinden), maar het is afwachten hoe 
hierop gereageerd wordt, met name omdat de 
reclame op mobiele persoonlijke beeldschermen 
ook met een opmars bezig is. De verandering in 
publieke sfeer is met deze manier van reclame ma-
ken wel een punt om te bespreken. Nu reclame en 
andere boodschappen op persoonlijke media al 
aangepast wordt op het profiel van de stedeling, 
en straks ook in de openbare ruimte, moet men 
zich af gaan vragen of men nog alternatieve bood-
schappen krijgt: dus in feite hoe publiek de recla-
me in de openbare ruimte, en daarbij zijn bijdrage 
aan de publieke sfeer, nog is.

Conclusie

De toevoeging van beeldschermen in de open-
bare ruimte aan de publieke ruimte van de bin-
nenstad lijkt niet veel invloed te hebben op de pu-
blieke ruimte in de binnenstad. Ruimtelijk vallen 
de schermen nauwelijks op naast de hoeveelheid 
reclame die de stedeling gewend is in de stad. Zij 
vormen daarin hun eigen filter, en halen eruit wat 
zij belangrijk of interessant achten. Wanneer die 
filtering echter niet meer in hun eigen handen is, 
wordt het publieke aspect van de binnenstedelijke 
sfeer aangetast. Ook het verschil in privé ruimte 
en publieke ruimte wordt kleiner, daar het beeld in 
beide ruimtes wordt aangepast op de betreffende 
persoon. De binnenstad, waar men in aanraking 
komt met andere leefstijlen, culturen, subculturen 
(en dus ook bijbehorende producten) verandert 
met de introductie van dit aspect in een ruimte 
waar men ook alleen maar in aanraking komt met 
producten die van toepassing zijn op de individu-
ele voorkeur.

Het privacy-vraagstuk wordt verder in deze studie 
niet aangesneden. Dit is een discussie die op een 
andere dan de stedelijke schaal gevoerd dient te 
worden.
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Afbeelding 37:
i+ Touch Screen information points
in Bristol 
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< 3.08.1 >
INLEIDING
Het zenden van informatie en reclame over media 
als radio, televisie en reclameborden wordt door 
sommigen als verouderd gezien. Men is weer op 
zoek naar de interactie met de ontvanger/gebrui-
ker. Dit gebeurt door middel van interactieve 
schermen in de stedelijke ruimte: toegankelijke 
statische digitale media.

< 3.08.2 >
THEORETISCH KADER
Een voorbeeld van toegankelijke statische media 
in de openbare ruimte vinden we in Engelse stad 
Bristol. Verspreid over de stad vindt men negen-
tien I+ informatie punten. Op deze touchscreens 
kan men informatie over de specifieke plek vinden 
en over de stad Bristol zelf. Men kan er bepaalde 
spelletjes op spelen, gratis een mail verzenden en 
plekken vinden waar men kan winkelen, eten en 
overnachten (afbeelding 37).

Uit een interview met EHV365 (zie bijlage II) blijkt 
dat ook Eindhoven interactieve touchscreens in de 
binnenstad gaat plaatsen. Hier is echter voor een 
andere insteek gekozen. Zij bieden, wanneer men 
ervoor staat, ook informatie over de stad, maar 
zijn in eerste instantie reclameschermen (zie de 
video op youtube.com/watch?v=zDpBr78Gi7M 
of de QR-code op komende case-study voor 
een verdere uitleg van de toekomstige City Info 

Points). Zo verbinden zij de reclames die op het 
beeldscherm getoond worden, en teruggeroepen 
kunnen worden door de passant, aan de verkoop-
plekken in de stad. Zij passen op deze manier bin-
nen de ontwikkeling die Silverman in 2004 al in 
de Financial Times beschreef.

‘The rise of digital media and the fragmenta-
tion of TV viewing are forcing the marketing 
industry to try to capture consumer attention 
as people go about their daily lives. Some of 
these ideas could re-shape our public spaces.’

(Silverman, 2004, p. 1)

De commercie is bang de slag om de woonkamer 
te verliezen door tv-boxen en hun mogelijkheid 
tot het  skippen van reclame, het downloaden van 
films en het streamen van series.  Advertenties 
en andersoortige reclame moeten weer de straat 
op om mensen te bereiken. Maar reclameborden, 
en de grotere billboards trekken niet altijd meer 
genoeg aandacht. Reclame wordt interactiever. 
Als voorbeeld geeft Silverman hierbij de reclame 
voor Yahoo op het grote Reuters scherm op Times 
Square in New York. Passanten konden door met 
een gratis nummer te bellen, via de toetsen op hun 
telefoon, raceauto’s op het scherm besturen.  De 
ironie van deze digitale, interactieve manier van 
reclame maken is dat men weer teruggrijpt naar 
de oude manieren van het vinden van klanten: om 
mensen het spel te laten spelen stonden speciale 
recruit-teams op times square, passanten aanspre-
kend en duidend op de mogelijkheid tot het spe-
len van een spelletje. 

[3.08.]
STATISCHE 
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Afbeelding 039: 
besturen van het racespel op Times 
Square. 

Afbeelding 038: 
racespel op het Reuters-scherm op Times
Square. 

Afbeelding 040: 
navolging van Hyundai. 
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‘Amid rapid technological change, many ad-
vertisers are returning to the industry’s roots, 
looking for new ways to use traditional venues 
for marketing messages: the street, the store or 
anywhere people interact socially.’

(Silverman, 2004, p. 2)

Met andere woorden: de persoonlijke interactieve 
reclame komt in een nieuwe vorm weer terug naar 
de publieke ruimte.

< 3.08.3 >
VOORBEELD
Zoals hiervoor al beschreven is zijn er steden 
bezig met het ontwikkelen en plaatsen van meer 
interactieve schermen in hun centrum. Deze ont-
wikkeling wordt vanuit verschillende optieken be-
naderd, zoals het gebruiken van meer interactieve 
reclame (zoals de reclame op internet al is: hier 
kan men door te klikken op banners en filmpjes 
bij de site van verkopers of fabrikanten komen) of 
aangepaste informatievoorziening ter plaatse. Om 
tot een idee te komen wat voor invloed zulke in-
teractieve schermen hebben op de publieke sfeer 
in de binnenstedelijke ruimte implementeren we 
een specifiek object in de zichzelf herproduceren-
de publieke ruimte.

Introductie

• Wat wordt er geïntroduceerd?

Met de toekomstige introductie van de City Info 
Points in de Eindhovense binnenstad komen er 
interactieve schermen op specifieke plekken in 
de binnenstad te staan. Zij tonen in rusttoestand 
reclames voor commerciële producten. Op deze 
manier zijn zij niet anders dan de digitale scher-
men die hiervoor zijn beschreven. Wanneer er 
echter iemand voor het scherm gaat staan toont 
dit scherm een kaart van de stad. Men kan in-
formatie opzoeken over waar men een hapje kan 
eten of iets kan drinken. Daarin lijken zij op eer-
dere voorbeelden zoals de I+ informatiepunten in 
Bristol. De vernieuwing zit hem in het feit dat dit 
scherm getoonde reclames van winkels en pro-
ducten  linkt aan de kaart. Zo kan de gebruiker 
opzoeken waar hij bepaalde producten kan kopen 
en bepaalde winkels kan vinden. Winkels uit de 
binnenstad kunnen reclametijd kopen, evenals 
organisatoren van evenementen in de binnenstad.

Opname

• welke processen/activiteiten die eerder bijdroe-
gen aan het tot stand komen van de publieke sfeer 
in de fysieke ruimte worden overgenomen door 
het vreemd genetisch materiaal (het facet van di-
gitalisering)? 

Binnen deze vorm van opname vindt weinig ver-
andering plaats. De enige activiteit die door dit 
medium overgenomen wordt is de bezoeker van 
de nodige informatie voorzien, iets dat eerder 
door de VVV of een behulpzame passant zou wor-
den gedaan.

• welke processen/activiteiten verdwijnen uit de 
gehele (fysieke en digitale) binnenstedelijke pu-
blieke ruimte? 

Er zijn geen activiteiten die door plaatsing van de 
CIP’s uit de stad verdwijnen.

• welke nieuwe processen/activiteiten ontstaan in 
de fysieke binnenstedelijke publieke ruimte?

Met het gebruik van CIP’s vindt er een nieuwe 
activiteit in de ruimte plaats. Het scherm en zijn 
ruimte eromheen worden een statische plek waar 
de beweging door de stad even wordt onderbro-
ken. Mensen gaan voor het scherm staan, raken 
het touchscreen aan en zoeken hun informatie. 
Waar interactieve schermen meestal een privé-
sfeer scheppen, is dit scherm groot genoeg om an-
deren mee te laten kijken.

Expressie

• Hoe komt de digitalisering tot expressie in de 
binnenstedelijke publieke ruimte?

De digitale interactieve schermen in de open-
bare ruimte veranderen natuurlijk het beeld van 
de ruimte. Waar oudere interactieve schermen in 
de openbare ruimte vaak de privésfeer bescher-
men (zie de vormgeving van pinautomaten, of de 
vormgeving van de I+ touch informatie schermen 
in Bristol, afbeelding 37) worden deze schermen 
voornamelijk neergezet om gezien te worden. De 
communicatie tussen scherm en gebruiker zal dus 
ook meer zichtbaar zijn dan bij oudere interactie-
ve schermen. Of de ruimte om de objecten hier-
voor aangepast dient te worden ligt aan het feit 
hoe de gebruikers van de schermen het meekijken 
ervaren. Buiten de fysieke verschijningsvorm van 
de City  Info Points zorgen zij dus voor verande-
ringen in de publieke sfeer. 
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Conclusie

Binnen de herproductie van de publieke ruimte 
zullen de interactieve schermen een verandering 
in gedrag en gebruik in en van de ruimte veroor-
zaken. Net zoals de racespellen op Times Square 
veroorzaken zij een statisch punt in de openbare 
ruimte, een optionele activiteit die kan zorgen 
voor extra interactie doordat het scherm publiek 
blijft bij gebruik. 

Aan de andere kant neemt de hang naar een ef-
ficiëntere manier van informatievoorziening ook 
enkele processen weg die normaal bij zouden dra-
gen aan de publieke sfeer van de binnenstedelijke 
openbare ruimte. Wanneer iedereen direct naar 
de plek of het product gestuurd wordt zij naar zoe-
ken kan dat betekenen dat een deel van de mensen 
zich gerichter gaat verplaatsen of gerichter gaat 
winkelen. Andere plekken en producten kunnen 
dan ook over het hoofd gezien worden, on-ont-
dekt blijven. Het avontuurlijke en de diversiteit 
van de stad kan hierdoor enigszins verminderen. 
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< 3.09.1 >
INLEIDING
Er zijn in de afgelopen jaren een aantal onder-
zoeken geweest naar de gedragsveranderingen 
van mensen in de publieke ruimte, wanneer zij 
een digitaal medium gebruiken. Deze onderzoe-
ken beslaan het gebruik van de mobiele telefoon, 
smartphone en laptops, maar sommige van hun 
uitkomsten gelden evenzeer voor tablets en (toe-
komstige) smartgoggles.

< 3.09.2 >
THEORETISCH KADER
Gebruik van persoonlijke 
draagbare digitale media

Rowan Wilkin stelt in ‘Mobilizing Place: Mobile 
Media, Peripatetics, and the Renegotiation of Ur-
ban Places’ (2008) dat mobiele mediasystemen 
zowel een groot effect hebben op de perceptie van 
de ruimte als de manier waarop interactie plaats-
vindt in die ruimte. In de beschrijving van de ver-
andering van gedrag en gebruik van de openbare 
ruimte maakt Wilken (Wilken, 2008) onderscheid 
in twee niveaus: het micro- en het macrolevel.

Het macrolevel is in voorgaande hoofdstukken en 
paragrafen al voor een groots deel besproken. Dit 
gaat over de verandering van het begrip stad en de 
manier waarop wij stedelijke (sociale) ruimte defi-
niëren en lezen (bijvoorbeeld De Waals stedelijke 
processen, of de hybridisering van de stedelijke 

ruimte). De veranderingen op microlevel wor-
den vooral veroorzaakt door het nog verder los-
komen van contact en plek. Waar vaste telefoons 
(die term bestaat überhaupt pas sinds de mobiele 
telefoon) nog plaatsgebonden waren, is met de 
huidige verschillende draagbare digitale media de 
enige band tussen plek en interactie nog het on-
zichtbare netwerk dat zich in de ruimte bevindt 
(of soms nog niet bevindt). Beschouwen we dit 
aan de hand van de realms van Lofland, dan mer-
ken we het verschil tussen de klassieke en nieuwe 
uitwisselingslandschappen. 

Elke ‘realm’ (privat, parochial, public) van Lof-
land vormt een eigen ruimte in de fysieke ruimte 
en elke ‘realm’ is ook enigszins gebonden aan een 
mate van toegankelijkheid. De privé-sfeer (privat 
realm) wordt meestal gevormd in private ruimtes, 
parochiale en publieke sferen worden vaak in de 
ruimtes gevormd die in een bepaalde mate open-
baar zijn. Wanneer de digitale ruimtes in het ver-
haal worden geïmplementeerd, merkt men op dat 
deze ongebonden zijn aan fysieke ruimte, (zolang 
er maar bereik is voor het medium).  Zo kunnen 
er privé sferen ontstaan in openbare ruimtes en 
ook publieke sferen in iemands huis. Deze onge-
bondenheid leidt tot ander gebruik van en gedrag 
in de ruimte.

Om een duidelijker beeld te krijgen van de ont-
wikkeling in de binnenstedelijke ruimte volgt 
hieronder een opsomming van de door Wilken 
beschreven ontwikkelingen op microlevel (Wil-
ken, 2008).

Als eerste bespreekt Wilken de ‘waar ben je’ vraag 
(die veel gesteld wordt aan de mobiele telefoon) 

[3.09.]
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en zijn achterliggende reden. Zo betoogt hij het 
loskomen van het individu van de plaats: men 
belt een persoon, en niet de plaats waar hij zich 
bevindt, zoals eerder het geval was. Met de vraag 
‘waar ben je?’ probeert men zich een beeld te vor-
men van de persoon in de ruimte, en zo een fysie-
kere connectie aan te gaan met de gebelde. 

Niet alleen het bellen met de mobiele telefoon 
zorgt voor het loskomen van de ruimte waarin 
het individu zich bevindt. Waar eerst het lopen 
/ bevinden in de ruimte zorgde voor een intiem 
contact met die ruimte, in al zijn details en com-
plexiteiten, zorgt het toevoegen van een immer 
aanwezig sociaal netwerk, en daarbij het interac-
tiescherm van de persoonlijke draagbare mobiele 
media, voor het ontknopen van de banden tussen 
persoon en plek.

Een ander voorbeeld waarbij digitale media op mi-
crolevel een verandering in ruimtegebruik teweeg 
brengen en waarbij de smartphone een grote rol 
speelt is het voortbewegen van personen door een 
drukke winkelstraat. Wilken haalt hierin het on-
derzoek van Erving Goffman en William Whyte 
(Wilken 2008, p. 44) aan. Zij gaven aan dat voor 
het bepalen van zijn route door een drukke straat 
de voetganger gebruik maakt van de kleinste ge-
zichts- en lichaamsuitdrukkingen van de mensen 
om hem heen. Wilken stelt hierna zelf dat het lo-
pen terwijl men naar zijn scherm staart, voor een 
verminderend oriënterend vermogen zorgt. Men 
is soms zo bezig in zijn eigen telecocon, in de digi-
tale ruimte, dat men de fysieke ruimte vergeet en 
plots tegen een passant aanloopt.

Ook de manier waarop mensen afspreken in de 
stedelijke ruimte wordt steeds meer beïnvloed 
door de technosociale ruimte. Wilken beschrijft 
de term ‘approximeeting’ die in 2002 door Plant 
geïntroduceerd werd. Voordat de mobiele telefoon 
in ons dagelijks leven geïntegreerd raakte, sprak 
men af op een specifiek tijdstip, op een specifieke 
(dus herkenbare) plek.  Tegenwoordig is deze du-
ale specificering niet meer nodig. Men weet van 
elkaar waar men zich ongeveer bevindt. Hoe dich-
ter men bij elkaar komt, hoe intensiever het tech-
nosociale contact wordt, tot het moment dat men 
elkaar kan zien aankomen. Deze ‘approximeeting’ 
zorgt ten eerste voor een bepaalde onzekerheid, 
totdat ruimte, tijd en personen elkaar ontmoeten. 
Ten tweede kan men stellen dat dit fenomeen ‘ap-
proximeeting’ voor een devaluatie van stedelijke 
landmarks en het begrip tijdstip zorgt.

Deze veranderingen op microlevel geven aan dat, 
‘zoals Dourish beargumenteerde, technologieën 
zoals de mobiele telefoon thans een fundamen-
teel deel uitmaken van hoe wij stedelijke ruimte 

en plaats ervaren.’ (vertaald uit Wilken, 2008, p. 
45). Daartegenover staat een ontwikkeling bij veel 
jongeren: immobilisering. Hierbij zet men zijn te-
lefoon expres uit om het traditionele contact aan 
te gaan: het lokale, sociale contact. 

‘This is a term that Yoon develops to descri-
be certain strategies by which young mobile 
phones users “immobilize,” or turn off, their 
mobile phones in response to perceived sensi-
tivities between peers concerning place, time, 
etiquette, and content, or to avoid parental 
contact. In both cases, “immobiling” serves as 
a key means by which to develop “local soci-
ality” and, in turn, is a way for these youths 
to “retraditionalize the global” through the 
strengthening of locally anchored peer-based 
social interactions.’

(Wilken, 2008, p. 43)

Hampton en Gupta stellen dat er veel onderzoek is 
gedaan naar hoe internetgebruik bijdraagt in het 
aangaan van woon- en werksettings, maar dat er 
weinig is geschreven over de invloed van draad-
loze connectie op het sociale leven in de (semi-) 
publieke ruimte (Hampton en Gupta, 2008).

In dit onderzoek wordt, bij gebrek aan gemeente-
lijke WiFi’s (in 2008) het gedrag van wifigebruikers 
in koffiebarren geanalyseerd. Men “ontdekt” twee 
soorten WiFi-gebruikers: de “true mobile” en de 
“placemaker”. Zij vertegenwoordigen eigenlijk het 
domein waarin de sociale consequentie van het 
gebruik van WiFi in de (semi-) openbare ruimte 
zich kan ontwikkelen. De true mobile is een ge-
bruiker die zich volledig op zijn medium richt, 
en dit dan ook als interactie-schild gebruikt. Zij 
werken vaak in de publieke ruimte, en geven hier-
voor redenen als het ontvluchten van de huiselijke 
sfeer (kunnen zich hier beter concentreren), of 
het veranderen van de werksfeer. De placemaker 
bevindt zich juist in de ruimte met WiFi om con-
tact te maken met de omgeving. Zij gebruiken het 
medium om hun mail te checken of op internet 
te surfen, maar maken veel meer oogcontact met 
hun omgeving, proberen een praatje te maken 
met voorbijgangers en lassen zo veel meer pauzes 
in in de activiteit die zij met behulp van hun me-
dium bezigen. Men zou zelfs kunnen stellen dat 
het gebruik van het WiFi niet de hoofdactiviteit 
vertegenwoordigt van dit soort gebruikers.

Hampton, Livio en Sessions Goulet voerden in 
2010 een uitgebreider onderzoek uit naar het 
daadwerkelijke verschil in sociaal gedrag van met 
media communicerende mensen in de openbare 
ruimte. Het gebruik van persoonlijke digitale me-
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Afbeelding 41: 
percentage verschillende mediumgebrui-
kende personen in de openbare ruimte,
niet opkijkend tijdens hun activiteit.

Afbeelding 42: 
percentage verschillende mediumgebrui-
kende personen in de openbare ruimte,
niet opkijkend tijdens hun activiteit bij 
een plotselinge auditieve stimulans.

Afbeelding 43: 
percentage verschillende mediumgebrui-
kende personen in de openbare ruimte,
gefrustreerd gespannen of serieus ogend, 
en daadwerkelijk een gesprek gevoerd 
met onbekende(n).34 35

Als eerste werden twee verschillende manieren van aandacht onderzocht bij de verschillende medium-
gebruikers: de passieve aandacht als het regelmatig om zich heenkijken, oftewel het contact met de ruimte 
om men heen aangaand en de aandacht bij een stimulans zoals een plotseling hard geluid. 

In het eerste geval ziet men dat WiFi gebruikers, meer dan anderen, minder bezig zijn met de ruimte om 
hen heen (afbeelding 12). 

afbeelding 14: percentage 
verschillende medium-
gebruikende personen 
in de openbare ruimte, 
niet opkijkend tijdens hun 
activiteit. 

afbeelding 15: percentage 
verschillende medium-
gebruikende personen 
in de openbare ruimte, 
niet opkijkend tijdens hun 
activiteit bij een plotselinge 
auditieve stimulans.

afbeelding 16: percentage 
verschillende medium-
gebruikende personen 
in de openbare ruimte, 
gefrustreerd gespannen 
of serieus ogend, en 
daadwerkelijk een gesprek 
gevoerd met onbekende(n). 

Bij een plotselinge auditieve stimulans ziet men dat WiFi gebruikers vaker opkeken dan personen die 
mobiel aan het bellen waren, maar nog steeds keken zij vaker niet op dan andere groepen (afbeelding 
13). Het ontbreekt in dit onderzoek echter aan een controlegroep: de mensen zonder aandacht voor iets 
anders, zonder een telefoon, laptop of boek. 

Als laatste werd onderzocht hoe de medium-gebruikers overkwamen op de omgeving (gefrusteerd, 
gespannen of serieus ogend), met andere woorden in welke mate zij “benaderbaar” waren en in hoeverre 
zij daadwerkelijk contact aangingen met onbekenden (dus de publieke sfeer schepten). Er is te zien dat 
de personen die muziek luisterden of een boek lazen in de openbare ruimte het meest open staan voor 
contact en zo ook gezien werden. Hoewel WiFi gebruikers het meest als onbenaderbaar gezien werden, 
voerden zij toch relatief veel gesprekken met vreemden (afbeelding 14). In het onderzoek blijkt echter wel 
dat dit vaak ging over de connectie met het WiFi.
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dia in de openbare ruimte leidt naar hun idee tot 
de aanwezigheid van stille toeschouwers in plaats 
van potentiële deelnemers van de publieke sfeer. 
Wanneer bijvoorbeeld in een ruimte van zes men-
sen twee personen met hun smartphone bezig zijn 
betekent het dat er (5+4+3+2+1)-(3+2+1)=9 po-
tentiële contacten in de publieke ruimte minder 
zijn. De mobiele telefoon verandert het karakter 
van de stedelijke publieke ruimte dus niet alleen 
voor de gebruiker van het medium, maar van alle 
deelnemers van die ruimte. Zij uiten dan ook hun 
kritiek in dit artikel: 

‘Policy makers associated with the deployment 
of large-scale wi-fi networks generally describe 
the benefits of wireless networks in terms of op-
portunities and efficiencies for the provision of 
city services, economic development, and the 
reduction of social inequalities (Bar & Park, 
2006; Tapia & Ortiz, 2010). Pundits and pro-
viders of wi-fi networks have also speculated 
about additional social benefits, such as com-
munity building, promotion of social cohesion, 
stimulation of democracy, and revitalization 
and repopulation of parks, plazas, and other 
civic spaces (Middleton, Longford, Clement, 
& Potter, 2006; Tapia & Ortiz, 2010). Howe-
ver, no study has attempted to test these claims 
or explore the implications of wireless Internet 
use in urban public spaces on social interac-
tions, social networks, and the public realm.’

(Hampton, Livio en Sessions Goulet, 2010)

Hun onderzoek naar verschillende veranderin-
gen in het sociaal gedrag werd gedaan in zeven 
verschillende parken, pleinen of markten in vier 
verschillende steden, met ieder een high-speed te-
lefoonverbinding en een WiFi-service. Elke plek 
werd in totaal minimaal 44 uur geobserveerd met 
een gemiddelde lengte van 2,5 uur per sessie. Om 
de resultaten van hun onderzoek leesbaar te ma-
ken zijn ze op de volgende pagina’s in grafieken in 
beeld gebracht.

Als eerste werden twee verschillende manieren 
van aandacht onderzocht bij de verschillende 
medium-gebruikers: de passieve aandacht als het 
regelmatig om zich heenkijken, oftewel het con-
tact met de ruimte om men heen aangaand en de 
aandacht bij een stimulans zoals een plotseling 
hard geluid. 

In het eerste geval ziet men dat WiFi gebruikers, 
meer dan anderen, minder bezig zijn met de 
ruimte om hen heen (afbeelding 41). 

Bij een plotselinge auditieve stimulans ziet men 
dat WiFi gebruikers vaker opkeken dan personen 

die mobiel aan het bellen waren, maar nog steeds 
keken zij vaker niet op dan andere groepen (af-
beelding 42). Het ontbreekt in dit onderzoek ech-
ter aan een controlegroep: de mensen zonder aan-
dacht voor iets anders, zonder een telefoon, laptop 
of boek. 

Als laatste werd onderzocht hoe de medium-ge-
bruikers overkwamen op de omgeving (gefrus-
teerd, gespannen of serieus ogend), met andere 
woorden in welke mate zij “benaderbaar” waren 
en in hoeverre zij daadwerkelijk contact aangingen 
met onbekenden (dus de publieke sfeer schepten). 
Er is te zien dat de personen die muziek luisterden 
of een boek lazen in de openbare ruimte het meest 
open staan voor contact en zo ook gezien werden. 
Hoewel WiFi gebruikers het meest als onbenader-
baar gezien werden, voerden zij toch relatief veel 
gesprekken met vreemden (afbeelding 43). In het 
onderzoek blijkt echter wel dat dit vaak ging over 
de connectie met het WiFi.

Een ander onderzoek naar veranderend gedrag 
in de (semi-) openbare ruimte onder invloed van 
draagbare digitale media werd gedaan door Mi-
zuko Ito.

Naar aanleiding van wat Misa Matsuda eerder 
stelde in de introductie van Personal, portable, pe-
destrian (Ito, Matsuda en Okabe, 2005) namelijk 
dat met de opkomst van de mobiele telefoon de 
concensus was dat de jeugd in Japan ongehoord 
gedrag ging vertonen in de fysieke publieke ruim-
te, deed Mizuko Ito onderzoek naar het mobiele 
telefoongebruik van de Japanse jeugd. Zij komt 
in deze studie tot een heel andere conclusie dan 
Matsuda.

Het nieuwe medium zorgde inderdaad voor nieuw 
gedrag in de publieke ruimte, maar paste zich juist 
wel aan op de fysieke ruimte en sfeer: er bestaan 
onder de onderzochte jeugd per plek algemene 
normen over het gebruik van de mobiele telefoon. 
In sommige situaties kan men een inkomend tele-
foontje opnemen, en in andere situaties was alleen 
textuele communicatie de norm (mobile email 
genoemd, een verzamelnaam voor alles dat via 
de mobiele telefoon verzonden kan worden: sms, 
mms, e-mail, foto’s, video’s etc.).

De studie wijst er ook op dat in sommige publie-
ke ruimtes behoefte bleek aan signalen voor ge-
wenst gedrag met het betrekking tot de mobiele 
telefoon. Zo werd bij elke busstop omgeroepen de 
telefoon niet te gebruiken en kwamen er in som-
mige publieke ruimtes verbodsborden met een 
mobiele telefoon geplaatst. In Nederland kennen 
we het voorbeeld met de stiltecoupé in de treinen 
van de NS.



< Pagina 098 >

Afbeelding 44:
oproep tot het níet gebruiken van de
mobiele telefoon in deze ruimte.
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Juist door de aanpassing van de manieren waarop 
de mobiele telefoon (tegenwoordig de smartpho-
ne) gebruikt wordt in de fysieke ruimte kunnen 
we een relatie ontdekken tussen fysieke stedelijke 
ruimte en technosociale ruimte (de digitale ruim-
te waar het contact plaatsvindt). Het benoemen 
van een plaats in het technosociale contact staat 
tegenwoordig ook steeds meer voor de manier 
waarop men iemand kan contacteren: ‘Ik stap nu 
de trein in’ betekent dat men gaat opleggen, maar 
dat eventueel textueel verkeer nog mogelijk is; met 
de zin ‘ik ga nu douchen’ wordt aan de tekst-part-
ner verteld dat men een tijd niet bereikbaar is: er 
wordt zo in de technosociale ruimte ook een deur 
gesloten (Mizuko, 2005, p. 12). 

Men heeft dus op verschillende fysieke plekken 
verschillende manieren van contact.

Maar de andere kant van deze relatie geldt ook: 
men verwacht dat op het moment dat er een be-
richt wordt verzonden, er binnen een bepaalde 
tijdslimiet (in Ito’s voorbeeld een half uur, Ito, 
2005, p. 11-12) een antwoord komt. Mocht dat 
niet niet het geval zijn, dan dient er bij het ver-
late antwoord een excuus te komen of een goede 
reden voor het niet meteen terugsturen van een 
antwoord.

Hieruit is af te leiden dat men uitgaat van een con-
stante bereikbaarheid. Ondanks dat de manieren 
van het technosociale contact aangepast worden 
op de fysieke ruimte en sfeer waarin men zich 
bevindt, is het in het overgrote gedeelte van de 
ruimtes (en in elke publieke sfeer) algemeen ge-
accepteerd dat men zichzelf buitensluit van fysiek 
publiek contact door met de mobiele telefoon (of 
andere digitale media) bezig te zijn. De opkomst 
van de digitale media in de fysieke publieke ruim-
te, en daarmee de vorming van de telecocon -het 
van de sociale omgeving afgesloten individu- kan 
zo een bedreiging vormen voor de publieke sfeer 
in de openbare ruimte.

‘The (An-)Erotic City’

In haar artikel ‘Taking Social Software to the 
Streets: Mobile Cocooning and the (An-)Erotic 
City’ (Crawford, 2008) beschrijft Alice Crawford 
een ander fenomeen met betrekking tot de tech-
nosociale ruimte. 

Als eerste beschrijft zij aan de hand van Haber-
mas, Lofland, Jane Jacobs, e.a. de definitie en het 
belang van de publieke ruimte (zie ook hoofdstuk 
1). Hierna gaat zij in op twee problemen die haar 
opvallen bij het gebruik van de technosociale 
ruimte. Eerst onderschrijft zij het hiervoor be-

sproken probleem van de telecocon: 

‘Consider in this context, the number of places 
in which mobile sociality has already begun 
to flourish: in cafes, bars, at bus-stops, out-
side lecture halls, on public transportation, on 
park benches, and even while walking down 
the street, people can be found peering into 
their mobile screens, busily engaged with peo-
ple they already know, and, generally, ignoring 
those they do not, even to the point of blunde-
ring into them on the sidewalk.’ 

(Crawford, 2008, p. 93). 

Het veelgehoorde argument dat men altijd al, met 
bijvoorbeeld een boek of krant, hun cocon van 
privacy claimde in de openbare, publieke ruimte 
verwerpt zij op dezelfde pagina met: 

‘while it may be socially acceptable to attempt 
to engage a stranger in conversation about 
reading material written for consumption by 
a public audience (“Oh, I loved that book,” or 
“Have you seen how the Dodgers are doing. 
...?”), it is never considered appropriate to ap-
proach a stranger and ask who they are texting 
and what it’s about.’ 

Daar op volgend stelt zij dat de mobiele telefoon 
dus duidelijk, net zoals in een eerder era de Walk-
man, een apparaat is waarmee effectief de inter-
actie met mensen wordt afgesloten die niet al in 
iemands contactlijst staan. De extrapolatie van 
Walkman naar mobiele telefoon, zouden wij nu 
ook kunnen maken met de mobiele telefoon naar 
de digitale media van deze tijd: de smartphone, 
laptop, tablet etc.

De allerlaatste constatering die in deze zin van 
Crawford verwerkt is: -‘die niet al in iemands con-
tactlijst staan’- speelt het volgende argument in 
de hand. Ook hier kunnen we Martijn de Waals 
voorstel toepassen en zeggen dat wanneer er lou-
ter gesproken wordt over stedelijke processen, er 
wel degelijk sociale interactie is in de openbare, 
publieke ruimte, maar dat die is overgenomen 
door de digitale ruimte. 

Ten eerste stuit men dan op het al aangedragen 
probleem, dat de stedelijke openbare ruimte dan 
lijdt aan een verlies van zijn publieke functie. 
Daarbij, en Crawford stelt dit evenzo, wordt alleen 
de parochiale ruimte versterkt. Dit ligt niet alleen 
in het feit dat mensen alleen diegenen contacteren 
die zich al binnen hun sociale kring, in de con-
tactlijst, bevinden. Ook binnen de ontwikkeling 
van software voor persoonlijke, draagbare digitale 
media (bijvoorbeeld apps voor op de smartphone) 
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Afbeelding 45, 46, 47:
Artists’ impressions van tele
cocooning
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ligt volgens Crawford de nadruk steeds meer op 
het vinden van ‘sameness’ (het vinden van gelijk-
gestemden, of ruimtes waar mensen van dezelfde 
subcultuur te vinden zijn): 

‘When social interactions seem to be trending 
toward an increasing reliance on interfaces 
which are designed around the assumption 
that finding sameness is the goal of sociality, 
an infantile narcissism threatens to replace 
the kind of mature, adventurous, curious in-
tersubjective relationships embedded in the 
ideal of urban life set out in the rich tradition 
of progressive and radical urban theorists such 
as Jacobs, Young, De Certeau, Doreen Massey, 
the Situationists, Mike Davis, David Harvey, 
Jacqueline Rose, and Henri Lefebvre.’

(Crawford, 2008, p. 93).

Het publieke aspect van de openbare ruimte ver-
dwijnt dus niet alleen uit de stad, het wordt ook 
niet eens voortgezet als publieke ruimte in het di-
gitale domein. Daarnaast dicht Crawford de tech-
nosociale ruimte een parochie-sorterend effect 
toe in de stedelijke fysieke ruimte.

< 3.09.3 >
VOORBEELD
Om een duidelijker beeld te krijgen van de manier 
waarop persoonlijke draagbare digitale media in-
vloed hebben op de publieke sfeer en ruimte kan 
dit op eenzelfde manier als hiervoor uiteen gezet 
worden. Hiervoor introduceren we een eenduidig  
voorbeeld van een persoonlijk draagbaar digitaal 
medium in de binnenstedelijke openbare ruimte.

Introductie

• Wat wordt er geïntroduceerd?

De smartphone is een mobiele telefoon waarin 
een uitgebreid pakket aan computermogelijkhe-
den verwerkt zit. Ze kunnen het internet op en 
hebben vaak een gps-ontvanger. Op de telefoon 
kunnen allerhande applicaties (zoals spellen, be-
richtapplicaties, routeplanners, muziekdiensten 
nieuwsdiensten etc.) geïnstalleerd worden. Zo is 
elke smartphone een minicomputer met program-
ma’s die door de bezitter ervan gebruikt worden. 
De smartphone bestaat uit een (meestal aanraak) 
scherm, en soms nog fysieke knoppen of toetsen. 
In deze beschrijving van transformatie introduce-
ren we het gebruik van een dergelijke smartphone 
als aspect van digitalisering in de publieke ruimte.

Opname

Als we de beschrijving van de verschillende in-
vloeden van de smartphone op de publieke ruimte 
nalezen kunnen we de veranderingen die dit “gen” 
teweegbrengt nagaan.

• welke processen/activiteiten die eerder bijdroe-
gen aan het tot stand komen van de publieke sfeer 
in de fysieke ruimte worden overgenomen door 
het vreemd genetisch materiaal (het facet van di-
gitalisering)? 

Het gebruik van het medium an sich neemt geen 
publieke processen of activiteiten over. Wanneer 
men naar het soort gebruik gaat kijken (waar-
voor wordt het medium gebruikt, welke applicatie 
wordt er gebruikt?) dan kunnen de digitale media 
natuurlijk veel processen overnemen (zoals het 
winkelen in een fysieke winkel). 

• welke processen/activiteiten verdwijnen uit de 
gehele (fysieke en digitale) binnenstedelijke pu-
blieke ruimte? 

In de vorige paragraaf (en in Wilken 2008, p. 44) 
staat beschreven dat de interactie door middel 
van laten zien en zien van minieme gezichts- en 
lichaamsuitdrukkingen verdwijnt wanneer men 
verdiept is in zijn digitale medium. Het kijken 
naar elkaar tijdens voortbewegen door de stad 
verdwijnt en daarmee een deel van de publieke 
sfeer. Ook het afspreken op een specifieke plek, 
een herkenningspunt in de stad, verdwijnt gedeel-
telijk. In plaats daarvan gaan mensen een steeds 
intensiever contact aan, tot het moment dat zij el-
kaar fysiek zien.

• welke nieuwe processen/activiteiten ontstaan in 
de fysieke binnenstedelijke publieke ruimte?

Door de opkomst van persoonlijke draagbare di-
gitale media ontstaan er nieuwe activiteiten in de 
ruimte waar de publieke sfeer heerst. Mensen gaan 
de ruimte soms gebruiken voor privé-activiteiten. 
Hierbij werkt het medium als een interactieschild 
en wordt er dus de telecocon gevormd. 

Expressie

• Hoe komt de digitalisering tot expressie in de 
binnenstedelijke publieke ruimte?

De expressie van de smartphone in de ontwikke-
ling van de publieke ruimte merken we dus vooral 
in de sfeer van de ruimte. Wanneer een groot deel 
van de mensen in een ruimte naar een persoonlijk 
scherm kijkt, verdwijnt het minieme contact (het 
observeren, het interpreteren van uitdrukkingen) 
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en het potentiële intensievere contact (daadwer-
kelijk een gesprek voeren).  De stedelingen veran-
deren van potentiële deelnemers aan de publieke 
sfeer in stille aanwezigen in de ruimte. De sfeer 
verandert van een ruimte waarin iedereen zich op 
een bepaalde manier tot elkaar verhoudt, naar een 
ruimte vol afzonderlijke afgesloten bellen, waar 
nauwelijks doorheen wordt geprikt.

Conclusie

De introductie van de smartphone in de continuë 
herproductie van de publieke ruimte, lijkt dus een 
negatieve invloed te hebben op de verhouding 
van de stedeling met de ruimte en aanwezige per-
sonen om hem heen: de stedebouwkundige pu-
blieke sfeer van Lofland verdwijnt hiermee voor 
een groot deel en de ruimte als herkenningspunt 
voor verplaatsing in de stad verdwijnt. Ironisch 
genoeg kan dit laatste gebrek opgevangen worden 
met hetzelfde instrument dat het veroorzaakt: de 
smartphone als routeplanner en wegwijzer.
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< 3.10.1 >
INLEIDING
De gebruiker van persoonlijke draagbare digita-
le media is nergens zonder de connectie van die 
media met de digitale ruimte. Net zoals de media 
ontwikkelt deze “connectielaag” zich snel. Bijna 
overal in Nederland is men bereikbaar via het 
3G-netwerk, 4G wordt op dit moment (tweede 
helft 2013) uitgerold, men vindt op veel verschil-
lende plekken WiFi-verbinding en deze wordt 
ook steeds sneller. Het concept van ‘de met con-
nectie-overlegde plek’, leidt de discussie over de 
hybridisering van de ruimte: ‘de convergentie van 
communicatie, mobiliteit en fysieke en virtuele 
ruimtes’ (Wilken 2008).

< 3.10.2 >
THEORETISCH KADER
In hoofdstuk 20 van ‘Handbook of research on ur-
ban informatics’ (Foth, 2008) worden een aantal 
redenen gegeven waarom het onderzoeken van 
WiFi-netwerken zélf in de stedelijke omgeving in-
teressant is. Men zou kunnen stellen dat sommige 
essays in dit boek, wegens de snelle opkomst van 
de digitale media, enigszins gedateerd zijn. Maar 
uit de hiervoor geschreven hoofdstukken blijkt 
dat deze redenen nog steeds van toepassing zijn, 
ondanks dat zij werden geschreven met de op-
komst van het draadloze internet als achtergrond:

• WiFi’s vertalen (nog steeds) digitale netwerken 
naar fysieke ruimtes

• Zij zijn (nog steeds) het domein van verschil-
lende actoren zoals vrijwilligers, activisten en or-
ganisaties

• Draadloze netwerken zijn thans onderwerp van 
discussie bij veel gemeentes en bedrijven wereld-
wijd: duurzame bedrijfsmodellen voor gemeen-
telijke wifi’s, universele toegang en gemeentelijke 
media.

Deze drie constateringen zijn nauw verbonden. 
De verschillende actoren binnen het aanbieden 
van WiFi komen met zeer verschillende bedrijfs-
modellen en toepassingen van WiFi in de publieke 
ruimte, die elk weer een andere invloed hebben op 
de publieke sfeer, het gebruik van de fysieke ruim-
te en later misschien dan ook de inrichting ervan.

Sanusie en Palen (2007) schrijven in hun artikel 
‘Of Coffee Shops and Parking Lots: Considering 
Matters of Space and Place in the Use of Public 
Wi-Fi’ over de invloed van WiFi-connectie op het 
gedrag in publieke ruimtes. Als eerste onderschei-
den zij de begrippen ‘space’ en ‘place’.

• Space: ruimte: een begrensd begrip, door muren 
of andere fysieke afscheidingen ontstaan.

• Place: plaats/plek: bezielde ruimte, door gebruik 
in het verleden en het heden. Voorzien van nor-
men en gebruiken.

In dit onderzoek gaat het vooral om place, plaats/
plek. Op een bezielde plek gelden gedragsregels, 
die door het gebruik van WiFi beïnvloed zouden 
kunnen worden. Ook hier is alleen onderzoek ge-
daan in koffiebarren en hun parkeerplaatsen. Zij 

[3.10.]
CONNECTIVITEIT 
EN APPLICATIES IN 
DE PUBLIEKE RUIMTE
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stellen dat in de koffiebars (plek/plaats) de gelden-
de normen niet zo gauw worden verlaten. Men ge-
bruikt alleen de WiFi wanneer men ook daadwer-
kelijk klant is van de bar. Op plaatsen waar minder 
normen aan vast zitten, zoals de parkeerplaats, wil 
men nog wel eens inloggen op een netwerk waar-
van men geen klant is van de WiFi-verstrekker. 
Hierna proberen Sanusie en Palen de conclusies te 
extrapoleren naar de grotere schaal: de stedelijke 
ruimte. Zij geven aan dat verschillende plaatsen, 
door andere normen, een verschillend gedrag ten 
opzichte van het netwerk teweeg brengen:

‘We limited the exploration in this paper to 
coffee shops and parking lots and the conside-
rations of appropriate usage in those places. 
There are other places where Wi-Fi is provi-
ded that, because of their natures as places, 
probably involve other considerations: private 
places, for example, or non-commercial public 
places like parks and libraries.’

(Sanusie en Palen, 2007, p. 272)

De steeds grotere afhankelijkheid van connectivi-
teit, zorgt ervoor dat men wifi in zou kunnen zet-
ten om net zoals koffiebarren, mensen naar een 
plek te leiden/trekken:

‘It may be this very intimate connection of 
third places with the economic vigor of a com-
munity that makes anything that will boost 
the effectiveness of third places so promising. 
As Sutherland points out, Wi-Fi can be 
thought of as urban renewal – when the eco-
nomy and community pride that are necessary 
for a healthy community are failing, drawing 
Wi-Fi users (and their wallets) to the commu-
nity can give a boost both to the economy of 
the depressed area as well as to the self-image 
of the community.’

(Sanusie en Palen, 2007, p. 271)

Hoewel de laatste conclusie -het trekken van WiFi-
gebruikers en hun portemonnees om de economie 
van een gebied op te krikken- nogal vergezocht is, 
worden wijken wel al uitgerust met WiFi om de 
sociale cohesie in het gebied te versterken. Veelge-
hoorde reden hiervoor is dat via het draadloze net-
werk lokale ondernemers en bewoners onderling 
met elkaar in contact kunnen komen. Hiernaar is 
echter nog weinig onderzoek gedaan. WiFi biedt 
vooral de mogelijkheid om contact te maken met 
het internet, dat niet voor niets het ‘world wide 
web’ wordt genoemd. De vraag is of dit wel dege-
lijk de pláátselijke sociale cohesie bevordert. Het 
feit dat men met WiFi mensen kan sturen wordt 

wel door andere onderzoeken erkend. In het eer-
der besproken onderzoek van Hampton en Gupta 
(Hampton en Gupta, 2008) constateren zij bij-
voorbeeld dat in de betaalde WiFi spots meer true 
mobiles te vinden waren, en in de free WiFi spots 
meer placemakers. Verschillende WiFi-vormen 
trekken dus verschillende soorten gebruikers. Een 
één op één verhouding, waarin de soort WiFi ook 
de soort sfeer van de plek bepaalt, is echter niet 
gevonden. Wel probeerden de koffiebarren met 
free WiFi de plek vaak onaantrekkelijker te ma-
ken voor true-mobiles. Dit soort gebruiker houdt 
namelijk plek bezet voor eventuele andere klanten 
zonder al te veel bij te dragen aan de omzet van 
die dag. Zij oppperen het idee dat de strategieën 
die men hierbij gebruikt straks ook terug gevon-
den kunnen worden in de gemeentelijke WiFi’s. 
Zij liepen uiteen van het aanpassen van de ruimte 
–kleinere tafeltjes, weghalen van stopcontacten- 
en het aanpassen van het netwerk –bijvoorbeeld 
maar een uur gratis internet, het aanpassen van 
de verbindingssnelheid- tot het aanpassen van de 
sfeer in de ruimte –om de twintig minuten vragen 
of men nog iets wil drinken, muziek opzetten.

Veel steden binnen en buiten Nederland zijn bezig 
met het aanleggen van gratis toegankelijke wifi-
netwerken in de stad. In Nederland zijn al zoveel 
handelingen in het dagelijkse leven gedigitaliseerd 
dat de discussie gevoerd wordt over de vraag of 
toegang tot het internet een recht is. Hoewel de 
overheid hierover geen uitspraak doet, lijken de 
gemeentes naast de klassieke gemeenschappelijke 
ruimte, de openbare ruimte, een tweede gemeen-
schappelijke ruimte te introduceren: het voor een-
ieder bereikbare internet. Dat de gemeentelijke 
wifi’s niet vanuit dit ideologisch oogpunt ontstaan 
leren de gesprekken met verschillende aanbieders 
van binnenstedelijke draadloze netwerken (zie 
bijlage II, III, IV en V). 

Het eerste doel van de introductie van EHV Free 
WiFi, ‘is dat (internationale) bezoekers hun loca-
tie, foto’s en belevenissen in de stad online delen. 
Dat is goed voor de reputatie van de stad en komt 
uiteindelijk ook haar retail en horeca ten goede’ 
(www.eindhoven365.nl). Het huidige systeem van 
slechts één uur gratis internet is gekozen om de 
discussie met telecomaanbieders uit de weg te 
gaan. Aan de introductie van het gratis netwerk 
blijken nog veel meer voordelen te zitten voor 
Eindhoven als gemeente. Terwijl zij nu vooral 
aantallen inloggers en tijdstippen en –periodes 
kunnen volgen, wordt het bijvoorbeeld bij de ge-
plande verdere uitbreiding van het netwerk mo-
gelijk routes van inloggers te bepalen. Zo zouden 
hele nieuwe inzichten over de stedelijke routing 
kunnen ontstaan (zie bijlage II).
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Het internet, en het gratis wifi in de binnenstad, 
wordt dus vooral als commerciële ruimte gezien, 
en als mogelijkheid belangrijke informatie te ver-
zamelen voor de stad zelf. 

Dit blijkt ook wanneer er gesproken wordt over 
de (in paragraaf 3.08 al genoemde) grote digitale 
touchscreens die in de stad geplaatst gaan worden. 
Waar eerdere voorbeelden als in Bristol vooral de 
bezoeker van belangrijke informatie over de stad 
voorziet, wordt in Eindhoven het object een di-
gitale reclamezuil, waar producten en plekken op 
de kaart gelinkt worden. Ook in de mede door 
EHV365 ontwikkelde app voor de smartphone - 
EHV Essentials - om Eindhoven op een “nieuwe 
manier” te ontdekken, is de digitale ruimte ge-
bruikt om reclame te maken voor verschillende 
commerciële functies in de stad.

In Tilburg (zie bijlage III) is de gemeente met 
wirelesstilburg (onderdeel van de gemeente) met 
een andere insteek aan het verzorgen van WiFi 
begonnen. Zij zien een iets breder toepassingsge-
bied voor wireless connectie. Zo vergroten zij niet 
alleen het bereik voor bezoekers en inwoners van 
de stad, maar kunnen zij bij overbezette telefoon-
frequenties ook hulpdiensten en de gemeente zelf 
laten communiceren over het netwerk. Naast gast-
vrijheid staat de draadloze connectie hier dus ook 
in het teken van veiligheid.

De gemeente heeft zelf de aanzet gegeven door 
WiFi’s in de drukst bezochte gebieden van de stad 
aan te bieden. Op dit moment wordt de uitbrei-
ding gezocht in samenwerking met andere partij-
en: ondernemers in de stad en andere gemeente-
lijke diensten zoals de bibliotheek. Zo ontstaat een 
steeds meer dekkend draadloos netwerk.

Op het moment van evenementen in de stad, kan 
een gedeelte van de bandbreedte afgenomen wor-
den door de organisatoren ervan, om zo speciaal 
op het evenement toegepaste netwerken aan te 
bieden. Hiermee kan men in het kader van veilig-
heid ook de massa sturen. Wanneer het bijvoor-
beeld in een bepaalde straat tijden de Tiburgse 
Kermis te druk wordt, worden er pushberichten 
gestuurd naar de WiFi-gebruikers met “reclame” 
voor andere plekken. Zo hoopt men de massa 
enigszins te kunnen spreiden.

Breda (zie bijlage IV) is bezig zijn mogeljikheden 
te onderzoeken met betrekking tot het aanbie-
den van WiFi. Zij zien dit echter heel duidelijk als 
maar de helft van het vraagstuk. Samen met het 
aanbieden van  een netwerk moeten er diensten 
worden aangeboden. Het één is nutteloos zonder 
het ander. Zij zoeken hierin de samenwerking met 
bedrijven, en vooral de opleidingsinstituten in de 

stad. Samen met hen willen zij een toevoeging aan 
de openbare ruimte doen, een mixed reality zoals 
beschreven in de volgende paragraaf.

In Arnhem (zie bijlage V) is de gemeente niet de-
gene die het initiatief neemt in deze ontwikkeling. 
Wireless Arnhem is een onafhankelijke stichting, 
die voor 1000 euro ondernemers een draadloze 
verbinding aanbied, zowel binnen als buiten. Zo 
bouwen zij een draadloos netwerk in de stad, 
waar iedereen met een smartphone of ander di-
gitaal medium connectie mee kan maken. De on-
dernemers krijgen de mogelijkheid om, wanneer 
iemand via hun WiFi connectie maakt, eerst een 
eenmalige reclameboodschap van vijf seconden 
uit te zenden. Zo blijft het draadloos netwerk 
goedkoop en hoeft de stichting niet zijn handje op 
te houden naar de gemeente.

Als we deze ontwikkeling beschouwen lijkt de 
technosociale ruimte veel gebuikt te worden van-
wege zijn commerciële mogelijkheden. Het gevaar 
hierbij is dat er een parochiesturend effect van 
uitgaat. Alleen dan, wanneer er grote aantallen 
actoren actief zijn binnen het stedelijke digitale 
platform, zowel commercieel als non-profit of in-
dividueel, kan men gaan spreken van een open 
source street of city. De vraag is of de huidige 
mogelijkheid tot connectie in de binnenstedelijke 
ruimte, genoeg ruimte biedt aan deze actoren. Het 
aanbieden van diensten in samenwerking met de 
opleidingsinstituten, zoals in Breda de ambitie is, 
is een grote stap in deze richting. Hieruit zou een 
levendige publieke, digitale ruimte kunnen ont-
staan.

WiFi met digitale media

Waar gemeentelijke wifi’s in elk geval een invloed 
op hebben, is de nog verdere hybridisering van 
de binnenstedelijke ruimtes. Dit resulteert in het 
feit dat, zoals Wilkin schrijft, en Ito voor hem: 
‘place—where you locate yourself—has become 
a hybrid relation between physical and wirelessly 
co-present context’ (Wilken, 2008, p. 44). Zoals 
eerder gesteld resulteert deze draadloze mede-
aanwezige context dus niet alleen in een andere 
ervaring van de ruimte, en van locatie, maar ook 
van ander gebruik van de ruimte en andere activi-
teiten in de ruimte. Dit op zijn beurt, kan invloed 
hebben op de publieke sfeer.

Om een beeld te geven van de mogelijkheden van 
de snelle verbinding in openbare ruimtes, en het 
veelvuldige gebruik van draagbare digitale media 
hoeven we alleen maar te kijken naar wat Sander 
Veenhof in 2011 deed: hij zette 35 kunstwerken 
in het Moma in New York. Het Moma wist van 
niets, maar zag ineens tientallen mensen met hun 
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Afbeelding 48: 
Gratis gemeentelijke WiFi-spots in 
Tilburg, presentatie draadloostilburg, 
gemeente Tilburg.

Afbeelding 49: 
Gratis WiFispots van wireless Arnhem
in Arnhem.

sk1 

sk2 

sk3 
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smartphone voor zich door de ruimtes van het 
museum lopen. Met de tablet of smartphone in 
de hand (en straks de Google glass op het hoofd) 
wordt de openbare ruimte opt–in1 en ziet er voor 
iedereen anders uit.

Het ontstaan van de hier beschreven Mixed Re-
ality (zie ook paragraaf 3.02) wordt al vaker ge-
bruikt. Zo heeft modemerk ‘Youasme’ winkels in 
parken in verschillende wereldsteden die via een 
tablet of smartphone te zien zijn terwijl men in de 
zon in het gras ligt. Als de smartphone of de goog-
le glass de filter op de wereld wordt, wordt deze 
wereld veel persoonlijker. De openbare ruimte is 
niet meer voor iedereen hetzelfde.

‘De digitale ruimte is een vast onderdeel van 
onze beleving geworden. De gedigitaliseerde 
wereld is gepersonaliseerd, waardoor er in es-
sentie geen gedeelde publieke ruimte meer is. 
De werkwijze van de ruimtelijke ordening ver-
andert daardoor ook. De digitale ruimte dient 
betrokken te worden bij toekomstige planning. 
Vooralsnog onttrekt die ruimte zich bijna ge-
heel aan politieke en maatschappelijke zeg-
genschap.’

(Eberson, 2013)

De openbare ruimte hoeft steeds minder informa-
tie te bevatten omdat digitaal publiceren makke-
lijker en goedkoper is. Ook aanpassingen kunnen 
makkelijker worden gedaan. Waarom nog route-
borden plaatsen als iedereen een tomtom heeft, 
waarom nog affiches ophangen als reclame voor 
ieder individueel geprojecteerd kan worden? 

Eberson (2013) stelt dat wanneer de commercie 
gaat bepalen wat er wanneer wordt gezien, er dus 
geen gezag is en geen andere redactie dan wijzelf, 
de ruimte ten eerste zeer persoonlijk zal worden 
door misbruik van eenieders gebruikersprofiel, en 
ten tweede de inzet van ruimtelijke vormgevers en 
planners ondermijnd zal worden doordat de mo-
biele media eigen plaatsen, gebruik en beweging 
veroorzaken binnen de stedelijke openbare ruim-
te. Alleen wanneer door overheden bepaald wordt 
waar wel en niet geprojecteerd mag worden, als 
we alleen nog maar reclame op ons scherm krij-
gen wanneer we gratis met de bus willen, blijft 
deze nieuwe Mixed Reality duidelijk. 

1 iedereen die daarvoor kiest ( opt-in: zich 
ervoor ‘intekent’ of ‘aanmeldt’) kan aanvullende, 
voor hem/haar relevante informatie zien in de 
openbare ruimte. 

< 3.10.3 >
VOORBEELD
Samen met de opkomst van de draagbare digitale 
media geschied de opkomst van de verbinding, 
de connectielaag in de stad. Wat voor invloed die 
heeft op de stad ligt vooral aan de manier waarop 
hij gebruikt kan worden. De huidige en toekom-
stige G-netwerken van telecomaanbieders geven 
de mogelijkheid voor een aanzienlijk deel van de 
Nederlandse bevolking om overal waar zij zijn 
hun mail te checken, webpagina’s te bezoeken en 
via berichtenapps te communiceren met familie, 
vrienden en collega’s. De manier waarop dit in-
vloed heeft op de publieke ruimte is hiervoor al 
beschreven. Nu gemeentes in gaan zien dat de 
(draadloze) connectie van een plek invloed gaat 
uitoefenen op de keuze van bewoners en toeristen 
waar te verblijven, komen zij met verschillende 
concepten van WiFi-aanbod voor bezoekers van 
de stad (zie bijlagen: interviews in Eindhoven, Til-
burg en Breda). Velen hebben ook al ervaren dat 
met deze netwerken mensen enigszins gestuurd 
kunnen worden (zie bijlagen: interview in Til-
burg). De verschillende WiFi-aanbodconcepten 
kunnen samengaan met verschillende diensten 
van de stad aan zijn bezoekers. Hierbij is het be-
langrijk te beseffen welke manier van aanbod 
(oneindig of maar een uur, alleen voor facebook, 
whatsapp en de website van de gemeente of voor 
het gehele internet, alleen voor mensen met het 
wachtwoord of voor iedereen die in de stad rond-
loopt) nodig is om de gewenste diensten te kun-
nen leveren en gewenste activiteit in de openbare 
ruimte te bewerkstelligen. Hoe verandert een be-
paalde manier van het aanbieden van WiFi de pu-
blieke ruimte. Ook hier kunnen we een specifiek 
gen toevoegen in de herproductie van de publieke 
ruimte? Wanneer we echter een publiek WiFi-net-
werk toevoegen dat onbeperkt gebruikt kan wor-
den, zal dit in eerste instantie niets veranderen aan 
de fysieke publieke ruimte. Alleen wanneer men-
sen er ook daadwerkelijk gebruik van maken zal 
de publieke sfeer en dus de activiteit in de ruimte 
veranderen. Hoe die verandert hangt weer af van 
welke activiteit er door het WiFi-netwerk plaats-
vindt. In feite verandert het netwerk, samen met 
de toepassingen die erdoor gebruikt kunnen wor-
den de publieke ruimte. We introduceren in dit 
voorbeeld dus niet alleen een onbeperkt en gratis 
WiFi-netwerk in de stedelijke ruimte, maar ge-
lijk daarmee een toepassing die hier gebruik van 
maakt.
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Fotosequentie:
gebruik van Wikitude bij architecturale 
objecten, hier: het Evoluon te Eindhoven.

van boven naar onder
Afbeelding:

50: naam van het object
wanneer gericht.

51: naam en adres.

52: extra informatie zoals
website, contact.

53: geschiedenis
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Introductie

• Wat wordt er geïntroduceerd?

Wanneer men denkt aan de meest publieke vorm 
van internetgebruik, linkt men dit vaak aan de 
mogelijkheid om waar dan ook onbeperkt gebruik 
te kunnen maken van het internet. Los van het feit 
of dit ruimtelijk de gewenste activiteiten oplevert, 
waarborgt men zo de volledige vrijheid van de ste-
deling (de steeds groter wordende afhankelijkheid 
van connectiviteit betekent ook dat men gestuurd 
kan worden). Samen met dit onbeperkte internet 
introduceren we de gratis app en dienst “Wikitu-
de”. Voor een beschrijving van de app kunnen we 
het best de omschrijving in de online app winkels 
aanhalen: 

“Uitgeroepen tot “Best Augmented Reality 
Browser” voor het vierde jaar op rij. Wiki-
tude is eigenlijk uw ‘derde oog’. Hiermee ziet 
u dingen die u normaal niet ziet. Met Wiki-
tude’s Augmented Reality maakt u op een 
spannende, intense en volledig nieuwe manier 
verbinding met de wereld om u heen. Richt de 
camera van uw smartphone op uw omgeving. 
Door het blikveld van Wikitude ontvangt u 
informatie over allerlei locaties en restaurants 
en vindt u andere gebruikers. U kunt zelfs 
games spelen.

Wikitude biedt u nu een compleet nieuwe er-
varing op basis van camerabeelden. Door be-
paalde plaatsen in beeld te groeperen, hebt u 
nu een overzichtelijk beeld van uw omgeving.

• Locaties ontdekken in Augmented Reality of 
deze bekijken in de kaart- of lijstweergave

• Blader door meer dan 100 miljoen plaatsen 
en interactieve inhoud van duizenden in-
houdsaanbieders of “Worlds”

• Naar specifieke locaties zoeken (bijvoorbeeld 
“Thaise restaurants”)

• Uw inhoud organiseren en bladwijzers toe-
voegen voor Worlds op basis van uw voorkeu-
ren en levensstijl

• Updates en “Uitgelichte Worlds” bekijken om 
nieuwe en interessante Worlds te ontdekken

• In verschillende categorieën zoeken naar 
Worlds die u aanspreken

• Evenementen, tweets, Wikipedia-artikelen 
en pinautomaten vinden

• Tips voor restaurants en hotels van Yelp, 
Qype, TripAdvisor, Hotels.com en andere ge-
bruikers lezen

•  Mobiele coupons voor en aanbiedingen en 
kortingen van winkels bij u in de buurt ont-
vangen

• AR-games spelen, zoals Alien Attack, Swat 
The Fly of Bubble Tap

• Uw eigen AR World maken en met vrienden 
delen, zodat zij uw favoriete locaties kunnen 
zien en vice versa.”

https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.wikitude&hl=nl

Samengevat: een app die je door je smartphone of 
tablet (of toekomstig je smart-goggles of google 
glass) laat kijken en informatie aan de omgeving 
toevoegt. Deze informatie komt van bronnen als 
wikipedia (allerlei onderwerpen), Yelp (restau-
rants en hotels) of van andere gebruikers.

Opname

• welke processen/activiteiten die eerder bijdroe-
gen aan het tot stand komen van de publieke sfeer 
in de fysieke ruimte worden overgenomen door 
het vreemd genetisch materiaal (het facet van di-
gitalisering)? 

Alle informatievoorzienende activiteiten, bij de 
VVV, op straat of persoonlijk (gids) kunnen in 
principe worden vervangen door deze app. De 
gebruiker kan à la minute zien waar hij loopt en 
extra informatie opvragen over de voor hem in-
teressante objecten of geduid worden op objecten 
die hem eventueel kunnen interesseren.

• welke processen/activiteiten verdwijnen uit de 
gehele (fysieke en digitale) binnenstedelijke pu-
blieke ruimte? 

Als informatievoorzienende app maakt deze de 
publieke processen zelf niet overbodig

• welke nieuwe processen/activiteiten ontstaan in 
de fysieke binnenstedelijke publieke ruimte?

Door de opkomst van betere connectiviteit met 
de informatiehouder “internet” en de opkomst 
van deze informatie-ordenende en voorzienende 
applicaties op de persoonlijke draagbare media 
wordt er een extra mogelijkheid geschapen tot het 
delen van ervaringen in en informatie over de ste-
delijke ruimte. De fysieke ruimte wordt zo aange-
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Afbeelding 54: 
Smartgoggles, in ontwikkeling samen met 
“Wikitude.”

Een soortgelijk medium door Google is al 
in vergevorderd stadium van ontwikke-
ling (verwacht begin 2014).

Afbeelding 55: 
Impressie van zicht door Smartgoggles:
door Wikitude.
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vuld met het digitale waardoor een mixed-reality 
ontstaat (zie paragraaf 6.1). Mensen die foto’s ma-
ken en recensies schrijven kunnen die weer uploa-
den en zo ontstaat een immer aanwezige digitale 
publieke ruimte, verbonden aan de bijbehorende 
fysieke ruimte. Ook kunnen de door de gebruiker 
veelbezochte of interessant gevonden plekken op-
geslagen worden, en kan dus een laag gecreëerd 
worden met persoonlijke plekken in de stad: een 
één op één vertaling van het begrip ‘polycentric-
city’.

Expressie

• Hoe komt de digitalisering tot expressie in de 
binnenstedelijke publieke ruimte?

In beeld verandert er aanvankelijk weinig in de 
binnenstad. De vraag is natuurlijk wat er gebeurt 
met informatieborden en dergelijken wanneer zij 
langzamerhand overbodig worden. 

In de sfeer van de plek zullen wel enige verande-
ringen optreden. Wat er gebeurt wanneer een aan-
tal mensen continu naar een beeldscherm aan het 
staren is, is al in voorgaande paragrafen bespro-
ken, maar in dit geval zou je kunnen stellen dat 
de publieke sfeer van de plek door deze applicatie 
alleen maar versterkt wordt. Deze publieke sfeer 
manifesteert zich echter niet meer in de ruimte 
zelf, maar in de bijbehorende digitale ruimte.

Conclusie

Als eerste dient natuurlijk geconstateerd te wor-
den dat er altijd een internetverbinding nodig is, 
willen dit soort applicaties werken. Wanneer dit zo 
is, kan een plek de gelaagdheid die hij vaak door 
het internet al heeft, in de fysieke ruimte zelf ook 
gaan uitdragen. De fysieke ruimte, met zijn hele 
geschiedenis en belevingswaarde, zou wel eens 
de aanjager kunnen worden van zijn eigen “pu-
bliekheid”. Wanneer stedelijke ruimtes onderling 
competatief zouden zijn, zou de samenwerking 
met hun virtuele wederhelft wel eens de doorslag 
kunnen geven in het resultaat van die competitie. 
Overheden in steden zullen niet alleen in ver-
schillende soorten concepten van WiFi-aanbod 
moeten denken, maar ook veel meer in de vraag 
hoe hun stedelijke ruimtes geprofileerd zijn in het 
digitale domein en in de vraag wat de onderlinge 
relatie tussen die twee soorten ruimtes is.
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< 3.11.1 > 
SAMENGEVAT

In het begin van dit hoofdstuk is beschreven hoe 
de digitalisering op drie verschillende manieren 
invloed kan hebben op de stedelijke publieke 
ruimte. Het beïnvloedt nodige en optionele ac-
tiviteiten in de ruimte (en zo indirect de sociale 
activiteiten) en het beïnvloedt direct sociale acti-
viteiten (zie 3.03).

Beschouwen we de eerste twee voorbeelden –de 
ruimte als platform voor samenscholing en dis-
cussie-, dan kunnen we stellen dat in dit gedeelte 
van het in paragraaf 2.05 gegeven schema (afbeel-
ding 12) de digitale input aan de publieke ruimte 
vooral resulteert in een groter publiek domein. De 
internetfora, de sites voor gezamelijk beheer van 
commons en andere voorbeelden lijken allemaal 
toegevoegde plekken aan het arsenaal van stede-
lijke publieke ruimtes. Zij leiden niet zozeer tot 
een verandering van de fysieke ruimte, als wel tot 
potentiële veranderingen van het gebruik ervan 
(door hun invloed op de optionele activiteiten) 
en verandering in de totstandkoming van stede-
lijke ruimte: het proces. De verhoudingen tussen 
‘ruimtes van representatie’ en ‘representaties van 
ruimte’ verschuiven dan namelijk door verande-
rende communicatie (zie de afbeeldingen in 3.05, 
p. 064) tussen de twee punten van Lefebvres tri-
ade: de gebruiker gaat mee beslissen over de tot-
standkoming van de ruimte.

In het voorbeeld van de webwinkel verandert het 
gebruik van de ruimte zodanig dat het direct de 
fysieke publieke ruimte zelf verandert. De intro-
ductie van het fenomeen webwinkel in de ruimte 
van publieke stedelijke activiteiten heeft invloed 
op alle in 3.03 gegeven verschillende soorten ac-
tiviteiten. Zo werkt het niet alleen in de publieke 
ruimte van de winkel door, maar in de gehele pu-
blieke ruimte van de binnenstad. Door het weg-
vallen van de nodige en optionele activiteiten in 
de binnenstedelijke ruimte en dus het wegvallen 
van de winkel als trekker van de binnenstad kan 
deze minder publiek worden.

Aan de rechterkant van het schema (2.05) vin-
den we de digitale media in de publieke ruimte. 
Zij zorgen voor een ander gedrag in de ruimte. 
De nieuwe activiteiten die ontstaan bij hun intro-
ductie sluiten vooral andere in dezelfde fysieke 
ruimte uit: meer telecocons resulteren in een min-
der publieke fysieke ruimte. Daarnaast bestaat het 
gevaar dat de software van die media vooral stu-
rende elementen bevat: zij zijn dan vooral gericht 
op het zoeken naar ‘sameness.’ Zo zorgt dit soort 
software, en hierbij vooral het continuë gebruik 
van de media en software, voor een potentiële pa-
rochialisering van de fysieke publieke binnenste-
delijke ruimte.

Daarentegen leert het laatste voorbeeld van dit 
hoofdstuk dat, door deze nieuwe technologieën 
en een immer aanwezige connectie met de digitale 
ruimte, juist ook een sociaal en historisch veel ge-
laagdere stedelijke ruimte kan ontstaan: een extra, 
digitaal podium voor publieke ruimte, gebonden 
aan de fysieke stedelijke ruimte.

[ 3.11 ]
CONCLUSIE
HOOFDSTUK 3
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Afbeelding 56: 
de drie begrippen ‘hybride ruimte’, ‘ge-
fuseerde ruimte’ en ‘ruimte van mixed 
reality’ beschrijven dezelfde ruimte: de 
ruimte waarin zowel de realiteit als de 
virtualiteit vertegenwoordigd is, en door 
hun invloeden op elkaar niet meer los te 
beschouwen zijn.

Afbeelding 57: 
de componenten van de gefuseerde 
ruimte
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< 3.11.2 >
CONCLUSIE

Een groot gedeelte van het geëvolueerde internet, 
web 2.0, heeft niet zozeer invloed op de binnen-
stedelijke ruimte, maar zijn vooral een uitbreiding 
in ruimte voor de stedelijke activiteiten (of naar 
De Waal: stedelijke processen). Dit geldt voor alle 
stedelijke ruimtes, dus ook voor het publieke do-
mein.

Daar waar in de digitale ruimte een ruimte van 
diensten is ontstaan, heeft deze vorm van digitali-
sering een groter effect op de binnenstedelijke fy-
sieke publieke ruimte, omdat zij effect hebben op 
allerlei soorten fysiek ruimtelijke activiteiten in de 
binnenstad. Hier ontstaat de kans dat het publieke 
domein in de stad wordt aangetast.

Wanneer de digitale en fysieke publieke ruimte 
gemengd worden, ontstaan er stedelijke plekken 
waar beide ruimtes elkaar kunnen versterken. Zo 
ontstaat een hybride ruimte. Deze kunnen we als 
een aparte ruimte gaan beschouwen.

Uiteindelijk kennen we dan drie soorten ruimten:
De fysieke ruimte en de digitale ruimte, én de 
ruimte die uit beiden bestaat. Dit is een ruimte 
an sich, en is niet uit elkaar te trekken: het is de 
gefuseerde ruimte (zie afbeelding 56 en de laatste 
afbeelding van case Eindhoven, verhouding digi-
taal - fysiek).

Zoals men de fysieke ruimte in de stad gebruikt, 
en de digitale ruimte van het internet gebruikt, 
zo maakt men ook gebruik van deze gefuseerde 
(hybride) ruimte. Met de introductie van snellere 
netwerken (4G en Wifi) in de stad, steeds geavan-
ceerdere digitale media en steeds nauwkeurigere 
locatie-bepaling (via GPS of Wifi) intensiveert het 
gebruik van deze ruimte. De werkelijkheid van de 
komende generaties zal steeds meer die zijn van 
een ruimte van mixed reality: de fysieke ruimte 
aangevuld met digitale informatie, of andersom. 
Deze indeling van de hybride ruimte wordt ge-
duid in Milgrams Reality-Virtuality Continuum 
(afbeelding 56).
 
Deze ruimte van mixed reality bestaat bij de gratie 
van de connectie tussen de twee ruimtes en het 
medium.  Zonder connectie bestaat de ruimte 
niet, en zonder medium is de ruimte niet zicht-
baar. De vier componenten van de gefuseerde 
ruimte zijn dus de fysieke ruimte, het digitale me-
dium, de connectielaag en de digitale ruimte (af-
beelding 57). Dit zijn de vier componenten waarin 
overheden en vormgevers van steden de ruimte 
moeten gaan zien1. Daarin zullen zij niet alleen 
elk component apart moeten beschouwen (een 
connectielaag aanleggen, een app ontwikkelen, de 
ruimte herinrichten, digitale media plaatsen/pro-
moten/ontmoedigen), maar vooral de samenhang 
van die componenten in de stedelijke ruimte.

1 Men zou de gebruiker als vijfde component 
kunnen zien. Deze zou zich tussen de fysieke ruimte 
en het digitale medium bevinden. De gebruiker is 
echter gebruiker van alle vier de componenten en 
bevindt zich slechts fysiek tussen de fysieke ruimte 
en het digitale medium. Daarom wordt hij hier bui-
ten de vier componenten van de gefuseerde ruimte 
gelaten.



[ HOOFDSTUK 4 ]
OVERWEGINGEN 
VOOR VORMGEVERS 
VAN DE PUBLIEKE 
RUIMTES



[ 4.01 ]
INLEIDING

Wanneer zich buiten de twee bekende ruimtes 
(digitaal en fysiek) een derde ruimte ontwikkelt 
(de gefuseerde ruimte oftewel de hybride ruimte) 
moet men gaan bedenken hoe men deze vorm 
gaat geven, in uiterlijk en in beleid.

In dit hoofdstuk worden de rollen van verschil-
lende actoren in de gefuseerde publieke ruimte 
besproken, evenals de keuzes die gemaakt kunnen 
worden binnen het tot stand laten komen van die 
ruimte en de consequenties die de keuzes heb-
ben. Zo zal aan het eind van iedere paragraaf een  
opsomming van overwegingen ontstaan voor de 
actoren binnen de vormgeving van de gefuseerde 
publieke ruimte. Daarbij dient gezegd te worden 
dat dit niet zal resulteren in een checklist of to-do- 
list voor overheden, ontwerpers of andere actoren 
binnen deze ruimte. Deze overwegingen zullen 
de onderwerpen aangeven waarover de discussie 
moet worden gevoerd wanneer men het heeft over 
deze veranderende publieke ruimte. Zij zullen een 
beeld scheppen van de verschillende te maken be-
slissingen en een ondersteuning bieden voor be-
slissingen met betrekking tot digitale media in de 
openbare ruimte en de digitalisering van publieke 
ruimtes.

Als eerste zullen de doelgroepen van de lijst van 
overwegingen besproken worden, dan de rollen of 
intenties van die doelgroepen. Vervolgens komen 
de aspecten van de gefuseerde ruimte aan bod 
waarop invloed uitgeoefend kan worden. Als slot 
van elke paragraaf volgen dan de verschillende 
keuzes binnen het vormgeven van het aspect van 
de ruimte, en de consequenties die de keuzes heb-
ben: de overwegingen.
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Afbeelding 58: 
de drie soorten actoren met moge-
lijke mengvormen, de actoren apart 
beschouwd.
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Allereerst zijn de komende paragrafen gericht 
aan de vormgevers van fysieke en digitale ruim-
tes. Uit vorige hoofdstukken is gebleken dat de 
publieke digitale ruimtes en de publieke fysieke 
ruimtes op een zelfde manier beschouwd kunnen 
worden: beiden bevatten kenmerken van de pu-
blieke ruimtes zoals zij beschreven zijn door on-
der andere Habermas en Lofland. Ook blijkt dat 
beide ruimtes steeds meer invloed op elkaar gaan 
uitoefenen. Dit gaat zo ver dat het in de toekomst 
steeds moeilijker zal worden de twee verschillen-
de ruimtes (digitaal en fysiek) te onderscheiden. 
Het begrip de ‘hybride ruimte’ wordt door ont-
werpers steeds meer gebruikt en duidt de ruim-
tes van mixed-reality (paragrafen 3.10 en 3.11). 
Deze mixed reality kent een veel groter palet aan 
vormgevers en belanghebbenden dan de klassieke 
fysieke publieke ruimte, ook omdat deze ruimte 
aangepast kan worden door het individu: hij geeft 
zo zijn eigen ruimte vorm. In de ‘mixed public sp-
here’ bevinden zich zo drie soorten partijen met 
invloed op de ruimte van mixed reality, ieder met 
hun eigen rol: de overheid (publieke sector), het 
bedrijfsleven (private sector) en het individu. Ie-
der geven ze op een bepaalde manier vorm aan de 
hybride publieke ruimte en ieder zijn ze mikpunt 
van de hierna volgende handreikingen. Het feit 
dat zij hier gescheiden worden behandeld bete-
kent niet dat zij nooit samenwerkingen aangaan 
(bijvoorbeeld in een PPS-constructie). Maar ook 
in dit hoofdstuk geldt dat wanneer de zuivere con-
sequenties van bepaalde keuzes duidelijk moe-
ten worden gemaakt, de gehele situatie zwart-wit 
moet worden beschouwd (afbeelding 58).

[ 4.02 ]
DOELGROEPEN VAN 
DE OVERWEGINGEN
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In voorgaande hoofdstukken zijn de verschillende 
rollen van de hiervoor beschreven soorten vorm-
gevers al een aantal keren tot uiting gekomen. 
Daarbij is ook de consequentie op de mate van pu-
bliekheid van een ruimte door zo een rol bespro-
ken. Samengevat levert dat het volgende beeld op:

< 4.03.1 >
PRIVATE SECTOR
Het bedrijfsleven vormt de grootste aanbieder van 
digitale diensten (applicaties), de grootste aanbie-
der van de media waarop deze diensten draaien 
en de grootste aanbieder van de connectie met de 
digitale ruimte. Veel diensten worden steeds va-
ker “gratis” aangeboden. Hierbij geldt bij sommige 
digitale diensten dat de gebruiker het product is: 
Men verdient geld aan het uitzenden van reclame 
aan de gebruiker of aan het verkopen van infor-
matie van de gebruiker aan andere partijen (zie 
ook 3.02). Andere digitale diensten worden op de 
(digitale) markt gebracht om klanten te trekken of 
de gebruiker te verleiden geld te besteden aan uit-
breidingen van de dienst. Over het algemeen moet  
de gebruiker -het individu- er vanuit gaan dat een 
digitale dienst niet voor niets gratis is.

Voor de publieke hybride ruimte betekent dit dat 
zij ook in zijn digitale component steeds meer 
reclame in die ruimte moet dulden. Reclame die 
in beide componenten van de ruimte ook steeds 

meer op de persoon wordt aangepast. Het cre-
eeren van een zekere mate van “publiekheid” in 
de ruimte is dan ook niet in het belang van deze 
vormgever van de publieke ruimte. Zij wil weten 
welke gebruikers zich op welke plek bevinden, om 
zo reclames en productverkoop aan te kunnen 
passen op de persoon en op de plek. De technische 
digitale ontwikkelingen kunnen er langzaamaan 
toe leiden dat de ruimte, ook de binnenstedelijke 
(semi-) openbare ruimte, gepersonaliseerd wordt.

< 4.03.2 >
INDIVIDU, GEBRUIKER
De rol van het individu in de voorheen louter fy-
sieke openbare ruimte is die van gebruiker en mis-
bruiker: hij leeft de regels van de (representaties 
van) ruimte na, of hij gaat daar tegenin. De (semi-)
openbare ruimte is hierbij de ruimte van repre-
sentatie: daar waar de gebruiker van de ruimte 
zich representeert  (zie 1.05). Het individu vormt 
zo enigszins de ruimte door zijn gebruik ervan: 
hij verandert de sfeer.  Binnen de nieuwe (semi-)
openbare ruimte van mixed-reality verandert de 
invloed van de gebruiker. Niet alleen vormt hij de 
sfeer van de ruimte door zijn gebruik ervan – of-
tewel zijn activiteiten erin-, ook verandert hij de 
aanblik van de ruimte door zelf de informatie (in 
de breedste zin van het woord) te kiezen1 die erin 
wordt weergegeven. Daarbij kan hij door infor-
matie toe te voegen zelfs de ruimte voor anderen 
veranderen2. Door de diensten en informatie te 

1 Binnen de voornamelijk door de private 
sector gegeven mogelijkheden.
2 Zo heeft hij als “locale” actor invloed op 
het “globale” netwerk en de daaraan verbonden 
actoren (Latour 2009 en 2010). Zie hiervoor ook 
voetnoot 1 van paragraaf 3.04.

[ 4.03 ]
ROL VAN 
VERSCHILLENDE 
VORMGEVERS
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Afbeelding 59: 
bovenaan: de actoren in de klassieke 
fysieke ruimte binnen Lefebvres triade.
onderaan: de actoren in de gefuseerde 
ruimte binnen Lefebvres triade: verschui-
ving in de verhoudingen
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kiezen bij de ruimtes waarin het individu zich be-
vindt, wordt hij mede-redacteur van zijn ruimte.3

< 4.03.3 >
OVERHEID
Op dit moment lijken overheden (in veel geval-
len de gemeentes) in de fase van opname van de 
nieuwe technologieën te verkeren. Er wordt veel 
overlegd binnen gemeentes en binnen gemeen-
teraden over hoe zij met de digitale aspecten van 
de huidige en toekomstige stad om moeten gaan. 
De voor dit onderzoek geïnterviewde gemeentes 
noemen het aanbieden van digitale faciliteiten zo-
als een Wifi-netwerk een uiting van gastvrijheid 
(Eindhoven, Tilburg en Breda, zie Bijlagen II, II-
Ien IV) en zien in het aanbieden van deze netwer-
ken en faciliteiten als City info points, stad-apps 
(zoals EHV-Essentials en Tilburg City App) en 
andere (toekomstige) diensten (zoals beschreven 
in het antwoord op de vierde vraag in bijlage IV) 
vooral voordelen voor de marketing van de stad 
ten opzichte van de bezoeker en bewoners. Veel 
van deze faciliteiten komen op in pilotprojec-
ten die later uitgebreid kunnen worden, zoals de 
draadloze netwerken in Eindhoven en Tilburg. Zo 
komen overheden mondjesmaat met initiatieven 
als gemeentelijke Wifi-netwerken, stedelijke digi-
tale media en stads-applicaties voor smartphones 
en tablets maar ontbreekt er een duidelijk doel of 
eenduidige visie over deze ontwikkelingen (zie 
ook Veenhof, 2013, 38-39). Op dit moment meten 
overheden zich voorzichtig een digitale-activiteit 
faciliterende rol aan.

3 Samen met de ontwikkelaars van de ap-
plicaties en schrijvers van de databases met infor-
matie.

< 4.03.4 > 
CONCLUSIE
De rollen en verschillende vormgevers van deze 
nieuwe verbrede publieke ruimte kunnen we kop-
pelen aan de theorie van Lefebvre die al eerder be-
schreven is in paragraaf 1.05. De rol van overhe-
den, beslissingsbevoegden en hun adviseurs zoals 
architecten, stedebouwers, planologen en andere 
vormgevers komt duidelijk overeen met de punt 
van de triade die Lefebvre beschrijft als representa-
ties van ruimte. Zij proberen de ruimte te bevatten 
in beeld in woord, en proberen haar te reguleren. 
De gebruiker van de ruimte -het individu- bepaalt 
de activiteit en de sfeer van de ruimte. Zo produ-
ceert hij een ruimte voor representatie. De ruim-
telijke praktijken -de fysieke vorm van de ruimte 
en het bouwen en herbouwen ervan- wordt door 
deze twee punten van de triade beïnvloed, maar is 
tegelijkertijd ook weer het kader waarbinnen deze 
twee punten zich bewegen.

Wanneer we bij het domein van ‘de ruimte’ ook de 
digitale ruimte betrekken, worden de rollen van 
de gebruiker en de overheid minder duidelijk. Ze-
ker omdat de vormgeving –de bouw en herbouw- 
van deze ruimte voornamelijk gedaan wordt 
door de private sector. Ondanks dat in de louter 
fysieke ruimte, zoals Lefebvre hem kende tijdens 
het schrijven van zijn theorie, de commercie al 
invloed had op de vormgeving van de ruimte4, 
lijkt er met de huidige vorm van ontwikkeling een 
grote verandering bezig in het patent hierop: wan-
neer fysieke en digitale ruimte beschouwd wor-
den als één (gefuseerde ruimte), komt een groot 
deel van de vormgeving hiervan, en dus het kader 
waar de ruimte zich in ontwikkelt/herproduceert, 
veel meer in handen te liggen van de commerciële 
partijen. Hun invloed op de beleving van ruimte 
wordt straks groter omdat de regie van de digi-
tale ruimte niet in handen is van de lokale over-
heden van een stad (afbeelding 59). Toch zijn er 
een groot aantal aspecten waarin ook overheden, 
net zoals commerciële partijen en gebruikers nog 
invloed op uit kunnen gaan oefenen, aangezien de 
ontwikkeling van deze gefuseerde ruimte nog in 
de fase van introductie en opname is. Juist op dit 
moment kunnen de regels van deze nieuwe soort 
ruimte bepaald gaan worden.

4 Lefebvre uitte immers zijn kritiek op het 
kapitalistische systeem: de private sector had te-
veel invloed op de publieke sector. Zo drong de 
efficiëntie en het winstoogmerk ook door in de 
productie van de stedelijke ruimte.
Echter, de private sector had hier nog geen dírecte 
invloed op de regulering -de representatie- van 
ruimte.
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De vraag hierbij is op welke aspecten van de ge-
fuseerde ruimte, de ruimte van mixed reality, 
invloed uitgeoefend kan worden, door wie dat 
gedaan kan worden, en welke consequenties dat 
heeft voor de ruimte? Wanneer dit overzichtelijk 
is, kan de richting worden bepaald voor het kader 
waarbinnen deze ruimte zich straks zal gaan her-
produceren.

Voor elke stad zal dit anders zijn. Op dit moment 
zijn voornamelijk de grotere steden in Nederland 
bezig met het implementeren van WiFi-netwer-
ken. De steden die hier later aan beginnen, zoals 
Breda, hebben de kans zich verder te verdiepen 
in het proces van digitalisering van de publieke 
ruimte. Zij denken al na over welke diensten ze 
hierbij kunnen leveren. Steden die nog later be-
ginnen zullen de effecten van deze digitalisering 
op het gebruik en de sfeer van de ruimte al kun-
nen analyseren, en daarop in kunnen springen.

Om vormgevers van de gefuseerde ruimte inzicht 
te geven in de elementen van de digitalisering 
van de publieke ruimtes in de stad, dienen de in 
voorgaande hoofdstukken beschreven aspecten 
onderverdeeld te worden in onderwerpen die een 
stedelijke schaal vertegenwoordigen. Daarna kun-
nen over deze onderwerpen de vragen die in het 
begin van deze paragraaf gesteld werden bespro-
ken worden:

(“Op welke aspecten van de gefuseerde ruimte 
kan invloed uitgeoefend kan worden, door wie 
kan dat gedaan worden, en welke consequen-
ties heeft dat voor de ruimte?”)

Ook deze onderverdeling kunnen we aan de hand 
van het in paragraaf 2.05 gegeven schema maken:

•In het midden de connectie in de binnenstedelij-
ke (semi-) openbare ruimte met de digitale ruim-
te: waar en wanneer heeft de gebruiker connectie, 
met wie en/of wat heeft hij connectie?

•Dan (links) de digitale diensten gebruikt in de 
publieke ruimte: welke diensten gebruikt men, 
door wie worden ze aangeboden, hoe verhouden 
zij zich tot de fysieke ruimte?

•Vervolgens (rechts) de digitale media in de pu-
blieke ruimte: hierbij gaat het in beleid voorname-
lijk over publiekelijk toegankelijke digitale media 
aangezien persoonlijke draagbare media in Ne-
derland al gemeengoed zijn geworden: door wie 
worden zij aangeboden, wat voor diensten bieden 
zij?

•En als laatste (niet in het schema) die publieke 
ruimte zelf en zijn voorzieningen: Hoe gaat men 
in de vormgeving om met het veranderend ruim-
tegebruik?

Aan de hand van deze onderwerpen kunnen 
vormgevers van de stedelijke publieke ruimtes 
nadenken over de digitale profilering van de stad: 
over hoe de stad zijn publieke domein  in de di-
gitale ruimte profileert, over hoe de stad zijn pu-
blieke domein in de fysieke ruimte profileert en 
op welke manier deze twee met elkaar verbonden 
zijn.

[ 4.04 ]
LAGEN 
VAN INVLOED
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Op dit moment zijn er een aantal verschillen-
de manieren om de connectie met internet aan 
te gaan. Via de telefoonverbinding door 3G of 
(toekomstig) 4G. Dit zijn betaalde verbindingen 
(vaak abbonnementsdiensten) die vaak met de 
mobiele telefoon gemaakt worden. Ook sommige 
tablets en laptops (met dongel) kunnen hier ge-
bruik van maken. In de nabije toekomst wordt dit 
medium-arsenaal uitgebreid met smartwatches 
en smartgoggles. Om meer te kunnen bieden (in 
internetsnelheid en kostendrukking) zijn ver-
schillende overheden van steden en verschillende 
private partijen de mogelijkheden van gemeen-
telijke Wifi-netwerken aan het onderzoeken. Ten 
aanzien van deze connectielaag in de binnenstad 
zijn er veel verschillende vormen mogelijk. Zij 
verschillen in plaatsing, gebruiksmogelijkheden, 
eigendom en beheer. Ieder aspect met zijn eigen 
consequentie voor de mate van publiekheid van 
de gefuseerde ruimte.

< 4.05.1 > 
PLAATSING
Op dit moment komen de Wifi-netwerken voor-
al op ter plaatse van binnenstedelijke pleinen en 
drukke voetgangersgebieden (winkelcentra). Een 
logisch gevolg van het feit dat daar de grootste 
concentratie bezoekers is. Met de toekomstige in-
tensivering van het bezit van digitale media door 
deze bezoekers komt echter ook de noodzaak op 
om na te denken over de ruimtelijke en atmosfe-
rische consequenties van die plaatsing. Onderzoe-
ken tonen aan dat het gebruik van digitale media 
het individu los maakt van de fysieke ruimte (zie 

3.08). Een consequentie die juist in een winkel-
straat minder wenselijk is, gezien de drukte van de 
straat, en de wens van de winkels hun producten 
te etaleren.

In de trend van het nieuwe winkelen, lijkt het aan-
bieden van Wifi in de winkelstraat echter een voor-
waarde. De vraag voor gemeentes hierbij is wie dit 
moet aanbieden. Bieden de winkels dit inpandig 
aan, dan wordt de straat de openbare ruimte voor 
fysiek etaleren en kunnen winkels aan hun even-
tuele Wifi hun eigen diensten koppelen. Gevolg is 
wel dat de digitale ruimte geen openbare ruimte 
is, maar één die slechts voor bepaalde mensen be-
reikbaar is, en misschien alleen bepaalde diensten 
toelaat, reclame aanbiedt. Kortom een digitale 
ruimte waarin men zich niet vrij kan bewegen. In 
de verdere toekomst zou de afhankelijkheid van 
connectiviteit er dan voor kunnen zorgen dat de 
gefuseerde ruimte van winkelstraten dan nog ver-
der parochialiseert (zoals beschreven door Craw-
ford, zie 3.03).

Op binnenstedelijke pleinen, veelal verblijfsplek-
ken, lijkt een door de gemeente aangeboden 
draadloos netwerk op zijn plaats. Door het stati-
sche karakter van deze openbare publieke ruimte 
vormt het eventuele verminderde contact van 
het individu met de ruimte hier geen probleem. 
In deze ruimtes kunnen zowel “true mobiles” en 
“placemakers” (Zie 3.08) hun activiteit bedrijven. 
Gemeentes kunnen hiermee echter wel in het 
vaarwater komen van de aan pleinen gelegen ho-
reca, die juist met hun eigen Wifi mensen willen 
trekken. Hier dient dus samen met deze actoren 
een zorgvuldige afweging gemaakt te worden.

[ 4.05 ]
LAAG 1: DE 
CONNECTIELAAG
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< 4.05.2 > 
CONNECTIE

In het aanbieden van de connectie met de digitale 
ruimte zijn nog verschillende vormen mogelijk. 
De vraag hier is aan wie het aangeboden wordt 
en onder welke voorwaarden dat gebeurt. De drie 
in het kader van dit onderwerp onderzochte ge-
meentes zijn het erover eens dat een draadloos 
netwerk niet alleen aan de bewoners van de stad, 
maar vooral ook aan de bezoekers/toeristen aan-
geboden moet worden. Toch zijn er een aantal 
verschillen in voorwaarden.

Ten eerste kan men een keuze maken in hoelang 
men de connectie aanbiedt. In Eindhoven biedt 
men een uur per persoon (of eigenlijk per digitaal 
medium) aan (bijlage II). Op dit moment lijkt dit 
genoeg. De statistieken wijzen uit dat de gemid-
delde tijd dat men is ingelogd rond de 20 minuten 
bedraagt. In de toekomst kan dit de ontwikkeling 
van een volledige gefuseerde ruimte echter rem-
men, aangezien men hiervoor ten alle tijden con-
tact moet kunnen maken met de digitaal beschik-
bare informatie.

Ten tweede kan men een keuze maken in welke 
digitale diensten gebruikers wel kunnen bereiken, 
en welke niet. Tilburg past dit principe toe bij het 
draadloze netwerk wanneer de kermis of andere 
grootschalige evenementen plaatsvinden. 

Een volledig vrije toegang tot het internet is het 
beste fundament voor de ontwikkeling van de 
gefuseerde publíeke ruimte, omdat alleen dan de 
digitale component van de mixed reality volledig 
benut kan worden.

< 4.05.3 >
EIGENDOM, BEHEER
In de eerste subparagraaf (4.05.1) kwam de vraag 
al naar boven wie een draadloos netwerk zou 
moeten aanbieden. Ook hierin zijn een aantal mo-
gelijkheden. Er kwam al naar voren dat gemeentes 
deze rol op zich zouden kunnen nemen. Ter plek-
ke van commerciële bedrijvigheid zien vaak ook 

winkeliers en horeca-ondernemers het voordeel 
ervan in. Met de stichting Wireless Leiden en de 
stichting Wireless Arnhem komen er ook andere 
vormen van actoren op, evenals met de commer-
ciële partij bullseyewifi. Elk van deze vormen van 
eigendom/beheer hebben hun eigen consequen-
ties voor de mate van publiekheid van de ruimte 
van mixed reality.

Wanneer commerciële partijen (met winstoog-
merk) als Bullseyewifi de zeggenschap hebben 
over het draadloze netwerk in de stedelijke ruim-
te, is de gebruiker het product. Door deze partij 
wordt ingesprongen op het verlangen van de ste-
deling naar connectie met de digitale ruimte. Deze 
connectie bieden zij gratis aan, op voorwaarde 
dat men om de 5 minuten een aantal seconden 
reclame aanschouwt. In feite wordt er niemand 
geweerd van deze connectielaag, en is de digitale 
ruimte dus openbaar. Echter, wanneer men een 
ruimte alleen onder commerciële voorwaarden 
(een verplichting tot kijken naar een reclame) mag 
betreden, is dit geen openbare ruimte. Dit uit zich 
direct in de mate van publiekheid van de ruimte. 
Aan één kant: wanneer iedereen afhankelijk zou 
zijn van de connectie, en dus iedereen dezelfde re-
clames aanschouwt, iedereen dezelfde producten 
leert kennen, zal deze digitale ruimte (en de gefu-
seerde ruimte daarmee) homogeniseren. Aan de 
andere kant: wanneer slechts een aantal mensen 
de connectie zullen gebruiken, vanwege het on-
openbare karakter, zal de gefuseerde ruimte een 
beperkt publiek kennen, en dus een beperkte mate 
van publiekheid kennen.

Wanneer een draadloos netwerk door een stich-
ting beheerd wordt, zoals in Leiden en Arnhem, 
hoeven alleen de investerings- (en soms loon)
kosten uit het project te worden gehaald. Uitein-
delijk betekent dit dat de partijen die de antennes 
sponsoren (horeca en winkels) daar iets voor te-
rug willen zien. In Arnhem resulteert dit in het 
feit dat wanneer men inlogt op het draadloze net-
werk, men eerst reclame te zien krijgt van het be-
drijf dat de antenne, waarmee verbinding wordt 
gemaakt, gesponsord heeft. In feite geldt hier dus 
hetzelfde als bij het commerciëel beheerde draad-
loze netwerk. Door deze vorm van commerciële 
voorwaarden om de connectie te gebruiken, is de 
ruimte waar zij toegang tot geeft niet openbaar. 
Door de lagere drempel (vanwege de éénmalige 
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reclame) kan deze ruimte echter meer openbaar 
worden genoemd dan de commerciëel beheerde 
ruimte. Volgens dezelfde redenering als in de ali-
nea hiervoor zou de gefuseerde ruimte dus ook 
een grotere mate van publiekheid kunnen bevat-
ten. 

Wanneer een draadloos netwerk louter door de 
gemeente aangeboden wordt, heeft het de meeste 
kans een openbare ruimte te worden die gelijk 
staat aan de fysieke openbare ruimte. Uitsluiting 
van personen kan voorkomen worden en ge-
dwongen (of soms zelfs onopgemerkte) opgave 
van persoonlijke informatie kan zoveel mogelijk 
uit de weg worden gegaan. Door de mogelijkheid 
vrij te bewegen door de fysieke en digitale ruimte, 
zonder belemmeringen in de connectie, zou een 
zo openbaar en publiek mogelijke gefuseerde 
ruimte kunnen ontstaan. Net zoals nu met open-
bare ruimte gebeurt kunnen delen van het draad-
loze netwerk vrijgegeven of verhuurd worden aan 
organisatoren van verschillende evenementen. 
Zo congrueert de fysieke publieke ruimte met het 
draadloze netwerk dat de verbinding vormt tot de 
bijbehorende digitale ruimte.

< 4.05.4 >
OVERWEGINGEN
Wegens de steeds groter wordende invloed van 
connectie (met de digitale ruimte) op het gedrag 
in en het zicht op de fysieke stedelijke ruimte, 
dient men over een aantal vragen goed na te den-
ken wanneer men een vorm van connectie aanlegt 
in de binnenstedelijke openbare ruimte.

•Welke activiteit wil men in de gefuseerde ruim-
te faciliteren of ontmoedigen, wat voor ruimte 
wil men scheppen?

Mensen kunnen in de ruimte met WiFi gaan wer-
ken (true mobiles) of juist ongedwongen gebruik 
maken van hun digitale medium (place-makers) 
en dus juist een telecocon vormen of niet. Dit 
hangt ook samen met de vormgeving van de ruim-
te (3.10, p. 106). De ruimte kan een gefuseerde 
ruimte worden waar men met het digitale medi-
um als bril naar kijkt. De stedeling kan de digitale 
ruimte gebruiken om zijn activiteiten efficiënter te 

maken, zo kan ook een ruimte voor “het nieuwe 
winkelen” ontstaan. De stedeling kan de digitale 
ruimte gebruiken om zijn ervaringen in de stad te 
delen op de social media-sites, en zo kan de con-
nectie de marketing voor de stad faciliteren.

•Welke soorten connectie kunnen samen met 
deze gewenste activiteiten?

Men kan bepaalde diensten in de digitale ruimte 
toelaten en afschermen. Men kan als service voor 
de burger en bezoeker van het publieke domein 
het gehele internet vrijgeven, of voor de marke-
ting van de stad alleen de social mediasites toela-
ten. Men kan als katalysator naar een hybride pu-
blieke ruimte onbeperkt toegang geven, maar ook 
kiezen voor een maximum in tijd of Mb’s.

•Welke soorten eigendom- of beheersystemen 
gaan samen met de gewenste activiteit?

Laten de overheden binnen de stad de private 
sector het initiatief nemen, dan zal de connectie-
laag vooral zicht geven op commerciële digitale 
ruimtes. Reclame en informatiewinning zal het 
hoofddoel zijn van de realisatie van draadloze 
netwerken. Ondanks dat de burgermaatschappij 
in het begin de eerste stap zette naar een publiek 
netwerk (Foth 2008)1, is zij nu ingehaald door de 
private sector. Hierdoor komt het publieke aspect 
van het internet in het nauw. Overheden kunnen 
hun rol als beheerder van het publieke domein 
uitbreiden, nu het domein waarin de publieke 
processen plaatsvinden ook uitbreidt.

•Hoe komt de plaatsing overeen met de gewens-
te activiteit en ruimte?

Dit uitgebreide publieke domein kan men ook een 
plek in de stad geven. Waar de openbare ruimte in 
winkelstraten al veel gebruikt wordt voor reclame-
uitingen kan men deze in het digitale voortzetten, 
en juist daar waar de niet commerciële openbare 
ruimtes zich in de stad bevinden de volledige en 
onvoorwaardelijke toegang tot de digitale ruimte 
mogelijk maken. Hiermee geeft men echter wel 
toe aan de privatisering (en parochialisering) van 
stedelijke buitenruimtes. Beschouwt men alle 
openbare ruimte in de binnenstad als het publiek 
domein, dan zal men dit in de toekomst ook moe-
ten laten blijken in zijn digitale component.

1 Foths handboek laat in hoofdstuk 20 le-
zen hoe WiFi-netwerken in de stedelijke openbare 
ruimte van New York als eerste geplaatst werden 
door actiegroepen.
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In paragraaf 3.10 en 3.11 werd over de samenhang 
tussen de verschillende componenten van gefu-
seerde ruimte gesproken. Hierbij vormen websites 
en applicaties, die men tegenwoordig in de stede-
lijke ruimte zelf kan gebruiken, een belangrijke rol 
in de stad. Binnen de casus wordt al gesteld dat 
het lastig is voor elke plek in de stad na te gaan 
wat zijn digitale profiel is. Andersom is dit mak-
kelijker: analyseert men de (voor de betreffende 
omgeving) belangrijkste applicaties, websites en 
sociale media en brengt men die in kaart in de 
stad, dan kan men het digitale profiel van de in 
de steden aanwezige ruimtes opmaken. Binnen de 
ontwikkeling van dit soort digitale diensten speelt 
zowel de private sector als de overheid een rol. 
Echter, juist de gebruiker van de media bepaalt in 
veel applicaties uiteindelijk hoe de fysieke ruimte 
in het digitale vertegenwoordigd is.

In deze paragraaf onderscheiden we twee soorten 
diensten of (web)applicaties1 in de digitale ruimte, 
die invloed hebben op de stedelijke fysieke (pu-
blieke) ruimte. Als eerste behandelen we de dien-
sten die over de publieke ruimte gaan. Hierin 
wordt men geholpen in de zoektocht naar bepaal-
de ruimtes in de stad, of deze vullen de ruimtes 
in de stad aan met informatie. Zo geven zij een 
extra laag aan de ruimte. Het zijn applicaties die 
één kant opwerken: naar de gebruiker toe: infor-
matieve digitale diensten.

Als tweede behandelen we de diensten die de 
publieke ruimte aanvullen. Zij geven niet alleen 
informatie over de publieke ruimte, maar bieden 

1 Webapplicatie: een applicatie die niet ge-
installeerd hoeft te worden, maar via het internet 
gebruikt kan worden.

ook een plek deze te evalueren en deze evaluatie te 
delen. Zo kunnen zij de ruimte een extra publieke 
laag geven: een laag van ontmoeting en discussie. 
Dit zijn applicaties die twee kanten op werken: in-
teractieve digitale diensten.

< 4.06.1 >
INFORMATIEVE 
DIGITALE DIENSTEN
Eén van de eerste informatieve digitale diensten 
die men in de ruimte zelf kon gebruiken waren de 
navigatiesystemen. Zij veranderden niet alleen de 
handelingen in de auto, maar ook het gebruik van 
de fysieke ruimte. Men kwam over wegen en door 
wijken waar men nog nooit was geweest, omdat 
dat de kortste route was. Men kwam door land-
schappen en dorpjes die men niet kende, omdat 
met het systeem de tolwegen omzeild konden 
worden. In feite kan men zeggen dat dit systeem 
de openbare ruimtes meer publiek maakte, omdat 
er plots vreemden door een gesloten gemeenschap 
konden rijden. Het tegenkomen van andere sub-
culturen in de stad zou een groter publiek bewust-
zijn kunnen creëeren. Evenzo zouden de applica-
ties kunnen werken die op de stedelijke ruimte 
gericht zijn. Wat voor invloed zij hebben op de 
mate van publiekheid van de ruimte hangt vooral 
af van welke informatie zij tonen en waarop zij dat 
baseren. 

Met de entree van de smartphone en tablet komen 
er digitale media op die op meerdere vlakken in-
formatie kunnen bieden. Veel steden zijn dan ook 

[ 4.06 ] 
LAAG 2: DIGITALE 
DIENSTEN EN 
PUBLIEKE RUIMTE
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al bezig met het aanbieden van applicaties voor 
deze media, om informatie te verschaffen aan de 
bezoeker van de stad. Zij zijn op een bepaalde 
manier sturend, aangezien er altijd naar bepaalde 
plekken verwezen wordt. Wanneer men winke-
lend publiek naar de grote winkelstraat stuurt, 
dorstig publiek naar het plein met terrassen en het 
jongere publiek allemaal naar de disco, dan werkt 
de apllicatie echter niet als een katalysator van de 
publieke ruimte, maar laat deze ruimte juist pa-
rochialiseren: precies zoals Crawford (2008) be-
schreef. Ook al is dit niet de intentie van de maker 
van de applicatie, men zal allereerst zoeken naar 
de ruimte die zijn activiteit ondersteunt. Maar 
hierbij verdwijnt de avontuurlijke, curieuze stad: 
de afwisseling wanneer men zich door de verza-
meling van allerlei verschillende soorten ruimtes 
en bijbehorende sferen beweegt, het ontdekken 
van die nieuwe ruimtes en nieuwe sferen.

Voor Eindhoven werd een applicatie ontwikkeld 
die deze interpretatie van stedelijkheid (zie sub-
paragraaf 3.10.2) wel in zich heeft. Zij toont de 
gebruiker een willekeurige ruimte waarin hij de 
activiteit kan beoefenen die hij heeft aangegeven. 
Wanneer men op zoek is naar een café om wat te 
drinken krijgt men niet de meest voor de hand 
liggende straten en pleinen te zien waar men een 
café kan uitzoeken, maar juist één specifieke zaak, 
soms zelfs buiten de gebruikelijk plekken in het 
centrum van de stad. Zo hopen de ontwikkelaars 
mensen nieuwe kanten van de stad te laten zien. 
Hierbij kan de applicatie meteen werken als vor-
mer van meer publieke ruimtes.

< 4.06.2 >
INTERACTIEVE 
DIGITALE DIENSTEN
Veel (web)applicaties bieden tegenwoordig de 
ruimte informatie aan hun database toe te voegen, 
om deze zo te kunnen delen met andere gebrui-
kers. Zij kunnen op deze manier de publieke sfeer 
van Lofland vertegenwoordigen, aangezien zij 
een ruimte zijn waar men de andere, de vreemde 
tegenkomt. Dit gebeurt vooral in meningen en 
ervaringen (tekstueel), echter soms ook in beeld 
(video en foto). In sommige gevallen kan men 
ook stellen dat Habermas’ openbaarheid verte-
genwoordigd wordt. Discussies over aspecten van 

de samenleving (in dit geval de stedelijke ruimte) 
kunnen door websites, applicaties en webapplica-
ties bevorderd worden. Door als overheid zelf dit 
soort diensten aan te bieden kan een digitaal laag 
over de stedelijke ruimte worden gelegd waarin de 
discussie over de stad leeft. Bewoners en gebrui-
kers kunnen actief participeren in het proces van 
ruimte. Zo worden deze interactieve applicaties 
diensten die publieke ruimte creëeren en publiek 
besef van de stedelijke ruimte creëeren. Klein-
schalige voorbeelden van dit soort ruimtes zijn 
al gegeven in paragraaf 3.04. Men kan zo discus-
sies oproepen over aanwezige ruimtes, bestaande 
plannen voor ruimtes en verschillende scenario’s 
over de toekomst van stedelijke ruimtes.

In de private, commerciële sector wordt dit soort 
participatie aan stedelijke ruimtes al langer ge-
bruikt. Via websites en de applicaties die van 
die sites gebruik maken worden meningen en 
ervaringen over winkels, restaurants, cafés, mu-
sea, evenementen en andere ruimtes en sferen 
gedeeld. Naast deze tekstuele en beeldende com-
mentaren hanteren veel van dit soort diensten 
ook ratings in de vorm van een aantal sterren of 
een puntenschaal. Zaken die hun online rating en 
bijbehorende commentaren niet serieus nemen, 
zullen hier in de toekomst steeds meer de conse-
quenties van ondervinden, aangezien het steeds 
makkelijker wordt het commentaar over een zaak 
à la minute, wanneer men er dus voor staat, na te 
gaan. Dit werkt natuurlijk ook andersom; bij po-
sitieve ratings.

Ook steden zullen de positieve én negatieve con-
sequenties van deze digitale lagen van meningen 
en ervaringen steeds meer gaan merken. Zij zul-
len dus niet alleen bepaalde ruimtes van  online 
discussie moeten faciliteren, maar de belangrijk-
ste fora over hun ruimte steeds meer moeten gaan 
volgen. Hun digitale profiel bestaat, in tegenstel-
ling tot individuele profielen, niet alleen uit hoe zij 
zichzelf in deze ruimte representeren, maar vooral 
uit hoe anderen hen becommentariëren.

Waar bijvoorbeeld Breda al in bijbehorende dien-
sten denkt wanneer men spreekt over het aanbie-
den van connectie in de fysieke ruimte met de di-
gitale ruimte (bijlage III), is de volgende stap het 
actief beheren van het digitaal stedelijk profiel, het 
onderhouden van de meer gelaagde, gefuseerde / 
hybride publieke ruimte.
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< 4.06.3 >
OVERWEGINGEN

Wanneer men het gehele digitale profiel van de 
stad analyseert, kan men uitvinden hoe de fysieke 
ruimtes en digitale ruimtes in de stad met elkaar 
communiceren en wat dit betekent voor de bewe-
ging in- en het gebruik van de stedelijke openbare 
ruimtes en hun publieke karakter. 

Als eerste kan men de stad beschouwen aan de 
hand van de applicaties die de digitale publieke 
ruimte vertegenwoordigen (het opmaken van het 
digitale profiel): 

•Welke ruimtes komen naar voren in de meest 
gebruikte apps?

•Hoe komen zij over?
 
•Worden mensen hier juist door aangetrokken 
of juist door afgestoten?

Juist omdat deze applicaties een deel van Haber-
mas’ openbaarheid hebben opgenomen zijn zij bij 
uitstek geschikt de meningen over de stedelijke 
ruimtes en samenleving te analyseren. 

Ten tweede kan men hier dus lering uit trekken 
(analyseren van het profiel): 

•Zijn er plekken die uitspringen in positieve of 
negatieve zin?

•Welke ruimtes die vertegenwoordigd zouden 
moeten worden in de digitale ruimte missen 
nog?

Als laatste kan een stadsbestuur actief aan het di-
gitale profiel van zijn stad meewerken:

• Wil de stad zelf applicaties ontwikkelen om 
zijn ruimtes te vertegenwoordigen?

• Welke ruimtes geeft men hierin aan, op welke 
manier en met welk doel gebeurt dit?

Overheden kunnen diensten aanbieden om be-
paalde ruimtes te promoten, belangrijke informa-
tie over de stedelijke ruimte te verspreiden of het 
ruimtegebruik te beïnvloeden. Zo onderhouden 
zij het hele stedelijke publieke domein, en moe-
digen zij een terugkoppeling aan vanuit de de ge-
bruikers van de stedelijke ruimte, dus vanuit de 
ruimte van representatie.
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Naast de digitale ruimtes en gefuseerde ruimtes 
van de stad, wordt het digitale domein ook op 
bepaalde plekken voor iedereen zichtbaar in de 
stedelijke ruimte. Digitale reclame- en informa-
tieschermen zijn poorten tussen beide ruimtes en 
vormen zo statische hybride ruimtes in de stad. 
Zij hebben door hun statische aard op kleinere 
schaal invloed op de fysieke ruimte in de stad en 
het ruimtegebruik. 

Zij linken ter plekke de gewenste digitale informa-
tie over de stad met de gebruiker van de stedelijke 
ruimte (informatieschermen) of digitale profielen 
van voorbijgangers met producten en diensten 
in de omringende ruimte (gerichte reclame). In 
deze handreikingen wordt er alleen ingegaan op 
de informatieschermen. Het tonen van gerichte 
informatie en reclame op publiek zichtbare scher-
men is een zaak die vanwege privacyredenen nog 
niet geïmplementeerd wordt in de fysieke stad (in 
de digitale ruimte, en op het persoonlijke media-
scherm gebeurt dit wel).1 Op informatieschermen 
kan wel reclame (ook een vorm van informatie) 
getoond worden. Het zijn de schermen zoals i+ 
Touch en City Info Points behandeld in paragraaf 
3.07.

Aan een kant hebben zij invloed op het ruimte-
gebruik ter plaatse. Zij zorgen voor een statische 
plek in de stad. Wat dit voor consequenties kan 
hebben voor de vorm van de fysieke ruimte wordt 
in de volgende paragraaf behandeld. Hoe zij het 
ruimtegebruik op grotere schaal veranderen ligt 
aan welke informatie zij tonen en waar zij die to-
nen. Zo levert dit dezelfde vragen op als bij het 

1 Met de personalisering van de gefuseerde 
ruimte komt die ontwikkeling echter dichterbij.

aanbieden van (gratis) connectie in de binnen-
stad. Wie toont er waar welke informatie, en welke 
consequenties heeft dat voor de publieke ruimte?

< 4.07.1 >
EIGENDOM, BEHEER
Ook binnen deze manier van de digitalisering in 
de publieke ruimte heeft de keuze van eigendom 
en/of beheer grote consequenties voor de mate 
van publiekheid van de ruimte. Aangezien dit 
soort hardware in steden niet door actiegroepen 
of individuën geplaatst of beheerd wordt, worden 
er in dit geval twee kanten besproken: een door de 
gemeente beheerd medium (overheid) en een be-
heer- eigendomsconstructie vanuit commercieel 
oogpunt (private sector). (In het in dit onderzoek 
afgenomen interview met Einhoven 365 kwam 
naar voren dat zij hebben gekozen voor een mix 
tussen beiden. Hier worden de twee echter apart 
beschouwd.)

Wanneer een interactief reclamescherm vanuit 
commercieel oogpunt beheerd wordt, wordt zij 
een instrument om de gebruiker naar het pro-
duct te leiden. Getoonde reclames kunnen door 
de passant opgeroepen worden en aan een ver-
koopplek verbonden worden, vaak door middel 
van een kaart van de binnenstad. Zo vormt zij een 
extra laag van informatie in de stedelijke ruimte. 
Deze informatie is voor iedereen, elke passant, 
toegankelijk en zo vormt het een stukje openbaar 
domein. Echter, wanneer alleen grote ketens en fa-
brikanten op dit soort schermen, lees digitale in-
teractieve kaarten, vertegenwoordigd zijn zou dit 

[ 4.07 ] 
LAAG 3: PUBLIEKE 
RUIMTE MET 
DIGITALE MEDIA
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de stedelijke sfeer volgens dezelfde redenering als 
in subparagraaf 4.05.3 kunnen homogeniseren. 
Het openbare karakter van zo een digitaal inter-
actief medium strookt dan niet met de sturende 
functie die zij eigenlijk heeft. Gemeentes dienen 
hiervoor te waken. Men zou het karakter van dit 
soort schermen kunnen aanpassen (duidelijk ma-
ken dat het reclameschermen zijn), of eisen kun-
nen stellen aan de informatie bij het toekennen 
van een vergunning voor dit soort schermen.

Een digitaal medium vanuit de gemeente kan in-
formatie over de stad bieden: over zijn geschiedenis 
en zijn heden. Het vormt een verdigitalisering van 
de VVV. Informatie over waar bepaalde winkels 
zijn en waar men kan eten, maar ook informatie 
over waar de stadsgracht lag en wanneer het eerst 
volgende evenement is. Zo vormt het een reclame-
bord voor de hele stad, waarin dat vertegenwoor-
digd kan worden wat men belangrijk vindt aan de 
stad. Dit wil niet zeggen dat er geen reclame kan 
worden gemaakt door winkels. Maar in een door 
de overheid beheerd hybride stukje stad zou voor 
een basisbedrag elke plaatselijk aanwezige zaak 
hier kunnen adverteren, waardoor juist een mix 
kan ontstaan tussen grote winkelketens en kleine 
boetiekjes, grote danscafés en kleine proeverijen: 
de curieuze afwisselende stedelijkheid.

< 4.07.2 >
PLAATSING 
Aangezien het digitale medium het gebruik van de 
ruimte beïnvloedt, is het belangrijk na te denken 
over de plaatsing in de stad. Aangezien zij stati-
sche objecten zijn, en bij gebruik ervan dus dwin-
gen tot stilstand, kunnen zij in drukke winkelstra-
ten obstakels vormen. Aan de andere kant loopt 
hier wel het publiek dat men wil bereiken wanneer 
men reclame toont. Schermen die louter informa-
tie over de stad geven kunnen juist weer beter op 
de meer statische locaties geplaatst worden. Men 
zou kunnen overwegen om per plek te kunnen 
beslissen wat de rusttoestand van het scherm is. 
De stadskaart op pleinen en reclame in de win-
kelstraten. 

< 4.07.3 >
OVERWEGINGEN
Bij plaatsing van elk soort  interactief digitaal me-
dium in de stad dienen een aantal vragen te wor-
den gesteld:

•Met welk(e) doeleinde(s) wordt een scherm 
neergezet?

Wil men objectief informeren, reclame maken 
voor producten van lokale winkels, reclame ma-
ken voor algemene producten die in de stad te 
vinden zijn, reclame maken voor acitiviteiten of 
de stad zelf.

•Staat het scherm temidden van het juiste pu-
bliek?

De historie van de stad heeft voor het winkelend 
publiek op dat moment geen meerwaarde voor 
hun ervaring. Zij willen liever een kaart van de 
stad om de producten die zij zoeken te kunnen 
plaatsen. Aan de andere kant komt men juist door 
dit soort schermen misschien in aanraking met 
andere facetten van de stedelijke ruimte en zijn 
sociale processen. Hangt men een volledige pu-
blieke sfeer aan in de binnenstedelijke openbare 
ruimte of kiest men voor de efficiëntie die de digi-
talisering kan bieden.

•Staat het scherm op de juiste plaats voor de ac-
tiviteit die het veroorzaakt?

Men moet er vanuit gaan dat interactieve scher-
men een statische ruimte rondom zichzelf veroor-
zaken. 

•Veroorzaakt het medium geen ongewenst ge-
drag?

Misschien wordt door de efficiëntie van dit soort 
media het recreatief shoppen doelgerichter, waar-
door het publieke karakter ervan afneemt. Kleine 
winkels zouden door ondervertegenwoordiging in 
het digitale domein het onderspit kunnen delven.

•Strookt het karakter van het scherm met de 
functie die het heeft: m.a.w: kan een gebruiker 
zien of de informatie objectief is, of reclame is?

Als een reclamescherm bijvoorbeeld uitgerust 
wordt met een “I” symbool dat voor objectieve 
informatie staat, creëert men verkeerde verwach-
tingen van het scherm. Wanneer het karakter en 
de functie van het medium niet met met elkaar 
stroken, kunnen de processen van de fysieke pu-
blieke ruimtes het snelst verstoord raken: is het 
restaurant waar men naar verwezen wordt de 
dichtstbij zijnde pizzeria, of heeft zij het meest be-
taald voor opname in de database van het scherm. 
Een afname van de avontuurlijke en curieuze sfeer 
van de stedelijke ruimte kan  het gevolg zijn van 
het ondoordacht plaatsen en vormgeven van deze 
nieuwe technologische stedelijke meubels.
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Afbeelding 60:
Telefooncel voor mobiele telefoons, de tot 
vorm gekomen telecocon.

Afbeelding 61 en 62:
Wifi-park in Arnhem: werken in de 
openbare ruimte.
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Met al de veranderingen van het gebruik van de 
ruimte en in de sfeer van de ruimte, besproken 
in voorgaande hoofdstukken, komt natuurlijk de 
vraag op of de huidige vormgeving van de stede-
lijke ruimte nog overeenkomt met de activiteiten 
die er plaatsvinden. Aan de andere kant moet men 
zich afvragen of de fysieke ruimte wel verbonden 
is met zijn digitale tegenhanger (voor het belang 
hiervan: zie subparagraaf 4.06.2), of dat de digitale 
ruimte alleen maar naar de fysieke verwijst: een 
eenzijdige relatie. In deze paragraaf wordt eerst 
beproken of en hoe we de fysieke publieke ruimte 
aan kunnen passen om in lijn te lopen met het 
gedrag behorende bij de digitale ontwikkelingen. 
Daarna wordt uitgelegd hoe een tweezijdige rela-
tie tussen de fysieke en de digitale publieke ruimte 
kan ontstaan (een volledig gefuseerde ruimte).

<4.08.1> 
VOORZIENINGEN 
VOOR VERANDEREND 
GEBRUIK
We weten dat de normen in de fysieke publieke 
ruimte onder invloed van de draagbare digitale 
media aan het veranderen zijn (Ito, Matsuda en 
Okabe, 2005). Daarbij past het gedrag zich echter 
vaak wel aan, aan de fysieke ruimte. Daar waar dit 
niet gebeurt, is er behoefte aan signalen voor ge-
wenst gedrag, oftewel gebruik van de ruimte (pa-
ragraaf 3.08). 

Aan één kant verandert dus het gedrag in de ste-
delijke publieke ruimte, aan de andere kant heeft 
die ruimte (met en zonder signalen) nog steeds 
invloed op het gedrag. Nu de binnenstedelijke 
openbare ruimte een ruimte is geworden voor 
zowel privé (telecocon), parochiale  én publieke 
sferen, kan men als vormgever deze sferen in de 
ruimte gaan plaatsen. Zo zou de ruimte weer pas-
sen bij het ruimtegebruik. Volgens eenzelfde re-
denering zou men kunnen stellen dat de ruimte 
niet aangepast hoeft te worden, aangezien men 
zich vaak al past naar de ruimte. Echter, zoals er 
in de trein stiltecoupés zijn, er gsm-vrije cafés zijn, 
er in lobbies speciale flexwerkmeubels zijn, zo zal 
er in bepaalde publieke ruimtes ook de behoefte 
zijn bepaald (privé of publiek) ruimte-gebruik 
zijn eigen plek te geven. Voorbeelden hiervan zijn 
mobiele telefoon-cellen (afbeelding 60) en Wifi-
tuinen (afbeeldingen 61 en 62). deze objecten of 
ruimtes geven de nieuwe activiteiten in de open-
bare ruimte een plek.

[ 4.08 ] 
LAAG 4: RUIMTELIJKE 
VOORZIENINGEN
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<4.08.2> 
VOORZIENINGEN 
VOOR VERANDERENDE 
RUIMTE
In subparagraaf 4.06.2 werd de connectie van 
de digitale identiteit van een stad met de fysieke 
ruimte besproken. Hierin werden de vragen ge-
steld welke fysieke ruimtes vertegenwoordigd 
worden in de digitale applicaties, en hoe zij ver-
tegenwoordigd worden. Dit is slechts één kant 
van de relatie tussen beide ruimtes. Wanneer men 
over een fusie tussen beide ruimtes spreekt, dient 
ook de vertegenwoordiging van de digitale ruimte 
in de fysieke beschouwd te worden: welke digitale 
ruimtes worden vertegenwoordigd in de fysieke 
ruimte, en hoe worden zij vertegenwoordigd? 

Op dit moment is het vooral nog de mogelijk-
heid tot connectie waar men gewaar van wordt 
gemaakt. Bordjes met de tekst gratis Wifi of Wifi 
hotspot vindt men genoeg in de stad. Maar wan-
neer men, met de volgende stap, plaatsgebonden 
diensten gaat aanbieden over dat netwerk moet 
men na gaan denken over hoe die diensten aan de 
stedeling worden gebracht. Dit kan door middel 
van eenzelfde soort borden, maar ook door mid-
del van aanbevelingen wanneer men verbinding 
maakt met het netwerk. Binnen een (web)appli-
catie kan men vaak kiezen over welke ruimte men 
meer informatie wil zien. In de ruimte zou men 
moeten zien met welke applicaties men die ruimte 
van de (voor hem gewenste) extra informatie kan 
oproepen. In hele kleine mate vindt men deze ver-
binding vanuit de fysieke ruimte naar de digitale 
ruimte al. Deze komen nu vaak in de vorm van 
QR-codes. Zij verwijzen echter slechts naar een 
klein gedeelte van de hele digitale laag die aan de 
specifieke ruimte is gekoppeld. In winkels wordt 
al verwezen naar webshops, die soms zelfs met 
plaatselijke media meteen te bezoeken zijn. Deze 
koppeling vanuit de fysieke ruimte naar de digi-
tale ruimte is de laatste stap naar een volledige 
wisselwerking.

<4.08.3> 
OVERWEGINGEN

Wil men in de fysieke openbare ruimte de nieuwe 
processen faciliteren, dan moet men zich een aan-
tal vragen stellen:

•Welke niet publieke activiteiten vinden plaats 
in de her in te richten openbare ruimte?

De openbare ruimte is niet meer alleen een publiek 
of parochiaal gebruik. Men moet gaan inventari-
seren welke privé-sferen in de ruimte voorkomen. 
Dit kan een kort telefoongesprek zijn, maar ook 
een tijdelijke werkplek.

•Welke inrichting zou deze activiteiten een plek 
kunnen geven?

Wil men bepaalde activiteiten ondersteunen, dan 
zal een inventarisatie moeten worden gedaan wat 
voor plek deze activiteiten vragen. Is een eenvou-
dige telefooncocon genoeg, of behoeft de gebrui-
ker een zitplek of een tafel. Moet men electriciteit 
aanbieden of niet? Welk soort draadloze verbin-
ding hoort hierbij?

Om de fysieke openbare ruimte aan te laten slui-
ten op de digitale ruimte zal men ook in de fysieke 
ruimte het digitale domein moeten vertegenwoor-
digen. Daarvoor moet eerst bepaald worden welke 
digitale ruimtes bij deze fysieke ruimte horen:

•Welke (web)applicaties versterken de ervaring 
van de ruimte waarin men zich bevindt?

Daarnaast moet bepaald worden hoe deze ruimte 
vertegenwoordigd wordt:

•Hoe komt men te weten dat men met een be-
paalde applicatie meer of bepaalde informatie 
krijgt over de ruimte waar men zich bevindt?

Gaat men er hierbij al vanuit dat de gebruiker van 
de ruimte al verbinding heeft en zendt men via het 
netwerk meteen informatie over de verschillende 
digitale diensten, of geeft men in de fysieke ruimte 
aan waar men bepaalde diensten/applicaties kan 
vinden.
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Afbeelding 63: 
Ontwikkeling naar een openbaar publiek domein 
van drie soorten ruimtes.
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< 4.09.1 > 
SAMENGEVAT

Voorgaand besproken ontwikkelingen staan sa-
mengevat in afbeelding 63: aan de hand van dit 
schema kunnen vormgevers van de publieke 
ruimte terugvinden waar in de ontwikkeling men 
staat. Met betrekking tot de blauw gedrukte be-
grippen en beschrijvingen moet men na gaan hoe 
men de verhoudingen in de driehoek van over-
heid - private sector - individu vorm wil geven. 
Elke keuze zal een uitwerking hebben op de uit-
eindelijke “gefuseerde” ruimte, als beschreven in 
voorgaande paragrafen.

[ 4.09 ] 
CONCLUSIE
HOOFDSTUK 4
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< 4.09.2 > 
CONCLUSIE

In de stad van verschillende digitale media, ver-
schillende soorten connectielagen, en digitale en 
gefuseerde ruimtes kan de potentiële connectie 
tussen de twee ruimtes (de gefuseerde ruimte) 
passief en actief de activiteit en beweging van de 
stedeling in de openbare ruimte beïnvloeden.

Ten eerste gaat men naar bepaalde stedelijke 
ruimtes omdat men daar (gratis) connectie kan 
maken, zijn mail kan checken, zijn social media 
kan updaten en diensten af kan nemen (passief).

Ten tweede wordt men naar een bepaalde ruimte 
gestuurd omdat men in het digitale domein in 
aanraking is gekomen met deze voor hem interes-
sante ruimte (actief).

De openbare ruimte in de stad krijgt dus een con-
nectielaag die op zijn beurt weer een gradatie 
heeft in openbaarheid, en “publiekheid”.

De binnenstedelijke openbare ruimte wordt steeds 
meer een plek waar zowel de digitale als fysieke 
ruimte aanwezig is.

De fysieke ruimte etaleert zich in de digitale ruim-
te en vice versa. Zo veranderen zij de gebruikspa-
tronen van en activiteiten in elkaars domein.

Binnen deze ontwikkelingen moeten overheden 
bepalen of ze het digitale domein als openbaar 
en publiek erkennen. Want op het moment dat 
overheden geen duidelijke visie hebben over de 
implementatie van digitale mogelijkheden zal de 

private sector hierin niet schromen deze ruimte, 
die ook een gedeelte van de publieke processen in 
zich heeft opgenomen, te vercommercialiseren  - 
toe te eigenen- met de in dit hoofdstuk genoemde 
consequenties als gevolg.

Wanneer de overheid als bewaker en vormer 
van de publieke ruimte (zowel fysiek, als digitaal 
en gefuseerd) optreedt, zal zij een richting moe-
ten aangeven voor de ontwikkelingen binnen 
deze publieke ruimte. Zij moet een doel bepalen 
waarin zij de ontwikkeling naar een hybride pu-
blieke ruimte -de fusie van de digitale en fysieke 
publieke ruimte- stuurt. Alleen met een duidelijke 
lijn, een convergerende richting, voor de verschei-
denheid aan digitale publieke processen kan men 
in de fusie van beide ruimtes het publieke karak-
ter van de binnenstedelijke openbare ruimte –de 
politieke geëngageerde openbaarheid, de wereld 
van vreemden en de curieuze avontuurlijke stad- 
waarborgen. Dit doel, of deze convergerende rich-
ting,  kan men zoeken in het wenselijke karakter 
van de ruimte: publiekheid is afhankelijk van het 
elkaar tegenkomen, oftewel van het contact. Wan-
neer men verschillende doelgroepen naar alle drie 
de ruimtes (digitaal, fysiek en gefuseerd) blijft 
trekken, zullen de voor de stad kenmerkende pu-
blieke processen of activiteiten, besproken in het 
eerste deel van dit rapport, gewaarborgd blijven.

De redactie over de digitale diensten ligt hierbij 
niet bij de overheden. Zij kunnen echter wel be-
sluiten de nieuwe, gefuseerde ruimte aan te halen 
of los te laten in hun denken over en vormgeven 
van de stedelijke ruimte. Zij kunnen binnen de in 
dit hoofdstuk beschreven kaders wel enigszins be-
palen in welke richting deze ruimte zich ontwik-
kelt.
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CONCLUSIE
Het onderzoek begon met het definiëren van de 
begrippen publieke ruimte en digitalisering en het 
benoemen van de balangrijkste aspecten van deze 
begrippen voor dit onderzoek. Deelvragen hierbij 
waren: 

• Wat zijn de voor dit onderzoek relevante aspecten 
van de binnenstedelijke publieke ruimte? 

• Welke aspecten van de digitalisering beïnvloeden 
de binnenstedelijke publieke ruimte?

De antwoorden op de eerste vraag zijn voorna-
melijk in de literatuur gezocht. De binnenstede-
lijke publieke ruimte kenmerkt zich vooral door 
zijn diversiteit aan mensen en ruimtes. Zij vormt 
de pijler van de westerse stedelijke samenleving 
doordat men hier kennismaakt met die stedelijke 
samenleving (de diversiteit aan mensen en ruim-
tes) en men hier zijn opinie over die samenleving 
kan vormen en bespreken. Dit vormt gelijk het 
domein van de publieke stedelijke activiteiten: 
het zien van onbekende mede-stedelingen tot het 
discusiëren over de stedelijke samenleving. De as-
pecten van digitalisering die deze activiteiten be-
invloeden, hebben dus effect op de publieke ruim-
te. Deze aspecten zijn naar voren gekomen in de 
literatuur, constateringen in de stedelijke ruimte 
en uit interviews met (gemeentelijke) instanties. 
Zij zijn onder te verdelen in aspecten die publieke 
ruimtes in de digitale ruimte vormen (digitalise-
ring ván de publieke ruimte: internetfora, web-
winkels) en in aspecten die digitale elementen in 
de fysieke publieke ruimte vormen (digitalisering 
ín de publieke ruimte: smartphone-gebruik in de 
publieke ruimte, interactieve schermen in de pu-
blieke ruimte).

ALGEMENE 
CONCLUSIE EN 
DISCUSSIE

Hierna moest een systeem gezocht worden om de 
veranderingen te kunnen beschrijven: een stap-
penplan waarin duidelijk werd hoe de verschillen-
de aspecten van de digitaliserende samenleving 
effect hebben op de stedelijke publieke ruimte:

• Hoe vindt het transformatieproces van de publieke 
ruimte plaats?

Vanuit de verschillende betekenissen van het 
woord transformatie is tot een fasering gekomen 
waarbij de verschillende veranderingen van de 
publieke ruimte op een structurele manier uiteen 
gezet konden worden. Een aantal voorbeelden 
van digitalisering ván en ín de publieke ruimte 
zijn volgens de fasering: introductie, opname en 
expressie uitgewerkt. Een aantal vragen werden 
in deze fasering beantwoord: wat wordt er geïn-
troduceerd? Welke publieke activiteiten verandert 
dit? Hoe zien we dit terug in de publieke ruimte?
Zo is ook tot een antwoord gekomen op de vol-
gende twee deelvragen:

• Welke aspecten van de binnenstedelijke publieke 
ruimte transformeren onder invloed van de digita-
lisering?

Over het algemeen zijn dit de publieke activiteiten 
in de ruimte. Daarnaast is ook het winkelland-
schap aan het veranderen. Grote veranderingen in 
de vormgeving van de fysieke ruimte zijn nog niet 
te zien.

• Op welke manier transformeert de binnenstede-
lijke publieke ruimte?

Een groot gedeelte van de digitale publieke ruim-
tes heeft niet zozeer invloed op de binnenstede-
lijke ruimte, maar zijn vooral een uitbreiding in 
ruimte voor de stedelijke activiteiten. Daar waar 
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in de digitale ruimte een ruimte van diensten is 
ontstaan, heeft deze vorm van digitalisering een 
groter effect op de binnenstedelijke fysieke publie-
ke ruimte, omdat hij effect heeft op allerlei soorten 
fysiek ruimtelijke activiteiten in de binnenstad. 
Hier ontstaat de kans dat het publieke domein in 
de stad wordt aangetast. 

De verschillende digitale media in de publieke 
ruimte zorgen voor een menging van verschil-
lende sferen. Daar waar de openbare ruimte eerst 
vooral de publieke sfeer faciliteerde, kent zij nu 
ook privésferen. Deze verandering is al enige tijd 
bezig maar tot grote veranderingen van inrichting 
van de ruimte heeft dit nog niet geleid. Wanneer 
de digitale en fysieke publieke ruimte gemengd 
worden door gebruik van digitale media ontstaan 
er stedelijke plekken waar beide ruimtes elkaar 
kunnen versterken. Zo ontstaat een gefuseerde 
ruimte. Deze kunnen we als een aparte ruimte be-
schouwen.

Om de laatste vraag te kunnen beantwoorden 
moesten vanuit de onderzochte voorbeelden van 
digitalisering ván en ín de publieke ruimte en 
vanuit de verschillende interviews met (gemeen-
telijke) instanties de actoren gevonden worden die 
meespelen in de ruimte:

• Welke actoren spelen binnen deze veranderende 
ruimte?

Naast de gebruikelijke actoren binnen de vorm-
geving en vorming van de stedelijke publieke 
ruimte, namelijk de gemeentes met hun adviseurs, 
de direct belanghebbenden als winkeliers en om-
wonenden komen er nieuwe actoren op. Doordat 
het publieke domein zich uitbreidt in de digitale 
ruimte (en daarbij ook in de gefuseerde ruimte) 
zijn ook software-giganten, grote horeca- en win-
kelketens evenals kleine ict-bedrijfjes en kunste-
naars bezig de lagen van de publieke ruimte vorm 
te geven.

Zo is tot een antwoord gekomen op de hoofdvraag 
van dit onderzoek:

• Op welke manier beïnvloeden verschillende as-
pecten van de digitalisering de binnenstedelijke pu-
blieke ruimte?

De verschillende in dit rapport genoemde aspec-
ten van de digitalisering beïnvloeden de binnen-
stedelijke publieke ruimte dus op drie manieren:

Als eerste: in sommige gevallen verandert de digi-
talisering het domein ‘publieke ruimte’, de breedte 
waarin de publieke processen plaatsvinden. De 
digitale ruimte vult een aanvulling op de (semi)-
openbare fysieke ruimte of een vervanging van die 
fysieke ruimte. Vormgevers van die ruimte moe-

ten beseffen dat er veranderingen van het stede-
lijk landschap plaats kunnen gaan vinden doordat 
de digitale ruimte functies overneemt en aanvult. 
Hierbij hoort ook een verandering van het pu-
bliek.

Ten tweede: in sommige gevallen verandert de 
digitalisering op die manier de mate van publiek-
heid door verandering van het gebruik van de 
ruimte. Dit geldt twee kanten op: het kan ruimtes 
minder publiek maken en het kan ruimtes publie-
ker maken. Dit komt omdat zij invloed heeft op 
de optionele en nodige activiteiten en de sociale 
activiteiten. Hiermee kunnen vormgevers blijven 
werken. Zolang men ook in de gefuseerde ruimte 
de lessen van Gehl volgt, kan deze ruimte stede-
lijke en publieke kenmerken in zich hebben: een 
diversiteit aan ruimtes en gebruikers, een plek 
waar men de samenleving terugziet.

Ten derde verandert de digitalisering het proces 
dat de publieke ruimte is. Zij wordt voortdurend 
aangepast, herontwikkeld en uitgebreid. Binnen 
deze ontwikkelingen van de gehele (dus digitale 
en fysieke) publieke ruimte komen nieuwe acto-
ren op en verschuiven de verhoudingen tussen ac-
toren. Dit leidt tot nieuwe machten en nieuwe in-
terdisciplinaire connecties. Hierin moet duidelijk 
worden waar iedereen voor staat: wat is het doel 
van de ruimte in de stad, en wie heeft dat doel? 
Duidelijke visies zijn hierin niet overbodig.

Aan de hand van deze drie veranderingen kunnen 
we een nieuwe optiek ontwikkelen om naar de 
stad te kijken. Deze optiek vormt een uitbreiding 
van het huidige assortiment aan analysemidde-
len. Zij dekt de hedendaagse en toekomstige aan 
de gefuseerde ruimte geliëerde ontwikkelingen in 
de ruimte van stedelijke publieke processen. Door 
de stad door de filter van digitale connectiemid-
delen te zien, samen met de stedelijke activiteiten 
of processen die zij herbergen, de informatie die 
zij verschaffen en de actoren die zij met zich mee-
brengen, kunnen vormgevers van de stedelijke 
sociale ruimte synchroon blijven lopen met de 
ontwikkelingen die zich in deze ruimte afspelen.

DISCUSSIE
Opzet onderzoek

Het doel van dit onderzoek was een verkenning 
uit te voeren van digitale invloeden op de binnen-
stedelijke publieke ruimte, en deze voor vormge-
vers van de ruimte uiteen te zetten op een over-
zichtelijke manier. Zo moest voor het vakgebied 
stedebouw en de daarmee in contact komende 
disciplines inzichtelijk gemaakt worden hoe de 
relevante facetten van digitalisering de binnenste-
delijke ruimte veranderen en welke actoren daarin 
meespelen.
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Deze opzet –het verkennen, beschrijven en het 
inbrengen van systematiek in het onderwerp- 
was op dit moment met dit onderwerp een juiste 
keuze. Elk in dit rapport beschreven effect van de 
digitalisering op de publieke ruimte is een onder-
zoek waardig, maar juist het overzicht, “the big 
picture”, ontbrak. Risico van zo een onderzoek is 
dat er te veel wordt uitgeweid, zeker wanneer een 
breed begrip als digitalisering in de onderzoeks-
vraag staat. Door in het begin nauwkeurig te be-
schrijven welke stedelijke ruimte onderzocht ging 
worden is deze neiging tot uitweiden enigszins in 
toom gehouden.

Deze fixatie op de publieke ruimte van de Neder-
landse binnenstad heeft echter ook zijn nadelen. 
Juist in landen die nog verder zijn in hun opname 
van de digitaal technologische ontwikkelingen 
(zoals Japan en Zuid Korea) vinden interessante 
veranderingen in de ruimte en in ruimtegebruik 
plaats. Deze komen in dit onderzoek niet aan bod.
Buiten het feit dat er onderwerpen zijn die bewust 
worden gemist, bestaat in deze opzet van het on-
derzoek ook de kans dat er aspecten van digita-
lisering zijn die invloed hebben op de stedelijke 
ruimte maar toch gemist worden. Deze gemiste 
ontwikkelingen alsmede ontwikkelingen in de 
toekomst zouden wel in het in dit rapport uitge-
werkte systeem moeten passen.

Resultaten

Aan het einde van dit onderzoek is de hoofdvraag 
te beantwoorden gebleken, ondanks dat hij niet 
zeer concreet was. Dit komt door de duidelijke af-
bakening van de begrippen in de vraag: publieke 
ruimte en digitalisering. De verkenning van het 
onderwerp in de literatuur, interviews en inven-
tarisaties heeft antwoord kunnen geven op de 
verschillende deelvragen. De voor dit onderwerp 
relevante aspecten van de publieke ruimte zijn 
beschreven, net zoals het transformatieproces. 
Het brede begrip “digitalisering” is omgeschreven 
naar / toegespitst op de publieke ruimte en opge-
deeld in voor een onderzoek behapbare delen.  Op 
deze manier zijn de transformatie van de publieke 
ruimte en de actoren die daarin belangrijk zijn 
naar voren gekomen.

In deze hele beschrijving mist de tussenschaal 
enigszins. Aan de ene kant is de invloed van de 
digitalisering heel abstract in schema’s gezet en 
aan de andere kant zijn er een aantal heel concrete 
voorbeelden gegeven. De ontwikkelingen op de 
stedelijke schaal zijn, ondanks een aantal casussen 
nog niet volledig duidelijk. Deze ontwikkelingen 
zijn moeilijk te overzien, maar zij hadden aan de 
hand van wat er in dit rapport is beschreven ver-
der uitgewerkt kunnen worden.

Dit is zeker van toepassing op het onderwerp van 
de gefuseerde ruimte, met de daarbij horende 
casussen (‘WiFi in de publieke ruimte’, ‘Publieke 
ruimte in de applicatie’ en ‘Verhouding digitaal 
– fysiek’) en een begrip als gerecenseerde ruimte. 
Deze futuristisch ogende werkelijkheid heeft nu al 
een grote invloed op hoe wij de stad zien, door 
de stad bewegen en het contact met de ruimte en 
de mensen aangaan. De vele details van dit soort 
ruimte blijven hier onbeschreven.
In deel vier van dit onderzoek ontbreekt het juist 
meer aan concrete voorbeelden. De soorten acto-
ren worden hier beschreven, maar zonder voor-
beelden blijft de boodschap steken in algemene 
constateringen en overwegingen. Hier zou verder 
op ingezoomd kunnen worden.

Vervolg

Deze twee vorige constateringen geven meteen 
ruimte voor een vervolg van dit onderzoek.  Naast 
dit vervolg van onderzoek, is ook het vervolg van 
de discussie van groot belang. Anders komen we, 
zoal McQuire al beschreef, op een moment aan 
dat we merken een hele transformatie in onze ste-
delijke samenleving te hebben ondergaan zonder 
daadwerkelijk bewust gekozen te hebben voor 
bepaalde toepassingen van de nieuwe technolo-
gie. Er is één vraag die daarbij heel belangrijk is: 
hoeveel controle heeft het individu of de publieke 
sector überhaupt op de digitale ontwikkelingen? 
Bij de in hoofdstuk 4 gegeven lagen waarin de in-
vloed op de stad plaatsvindt, kunnen we ons af-
vragen hoeveel een gemeente nog in te brengen 
heeft. De interviews leren ons al dat de verbinding 
tot internet altijd vanuit de private sector geboden 
wordt, ongeacht het feit of de gemeente het net-
werk aanbiedt of niet. Mocht de conclusie van het 
debat zijn dat overheden geen invloed hebben op 
het digitale aspect van de stedelijke ruimte, dan 
moeten we ons af gaan vragen of we onze stede-
lijke ruimte wel in het digitale willen uitbreiden. 
Hebben overheden wel genoeg invloed op de digi-
tale component, dan moeten zij toch stelling gaan 
nemen in de vraag of deze ruimte openbaar of niet 
openbaar is. 

Dit debat kan het voorgaande onderzoek in een 
ander daglicht plaatsen. Het kan beschreven in-
vloeden wenselijk of onwenselijk maken. Mijn on-
derliggende boodschap in dit rapport staat nog los 
van dit debat: op dit moment hanteren we de di-
gitale ruimte als een uitbreiding van onze ruimtes 
van stedelijke processen en activiteiten, laten we 
dus ook zorgen dat één van de belangrijke ruimtes 
van onze samenleving, de publieke ruimte, hierin 
vertegenwoordigd blijft en gestimuleerd wordt.
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De vragen hieronder zijn bedoeld om structuur te brengen in de interviews met gemeentes en andere in-
stanties. In de interviews kan van deze structuur worden afgeweken.

I - WiFi

In hoeverre zijn er binnen de gemeente plannen voor of al realisaties van een mede door de gemeente aan-
geboden draadloos netwerk? Ja: ga naar 1 / Nee: ga naar2

1. A: plannen of realisatie van een WiFi-netwerk.

Wat is de doelstelling m.b.t. implementatie van wifi in de openbare ruimte?

Hoe past het WiFi-beleid in de marketing van de stad?

Welke actoren spelen hierin mee en met welke rol spelen zij hierin mee?

Hoe is dit (toekomstige) WiFi-netwerk geregeld:  Centraal, decentraal? 
       Gratis, betaald? Oneindig, tijdgebonden?
       Hotspots, WiFizones?
       Reclame of geen reclame?

Wordt de vormgeving van de openbare ruimte aangepast i.v.m. de mogelijkheid van internetgebruik?

Hoe staat de gemeente tegenover een derde partij die een draadloos netwerk in de openbare ruimte wil 
aanleggen?

1. B:  Alleen wanneer er al een netwerk ligt.

Zijn er al veranderingen van gedrag te bespeuren in de met WiFi verzorgde ruimtes? (met voorbeelden)

Wordt het aantal inloggers bijgehouden?

2. Geen plannen voor een openbaar WiFi-netwerk

Is of zijn er een of meerdere specifieke redenen om geen openbaar netwerk in de stad aan te leggen?

Hoe staat de gemeente tegenover een derde partij die een draadloos netwerk in de openbare ruimte wil 
aanleggen?

Wordt de vormgeving van de openbare ruimte aangepast i.v.m. de mogelijkheid van internetgebruik?

II – Interfaces

Zijn er op dit moment openbare interfaces in de openbare ruimte?

Zijn er plannen voor openbare interfaces in de openbare ruimte?

Welke actoren spelen hierin mee?

Welke informatie kan er in die interfaces opgeroepen worden?

Welke informatie toont de interface in ruststand?

Wordt de openbare ruimte aangepast i.v.m. de interface?

I. VRAGENLIJST INTERVIEWS
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Interview gemeente: Eindhoven, EHV365
Datum:   07-01-2013, 10:00-11:00
Plaats:   EHV365
Geïnterviewde:  Dhr. Ponjee, R en Kentie, P

In het gesprek met Eindhoven 365 hebben de geïnterviewden een presentatie voorbereid m.b.t. EHV Free 
WiFi en de City Info Points. Hieroner staat een uitwerking van de aantekeningen tijdens deze presentatie 
en de aanvullende vragen erna, gemaakt aan de hand van de vooraf opgestelde vragen.

I - WiFi

In hoeverre zijn er binnen de gemeente plannen voor of al realisaties van een mede door de gemeente 
aangeboden draadloos netwerk?
Eindhoven heeft op het moment van spreken zeven WiFi-punten verdeeld over de belangrijkste pleinen in 
de binnenstad. Deze pilot wordt binnenkort uitgebreid.
Wat is de doelstelling m.b.t. implementatie van wifi in de openbare ruimte?
De introductie van gratis WiFi in de stad wordt voornamelijk vanuit het oogpunt vanuit de citymarketing 
en gastvrijheid gedaan. Het eerste doel van de introductie van EHV Free WiFi, ‘is dat (internationale) be-
zoekers hun locatie, foto’s en belevenissen in de stad online delen. Dat is goed voor de reputatie van de stad 
en komt uiteindelijk ook haar retail en horeca ten goede’ (www.ehv365.nl)
Hoe past het WiFi-beleid in de marketing van de stad?
Het uur gratis WiFi dat in Eindhoven wordt aangeboden is vooral om bezoekers zelf reclame te laten maken 
over de stad. Daarnaast wordt aan de app EHV essentials gewerkt als dienst om de interessante plekken in 
de stad uit te lichten.
Welke actoren spelen hierin mee en met welke rol spelen zij hierin mee?
Wireless Eindhoven, dat EHV Free WiFi verzorgd, is een samenwerkingsverband tussen Eindhoven 365, 
SOEC (Stichting Ondernemersfonds Eindhoven Centrum) en Edutel.
Hoe is dit (toekomstige) WiFi-netwerk geregeld: 
Centraal, decentraal? 
Het uur gratis WiFi wordt aangeboden door de gemeente Eindhoven aan de bezoekers en inwoners van de 
stad, zij beheren ook het netwerk. De verantwoordelijkheid over de over het netwerk gestuurde informatie 
ligt bij de gebruiker, die voordat hij connectie kan maken eerst akkoord moet gaan met de voorwaarden.
Gratis, betaald?
Het netwerk is een uur gratis, daarna wordt de gebruiker afgesloten.  
Oneindig, tijdgebonden?  
Men kan een uur gebruik maken van internet over EHV Free WiFi.
Hotspots, WiFizones? 
Op dit moment zijn er zeven spots in Eindhoven met een groot bereik. Zij overlappen echter nog niet.
Reclame of geen reclame?
Over het netwerk wordt geen reclame naar de gebruiker gezonden.
Wordt de vormgeving van de openbare ruimte aangepast i.v.m. de mogelijkheid van internetgebruik?
Hier zijn op dit moment nog geen plannen over. 
Hoe staat de gemeente tegenover een derde partij die een draadloos netwerk in de openbare ruimte wil 
aanleggen?
Op het moment dat het interview afgenomen werd was er nog geen sprake van Bullseye. De Heuvelgalerie 
(Overdekt winkelcentrum in Eindhoven) is met een eigen netwerk bezig. Het voorstel van EHV365 om 
samen te werken met de twee netwerken hielden zij af. 
Zijn er al veranderingen van gedrag te bespeuren in de met WiFi verzorgde ruimtes? (met voorbeel-
den)
In de presentatie die gegeven werd werden enkele foto’s getoond van WiFI gebruik in de binnenstad. Het 
feit dat mensen met laptops op het 18 septemberplein zitten is een bewijs dat het ruimtegebruik verandert.
Wordt het aantal inloggers bijgehouden?
Het aantal inloggers en de plek van inloggen wordt bijgehouden. Dit vooral voor feedback over het netwerk 
en het  netwerkgebruik. Zo ligt de gemiddelde gebruikerstijd op 20 minuten, wat impliceert dat het uur 
internet lang genoeg is. Wanneer het netwerk in de toekomst uitbreid en inloggers gevolgd kunnen worden, 
kan dit belangrijke informatie verschaffen voor de stadsplanning en inrichting.

II. INTERVIEW / PRESENTATIE EHV365
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II – Interfaces

Zijn er plannen voor openbare interfaces in de openbare ruimte?
Op dit moment is men bezig met de ontwikkeling van City Info Points. Dit zijn grote touchscreens in de 
stad waar informatie over Eindhoven opgeroepen kan worden.
Welke actoren spelen hierin mee?
CIP wordt ontwikkeld en beheerd door een commerciële partij in samenwerking met de gemeente eind-
hoven. Via EHV 365 kunnen straks voor een gereduceerd tarief aankondigingen van activiteiten of evene-
menten, ideële reclame of informatie van algemene aard getoond worden. 
Welke informatie kan er in die interfaces opgeroepen worden?
Pasgetoonde reclame kan gelinkt worden aan een verkooppunt op de kaart, restaurants, cafés en winkels 
kunnen opgezocht worden.
Welke informatie toont de interface in ruststand?
Eén kant toont standaard reclame in een roterende postervitrine, de andere kant is een full HD scherm 
waarmee boodschappen van commerciële en/of niet commerciële (informatieve) aard getoond zullen wor-
den. Wanneer de gebruiker dichtbij komt wordt een kaart van de binnenstad van Eindhoven getoond. 
Wordt de openbare ruimte aangepast i.v.m. de interface?
Op dit moment is het plan om de interfaces daar neer te zetten waar nu de standaard postervitrines staan. 
Bij de herinrichting van de openbare ruimte in de binnenstad van Eindhoven wordt rekening gehouden 
met de richting van de info points. Er is dus enige connectie met de Openbare ruimte en de CIP, net zoals 
normaal gesproken het geval is met straatmeubilair. De keuze van de plekken wordt echter puur op techni-
sche grondslag gemaakt.
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Interview gemeente: Tilburg
Datum:   03-04-2013, 10:00-11:00
Plaats:   Stadskantoor 2, Tilburg
Geïnterviewde:  Dhr. Blezer, M.

Uitwerking aantekeningen

In hoeverre zijn er binnen de gemeente plannen voor of al realisaties van een mede door de gemeente 
aangeboden draadloos netwerk?
De gemeente is op dit moment bezig met de uitbreiding van de pilot draadloos Tilburg.
Wat is de doelstelling m.b.t. implementatie van wifi in de openbare ruimte?
De implementatie van Wifi in de openbare ruimte heeft voor Tilburg twee voordelen. Ten eerste kan, door 
het initiatief vanuit de gemeente een aanzet worden gegeven voor een stadsdekkend draadloos netwerk: 
een gebaar vanuit de stad om zowel naar zijn bewoners als naar de bezoeker van de stad gastvrijheid uit 
te stralen en mee te kunnen komen in de toekomstige technische en digitale stedelijke ontwikkelingen. 
Ten tweede biedt het draadloze netwerk een extra communicatie-mogelijkheid voor de overheidsinstanties 
zelf. Zo kunnen ambulance, brandweer en politie over het netwerk communiceren, evenals gemeentelijke 
instanties. Wanneer het netwerk te druk wordt (bijvoorbeeld op de kermis) worden functies als youtube en 
streaming radio geblokkeerd; er kan dan alleen nog maar gewhatsappt, gefacebookt en getwitterd worden. 
Wanneer het netwerk overbelast dreigt te raken worden naar een vooraf bepaalde volgorde gebruikers van 
het netwerk afgesloten. De burger is hierbij de eerste. Zo kunnen overheidsinstanties, zelfs wanneer het 
telefoonverkeer niet meer mogelijk is nog via het draadloze netwerk communiceren.
Hoe past het WiFi-beleid in de marketing van de stad?
Wanneer over het gebruik van het WiFi wordt gesproken gaat het vooral over WiFi op het terras en op de 
evenementen zoals de Tilburgse kermis. De pilot is in 2010 dan ook begonnen met de tien drukstbezochte 
pleinen van Tilburg van WiFi te voorzien. Daarnaast zorgt de samenwerking met de verschillende oplei-
dingsinstituten in Tilburg, en het daaruit voorkomende eduroam, ervoor dat de studenten in Tilburg op 
zoveel mogelijk plekken bereik hebben. De marketing van het draadloze netwerk richt zich dus vooral op 
gastvrijheid en technologische vooruitgang. Het doelen zijn het creëeren van een business setting, het aan-
bieden van WiFi aan de toerist en burger en de connectie voor overheidsinstanties te verbeteren.
Welke actoren spelen hierin mee en met welke rol spelen zij hierin mee?
Het initiatief van een stedelijk draadloos netwerk ligt bij de gemeente Tilburg. Met het introduceren van 
gratis WiFi in de drukbezochte delen van de binnenstad geeft zij een aanzet tot een toekomstig stadsdek-
kend netwerk. Dit is voor de gemeente echter niet te betalen. Hier wordt dus de samenwerking gezocht met 
andere commerciële en niet-commerciële partijen. Netwerken van uiteenlopende partijen als de McDo-
nalds, de bibliotheek, het gemeentehuis en de universiteit zijn op zo’n manier “samengevoegd” dat men met 
één en hetzelfde wachtwoord van al deze connectie-mogelijkheden gebruik kan maken.
Op dit moment worden gesprekken met Ziggo gevoerd over het toevoegen van de vrije bandbreedte van 
mensen thuis aan het stedelijke netwerk van Tilburg. Zo kan het netwerk steeds meer worden uitgebreid. 
Dit gedeelte van het netwerk is alleen voor Ziggo-klanten. Ongeveer 70% van de inwoners van Tilburg is, 
volgens geïnterviewde  klant bij Ziggo.
Hoe is dit (toekomstige) WiFi-netwerk geregeld: 
Centraal, decentraal? 
Het netwerk wordt door draadloostilburg beheerd. Organisatoren van verschilolende evenementen (ker-
mis) of diensten (eduroam) kunnen bandbreedte afnemen. Zij blijven altijd zelf verantwoordelijk voor de 
informatie die over het netwerk wordt verzonden.
Gratis, betaald? Oneindig, tijdgebonden?
Het hele netwerk is gratis en onbeperkt. Door de toegang achter een wachtwoord en gebruikersnaam te zet-
ten wordt het conflict met de commerciële providers vermeden (ondanks dat iedereen aan het wachtwoord 
kan komen).
Hotspots, WiFizones?
Het WiFi moet een aaneengesloten zone van connectie vormen. Langs de wegen waar één keer per jaar de 
Tilburgse kermis staat is dit al het geval. De snelle ontwikkeling van het netwerk hier heeft vooral te maken 
met het veiligheidsaspect. Men heeft in de gaten dat met het netwerk mensenmassa’s te volgen zijn en te 
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sturen zijn. Wanneer het op een bepaald punt te druk dreigt te worden, wordt er publiek naar andere loca-
ties gelokt d.m.v. het sturen van positieve informatie over deze andere locaties over het draadloze netwerk. 
De ambitie is om er elk jaar een vast connectiepunt bij te plaatsen. Op dit moment worden de vaste WiFi-
punten nog altijd aangevuld met mobiele accespoints.
Reclame of geen reclame?
Gezien het feit dat het gratis WiFi netwerk vanuit de gemeente aangeboden wordt wordt er op dit moment 
geen directe commerciële reclame verstuurd over het netwerk naar de gebruiker. Men werkt wel aan een 
website waar men komt wanneer men zijn browser opent als men met dit netwerk verbonden is. Deze kan 
bij het afnemen van bandbreedte door derden aangepast worden. Men is een speciale “lichte” applicatie aan 
het bouwen, speciaal voor alle mobieltjes: ”Een website die automatisch opent nadat de netwerkverbinding 
tot stand is gekomen. Deze applicatie zou dan zeer geschikt zijn voor elk willekeurig evenement. En het hele 
jaar door up to date informatie van, over en door de stad verspreiden.” 
Wordt de vormgeving van de openbare ruimte aangepast i.v.m. de mogelijkheid van internetgebruik?
Op dit moment worden openbare ruimte en de connectielaag los van elkaar ontwikkeld. Door de gemeente 
wordt het WiFi daar aangelegd waar het gebruik van de ruimte erom vraagt.
Hoe staat de gemeente tegenover een derde partij die een draadloos netwerk in de openbare ruimte wil 
aanleggen?
Het eerste wat men deed toen het persbericht over Bullseye’s ambitie elke grote Nederlandse stad van Wifi 
te voorzien kwam, was het bellen van het bedrijf zelf. De gemeente zou zeer positief staan tegenover een 
eventuele samenwerking. (Bullseye’s persbericht was echter een manier om gemeentes en andere inves-
teerders te trekken en werd na dit gezegd te hebben niet meer zo serieus genomen als toen wanneer het 
persbericht kwam).
Zijn er al veranderingen van gedrag te bespeuren in de met WiFi verzorgde ruimtes?
De verandering van ruimtegebruik is vooral te zien bij de jongere stadsbezoekers: “De jeugd gaat daar zitten 
waar WiFi is”. Dit is een verandering in keuze van de plek. De connectie lijkt hier invloed op te hebben. Op 
het station zegt de gemeente minder overlast te hebben van jongeren omdat zij steeds meer aan hun mobiel 
zitten gekluisterd: een duidelijker individueler gedrag dan voorheen.
Wordt het aantal inloggers bijgehouden?
Ja, maar nog niet met ruimtelijk beleidsmatige doeleinden: vooral voor feedback over het gebruik van het 
netwerk zelf. Met de kermis wordt de massa wel in de gaten gehouden door het volgen van inloggers.
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IV. INTERVIEW GEMEENTE BREDA

Interview gemeente: Breda
Datum:   03-04-2013, 14:00-15:00
Plaats:   Stadhuis Breda
Geïnterviewde:  Dhr. Kerstens. C.J.F.

Uitwerking aantekeningen

In hoeverre zijn er binnen de gemeente plannen voor of al realisaties van een mede door de gemeente 
aangeboden draadloos netwerk?
In 2012 zijn door D66 raadsvragen gesteld over de vraag of Breda, in het kader van de gastvrijheid van de 
stad, een gratis WiFi aangeboden moet worden. De wethouder heeft hierna het plan gesteld voor het ter-
rasseizoen in 2013 op de drukst bezochte centrale locaties in de stad WiFi beschikbaar te hebben. Op het 
moment van het interview wordt nog onderzocht hoe dit het best aangepakt kan worden. Op dit moment 
ligt er nog geen door de gemeente aangeboden netwerk in de stad, dit geeft het voordeel van “fouten” van 
anderen te leren. Komende weken zal een offerte van Ziggo bekeken worden. 
Wat is de doelstelling m.b.t. implementatie van wifi in de openbare ruimte?
Volgens de gemeente Breda wordt bij het bezoek aan een stad  de keuze steeds meer beïnvloed door het 
feit wat voor connectie er mogelijk is in de stad, met andere woorden: of er WiFi is of niet. Dit is op dit 
moment al merkbaar bij festivals, evenementen, restaurantbezoek en andere vrijetijd besteding, en zal in 
de toekomst alleen maar toenemen. Voor Breda is het dan ook tijd om serieus na te gaan denken over hoe 
zij WiFi in de stad gaan vormgeven. Zij zien een open netwerk in de stad als een toeristische trekker van de 
stad, als een belangrijk medium voor pushdiensten, en als medium voor sociale cohesie in de wijken. Een 
draadloos netwerk wordt zo steeds meer een basisvoorwaarde voor een stad.
Hoe past het WiFi-beleid in de marketing van de stad?
Het aanbieden van Wifi in de stad Breda is tweeledig. Als eerste is gratis WiFi in de binnenstad een teken 
van gastvrijheid. Daarnaast wordt er gewerkt aan de profilering van de stad samen met de opleidingen die 
zij huisvest. Met de verschillende opleidingen zoals game- en webdesign, wil de stad Breda zich profileren 
als visual en virtual design stad, tegenover het industrial design van Eindhoven. De ontwikkeling van het 
netwerk zal dus samengaan met de ontwikkeling van diensten die daarmee aangeboden kunnen worden. 
Dit is op dit moment nog een beetje “het kip en het ei-verhaal”. Zonder diensten komt het netwerk niet snel 
van de grond, zonder netwerk komen de diensten niet snel van de grond. 
Welke actoren spelen hierin mee en met welke rol spelen zij hierin mee?
In tegenstelling tot Tilburg (dat al een glasvezelnetwerk heeft voor zijn camera’s in de openbare ruimte) , be-
schikt Breda niet over een eigen glasvezelnetwerk. Het ontwikkelen van een  WiFi-netwerk in de openbare 
ruimte zal dus in samenwerking moeten worden gedaan met een commerciële provider. Op het moment 
van dit interview wordt gewacht op een offerte van Ziggo om dit te ontwikkelen. Ziggo is een bedrijf dat 
zeer gespitst is op zijn eigen klanten en klantenbinding. Deze klanten zullen dus ook voordeeltjes moeten 
hebben bij het verbinding maken met het binnenstedelijke netwerk. Hoe Ziggo dit vorm wil geven is nog 
even afwachten. Een ander belangrijke soort actor, vooral in de ontwikkeling van de diensten, zijn de oplei-
dingen en gevestigde virtual en visual designbedrijven in de stad. Zij moeten de digitale laag in Breda het 
extras geven dat de bezoeker naar de stad trekt en in de stad houdt. Hierbij gaat het over virtuele kunst in 
de openbare fysieke ruimte, apps voor het vinden van informatie over het erfgoed in Breda en spellen die 
het contact tussen virtueel en fysiek sterker maken. Dit zou een meerwaarde kunnen creëeren voor de stad, 
en voor het draadloze netwerk dat zij aanbiedt.
Hoe is dit (toekomstige) WiFi-netwerk geregeld: 
Centraal, decentraal? Gratis, betaald?  Oneindig, tijdgebonden?  Hotspots, WiFizones?  Reclame of 
geen reclame?
Over al deze vragen is Breda nog in beraad. Zij zullen moeten afwachten hoever commerciële providers 
willen gaan. Een gratis netwerk is uitgangspunt, maar de vraag is waarin bijvoorbeeld Ziggo zijn klanten 
voordeel wil geven, en welk deel van het netwerk gratis blijft.
Wordt de vormgeving van de openbare ruimte aangepast i.v.m. de mogelijkheid van internetgebruik?
Op dit moment is deze vraag nog niet van toepassing. Wat zeker is, is dat er virtuele visuele toevoegingen 
gedaan gaan worden aan de huidige openbare ruimte van Breda.
Hoe staat de gemeente tegenover een derde partij die een draadloos netwerk in de openbare ruimte wil 
aanleggen?
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Gezien het feit dat de enige derde partij die dit aanbiedt weinig serieus reageert op vragen vanuit de ge-
meente, is deze vraag niet aan de orde. Het feit dat Bullseye het nieuws dat zij in de 37 grootste steden van 
Nederland gratis WiFi willen gaan aanbieden  zo groots gebracht heeft, heeft ertoe geleid dat het bij het 
college verantwoorden van een door de gemeente gratis aangeboden WiFi moeilijker wordt. “Zij hebben 
meer kapot gemaakt dan goed gedaan”.
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V. INTERVIEW WIRELESS ARNHEM

Interview :  Wireless Arnhem
Datum:  16-04-2013, 15:00-15:30
Plaats:  Café Restaurant Usine, Eindhoven
Geïnterviewde: Dhr. Kriens, M.

Uitwerking aantekeningen

In hoeverre zijn er binnen de gemeente plannen voor of al realisaties van een mede door de gemeente 
aangeboden draadloos netwerk?
Wireless Arnhem is los van de gemeente opgezet als een stichting om een draadloos netwerk in de ge-
meente Arnhem op te zetten. Het initiatief ontstond mede uit interesse voor het digitale domein door de 
oprichters zelf, en had een werkend voorbeeld in Wireless Leiden.
Wat is de doelstelling m.b.t. implementatie van wifi in de openbare ruimte?
Als eerste werden de mogelijkheden gezien van draadloos netwerk op drukbezochte locaties. Een draad-
loos netwerk wordt steeds meer een noodzaak, omdat bezoekers dit steeds meer als een bepalende factor 
voor locatiekeuze zien. Het doel van gratis WiFi in de openbare ruimte gaat dus voor een groot deel over 
gastvrijheid. Daar Arnhem veel toeristen ontvangt met een interesse voor de geschiedenis van de bevrijding 
tijdens WOII kunnen zij via dit netwerk en bepaalde diensten als apps van informatie voorzien worden.
Hoe past het WiFi-beleid in de marketing van de stad?
Dit is in het antwoord op de vorige vraag al enigszins beantwoord. Men is bezig om met behulp van scho-
lieren en studenten meerdere apps en toepassingen voor de stad Arnhem te ontwikkelen. Nu er WiFi is, ligt 
de mogelijkheid voor het bedenken van nieuwe ontwikkelingen op dit gebied open.
Welke actoren spelen hierin mee en met welke rol spelen zij hierin mee?
Het draadloos netwerk wordt verspreid door op strategische locaties, kleine antennes te plaatsen. Gemeente 
Arnhem, bedrijven en ondernemers moeten dus bereid zijn deze locaties kosteloos beschikbaar te stellen. 
Voor 1000 euro kunnen zij een antenne sponsoren waardoor er binnen en buiten WiFi beschikbaar is. De 
kosten van zo’n antenne liggen lager dan de 1000 euro, dat wat er overblijft van het bedrag wordt besteed 
aan de ontwikkeling en het onderhoud van de software achter het draadloze netwerk. De coöperatieve 
non-profit benadering zorgt ervoor dat de kosten laag blijven, en dat de stichting niet zijn handje op hoeft 
te houden bij de gemeente.
Op dit moment is samen met Stichting Binnenstad Arnhem (SBA) een plan ingediend bij het onderne-
mersfonds om 20 hotspots aan te leggen in de binnenstad. Wanneer dit plan wordt goedgekeurd breidt de 
met WIFi verzorgde zone zich in één klap flink uit.
Hoe is dit (toekomstige) WiFi-netwerk geregeld: 
Centraal, decentraal? 
Het netwerk wordt dus centraal door de stichting beheerd. Verantwoordelijkheid van de gedeelde en opge-
vraagde informatie ligt bij de gebruiker die akkoord moet gaan met de voorwaarden van het WiFi-gebruik.
Gratis, betaald? 
Het netwerk is gratis voor de gebruikers.
Oneindig, tijdgebonden? 
Men heeft onbeperkt, oneindig toegang tot het internet.
Hotspots, WiFizones? 
Het is de bedoeling om zoveel mogelijk ondernemers bij het project te betrekken. Dit resulteert uiteraard in 
een zo groot mogelijke WiFi-zone. Er is geen wens om deze zone uit te breiden naar  woonwijken of andere 
stadsgedeeltes waar geen ondernemers zitten.
Reclame of geen reclame?
Elke ondernemer die een antenne sponsort krijgt de mogelijkheid om, wanneer een gebruiker inlogt via de 
door de ondernemer gesponsorde antenne, vijf seconden reclame te pushen. Hierin kan hij natuurlijk links 
verwerken naar zijn eigen website, of webshop.
Wordt de vormgeving van de openbare ruimte aangepast i.v.m. de mogelijkheid van internetgebruik?
Gezien het feit dat Wireless Arnhem niet gekoppeld is aan de gemeente, gaan vormgeving van de openbare 
ruimte en de introductie van draadloze verbinding niet samen. 
Hoe staat Wireless Arnhem tegenover een andere derde partij die een draadloos netwerk in de open-
bare ruimte wil aanleggen?
Het aanleggen van een WiFi-netwerk over een stad heeft heel wat voeten in de aarde. Het formuleren van 
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een goed businessplan (waar haal je de winst uit) het vinden van punten om je antennes van internet te 
voorzien, het toestemming krijgen van gemeente en het vinden van sponsors en ondernemers die mee 
willen werken zijn punten waar niet te licht over gedacht moet worden. Het feit dat Bullseye in het nieuws 
bracht in de 37 grootste gemeentes van Nederland gratis WiFi te gaan verzorgen werd met een korrel zout 
genomen. Eigen ervaring leert dat dit moeilijker is dan gedacht.
Wordt het aantal inloggers bijgehouden?
Wanneer de zone zich uitbreidt wordt het interessant om aantallen inloggers en routes bij te houden. De 
informatie die dit oplevert is voor enkele partijen interessant en zal dus verkocht worden.
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T VAN, 2004, P. 6

 invloed van internet op verschillende branches
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