De tol van het succes
Tracy Metz
Hoe bestaat het, vroeg ik me af, dat zoveel prachtige huizen in de stutten
hangen? Alleen dankzij grote boomstammen en stoere ijzeren banden bleven
deze bejaarden langs de Amsterdamse grachten overeind, waardig maar
vermoeid. Wilden er dan niemand in deze reuzen wonen? Waarom dan niet?
Ik was eind jaren zeventig uit Amerika als jonge toerist na mijn studie naar
Amsterdam gekomen – of eigenlijk naar Europa; Amsterdam was toevallig de
goedkoopste bestemming toen ik een ticket kocht – en was volledig betoverd
geraakt door een stadsbeeld waarin eeuwen van geschiedenis tastbaar waren.
Een stad ook waar mensen op straat liepen, bekenden tegenkwamen, een
praatje maakten – dat was echt anders dan in Los Angeles, waar ik vandaan
kwam, waar je veel auto’s zag maar amper mensen. En een stad waar je niet
eeuwig hoefde te wachten op iemand met een auto, nee, je kon zomaar in de
tram springen, of op de fiets. Wat een vrijheid!
Gaandeweg drong het tot me door: de stad was ondanks dit alles toch niet
geliefd. Amsterdam was shabby, tamelijk armoedig zelfs, met grote gaten nog
van de aanleg van de metro in de Nieuwmarktbuurt.

Hoe anders is dat nu! Amsterdam is volgens columnist Bas Heijne nu meer “bling
bling dan Breitner”. Ik wil maar zeggen: ook steden maken boom & bust cycli

door. Het gaat nu heel goed met de stad, haast te goed. De randen van het land
lopen leeg en over de hele wereld trekken de mensen met kansen – jeugd,
talent, opleiding, avontuurzin – naar de grotere steden. Dat kunnen ook heel wel
steden in andere landen zijn.
Omdat ik zowel de nadir als nu de zenith van die cyclus heb gezien, ben ik me er
sterk van bewust dat het kan verkeren. Succesvolle steden, waarvan Amsterdam
slechts één voorbeeld is, kunnen aan hun eigen succes ten onder gaan, als ze
gepolijste enclaves worden waar alleen welgestelde witte mensen d’un certain
âge wonen en de rest op bezoek komt. Als een stad niet meer verrassend is, en
mensen zich er niet meer welkom voelen omdat ze niet de juiste kleur of de
juiste portemonnee hebben, zullen ze de stad – opnieuw – de rug toekeren.
Ik gun de stad dat niet, en daarom hou ik me bezig met onze respons op de tol
van het succes. In dit essay heb ik het vaak over Amsterdam, niet alleen omdat
ik er woon en de stad goed ken, maar omdat het een uitstekend voorbeeld is
van de impact van (economisch) succes en de globalisering op steden.
FLAT EN SPIKY
Evident: met de komst van internet en de globalisering is de wereld, en dus ook
het stedelijk leven, ingrijpend veranderd. Dat leek eerst heel mooi. In zijn boek
The World Is Flat (2005) beschreef de Amerikaanse journalist Thomas Friedman
de egaliserende werking van die verbonden wereld. Iedereen kon nu meedoen.
Jouw longfoto kan net zo goed, en voor minder geld, worden beoordeeld door
een röntgenoloog in India als in Utrecht. Friedman, die zichzelf een
’compassionate flatist’ noemt, laat zien hoe globalisering tot een level playing
field heeft geleid, met kansen voor mensen en landen die voorheen
buitengesloten waren.

Richard Florida: The World Is Spiky (www.theatlantic.com)

Helemaal waar. Maar óók helemaal waar is wat Richard Florida – in hetzelfde
jaar! –in The Atlantic schreef: the world is spiky. Mensen klitten bij elkaar in de
levendige economische centra, namelijk de steden, en hebben meer gemeen
met mensen in andere spikes dan met hun landgenoten ergens onderaan of
ertussen. “People in spiky places are often more connected to one another, even
from half a world away,” schrijft hij, “than they are to people and places in their
veritable backyards.” Flat is belangrijk voor gelijke kansen, spikes – dus
concentraties van mensen én van talent - zijn essentieel voor innovatie.
KOFFIE
Globalisering gaat twee kanten op: het vergroot de bestaande sociaaleconomische verschillen én het is de grote gelijktrekker. Nu we allemaal
doorlopend met de rest van de wereld in contact staan – van de ene spike naar
de andere - is het geen wonder dat steden op elkaar lijken. Ga naar een
winkelcentrum in Dubai en daar zie je niets Arabisch, alleen Starbucks, Fendi,
Chanel en Dior. Het aanbod in Oxford Street of de Paseo de Grácia verschilt
hooguit gradueel van dat in de Kalverstraat. En overal zijn er hippe koffietentjes
die ook nog sprekend op elkaar lijken. Het koffietentje is een van de symbolen
van de globalisering in steden geworden. Tijdens de jaarlijkse conferentie Staat
van de Stad in mei 2019 zei de scherpzinnige columnist Bas Heijne het zo: “Nog
nooit was overal de koffie zo goed - en nog nooit was er zo veel koffie.”

Hippe koffietentje in Amsterdam (www.mocomuseum.nl)

In een artikel op website The Verge lanceerde Kyle Chayka het begrip airspace:
overal dezelfde faux-artisanale esthetiek van de met krijt beschreven ramen en
schoolborden, bakstenen muren, ruwhouten tafels. Deze airspace is niet
ontstaan doordat iedereen dezelfde binnenhuisarchitect inzette, maar door de
beelden over de hele wereld op digitale platforms staan en daarmee laten zien
wat de taal van de tijd is. “Digitale platforms als Foursquare”, schrijft Chayka,
“veroorzaken over de hele wereld een ‘harmonisatie van de smaak’. Sameness
as a service.”
STADSGELUK

Voordat we ons verliezen in de keerzijden van het succes – en dat zijn er genoeg
– wil ik een aantal voordelen noemen. Het gaat namelijk in veel opzichten heel
goed met de hoofdstad van Nederland, net als met andere supersteden.
(Opmerkelijk trouwens dat Amsterdam met een bevolking van nog geen miljoen
in de reeks ‘supersteden’ wordt genoemd!). De bevolking groeit, vooral met
hoogopgeleiden en zij die dat willen worden. Amsterdammers mopperen graag,
maar in een onderzoek van Het Parool van voorjaar 2019 geven ze hun leven
wel een 7,8.
√ De populariteit van de stad zorgt voor nieuwe inwoners. Daarmee ontstaat er
nieuwe vraag en dus ook nieuwe slimme oplossingen. Een paar voorbeelden.
•

Bovenop een betonnen kolos uit de jaren zestig aan een verkeersader in
Amsterdam is Zoku geopend, een nieuw concept tussen een hotel en
shortstay in voor laptopnomaden en andere – sorry – leden van de
creatieve klasse. In de ruime, ingenieuze kamers staat niet het bed
centraal, maar de tafel en een zitje; in de gezamenlijke ruimtes kun je
werken of vergaderen, en er komen mensen uit de buurt ook eten en
werken.

•

Er komen veel buitenlandse studenten naar Nederland (het is hier én leuk
én goed én goedkoop) die vervolgens enorme moeite hebben woonruimte
te vinden. In Groningen huurden studenten uit pure noodzaak tenten in
achtertuinen. Andere oplossingen zijn het bijeenbrengen van studenten
met asielzoekers in containerwoningen, of – aan de ander kant van het
spectrum - het Student Hotel met goede voorzieningen en hip design en
een veilige omgeving tussen geestverwanten en generatiegenoten. Er
hangt wel een prijskaartje aan, maar het voorziet absoluut in een
behoefte, en niet alleen in Nederland.

The Student Hotel in Maastricht (thestudenthotel.com)

Er zijn intussen liefst elf Student Hotels, en niet alleen voor studenten.
“We are fast becoming Europe’s biggest hybrid accommodation for
students and professionals, our Complete Connected Community”, aldus
de site. De twaalfde komt eraan, in Barcelona, waar ze de laatste
hotelvergunning kregen voordat het nieuwe restrictieve hotelbeleid inging.
•

De krapte op de woningmarkt levert nieuwe oplossingen op, ook juridisch.
Zie het vernieuwende ‘Friends’ contract. Nu is het zo dat als de
hoofdhuurder vertrekt, alle huisgenoten er ook uit moeten. Met een
Friends contract hebben alle huisgenoten dezelfde rechten.

√ Dankzij de druk op de stad krijgen leegstaande gebouwen nieuw leven. Zoku,
bijvoorbeeld, maar ook het GAK-kolos in Amsterdam-West dat tien jaar
leegstond. Als er niet zoveel vraag was van jonge mensen (en pas gescheiden
mensen, denkelijk de slechtst bedeelde categorie woningzoekenden van
allemaal) naar kleine betaalbare woningen, dan stond deze reus langs de
snelweg nóg leeg. Zo ook met de leegstaande Bijlmerbajes: die wordt
getransformeerd in het circulaire Bajes Kwartier met 1350 woningen, waarbij
onder andere de celdeuren opnieuw worden gebruikt.
√ Mono-buurten veranderen in multi-buurten. Langs de A10 is bijvoorbeeld een
saai kantoorgebouw omgezet in een modehotel. Het gebouw is nog steeds saai,
maar de nieuwe functie heeft een uitstraling naar de hele omgeving. Zakenwijk
de Zuidas bestaat nog steeds vooral uit kantoren, maar daar komen steeds meer

woningen – vooral voor expats - en horeca bij. De transformatie van mono naar
multi gaat hand in hand met gentrification.

De Gustav en de George: nieuwe woongebouwen aan de Zuidas (www.amsterdamwoont.nl)

WAT IS DAN HET PROBLEEM?
Het gaat toch goed? Wat is dan het probleem? De vraag is: cui bono, wie
profiteert van de stad die ‘goed gaat’. Niet voor niets gaf Floor Milikowski haar
boek de titel: Van wie is de stad? Want het succes heeft wel degelijk keerzijden,
die allemaal met globalisering te maken hebben en elkaar beïnvloeden:
•
•
•

De onbetaalbare woningmarkt
Het overtoerisme
De ongelijkheid

√ De oververhitte woningmarkt
Huizenprijzen in Amsterdam zijn in een jaar tijd 20 procent gestegen. Minstens
even opmerkelijk: in 2018 is een kwart van de woningen zonder hypotheek
gekocht. Dat kunnen rijke particulieren zijn, maar het zijn vooral kleine en
institutionele of beleggers.
Bob van der Zande, contactpersoon bij de gemeente voor buitenlandse
beleggers die in Nederland woningen willen kopen, vertelde in mijn talkshow
Stadsleven in november 2015
(https://www.youtube.com/watch?v=N6Ki0dYdxpE&list=PLMdlVk8jKnCB6EJJO4B
codlFJPjQA8fbr ) dat “het geld tegen de plinten klotst” en dat er veel meer vraag
is dan er “product” beschikbaar is. “De markt internationaliseert, en ze zien hier
een stabiele investering in een markt waar vraag is.” Een recent onderzoek van
Capital Value, adviseur over beleggen in woningen, wees uit dat er nog nooit
zoveel huurwoningen zijn gekocht – voor een waarde van 8,5 miljard - door
binnen- en buitenlandse beleggers als in 2018.

Van der Zande benadrukte in dat gesprek de voordelen van buitenlandse
beleggers, bijvoorbeeld dat ze sneller werken dan Nederlandse overheden en dat
ze vastgelopen herontwikkeling vlot kunnen trekken. Huurders daarentegen
houden hun hart vast, want ze weten dat de woningen worden opgeknapt,
eventueel samengevoegd en voor een aanzienlijk hogere huur weer in de markt
gezet. Een echt Nederlands paradox: zo streng als de regels voor
huurbescherming zijn, zo weerloos zijn huurders als hun woning van eigenaar
verandert. Sinds 2002 zijn er door sloop en verkoop 30.000 sociale woningen uit
Amsterdam verdwenen.
Nog los van de beleggers wordt ook de particuliere woningmarkt steeds
internationaler. Toen eind 2018 het Vastgoed Journaal vier makelaars naar hun
ervaringen vroeg, bleek dat een derde tot de helft van hun klanten buitenlander
is. Dat zijn zowel mensen die echt in Nederland wonen als kopers van pieds à
terre, een fenomeen dat met één been in de woningmarkt staat en het andere
been in het toerisme.

Kenisngton en Chelsea in Londen, ‘ghost town of the super-rich’ volgens The Evening Standard

Ze kopen een appartement voor hun plezier, of – misschien nog vaker – om hun
vermogen in onroerend goed in een stabiel land te stallen. Om hoeveel
deeltijdsbewoners het gaat, weet niemand – zolang er geen woonplicht is (wat
klinkt dat ouderwets!), is er geen manier om te registreren of de eigenaar er
echt woont of alleen een paar weken per jaar langs komt.
Deze deeltijdbewoning heeft in steden als Londen en New York een enorme
omvang aangenomen. De chique wijk Mayfair in Londen staat nagenoeg leeg: de

eigenaren verdelen hun tijd over hun verschillende huizen. Zonder klanten
redden de winkels het ook niet. En zo is het steeds stiller geworden in Mayfair.
In Amerika is weer een andere mengvorm uitgevonden van twee soorten tijdelijk
verblijf: het condo-hotel. Een bekend voorbeeld is de Trump Tower in Chicago,
pal aan de rivier. De onderste verdiepingen zijn hotel, daarboven zijn de
condominiums, de appartementen die via het hotel worden verhuurd als de
eigenaren er niet zelf zijn. Uiteraard op voorwaarde dat je interieur in passende
Trumpiaanse stijl is ingericht.

Trump Tower in Chicago, een mengvorm van hotel en appartementen (foto Tracy Metz)

In de Europese supersteden stijgt de vraag terwijl het aantal beschikbare en
betaalbare woningen terugloopt. Ze worden aan de markt onttrokken doordat ze
worden verhuurd via Airbnb, of ze worden voor de ‘verkamering’ in hokjes
opgeknipt, of ze worden door beleggers of vermogende particulieren gekocht. In
Amsterdam werd in 2018 een kwart van de koopwoningen zonder hypotheek
betaald. Vaak is het doel om ze voor hogere huren te verhuren - het zgn ‘buy to
let’.
Amsterdam wil deze lucratieve praktijk verbieden. Maar onderwijl adverteert het
bedrijf RNHB op de radio er lustig op los met ‘kopen om te verhuren’ en het
Woonfonds maakt reclame met de leus ‘Woning kopen om te verhuren? Bij
Woonfonds is meer mogelijk’. Sinds 2015 biedt NIBC speciale buy-to-let
hypotheken aan onder de naam ‘investeringshypotheek’. Die naam klopt ook:

woningen zijn een goede belegging, nu je spaargeld niks oplevert, de
hypotheekrente laag is, het inkomen uit huur onbelast is en de vraag héél groot
is. Ruimte wordt nu in geld omgezet. En dat heeft grote gevolgen voor
nieuwkomers en minder vermogende inwoners.
Met het economische ‘succes’ van de stad dreigt een belangrijke verworvenheid
uit de crisisjaren verloren te gaan: de zgn. stadsmakers. Toen de traditionele
driehoek van gemeente – belegger – projectontwikkelaar door z’n hoeven zakte,
stapten er burgers naar voren die het initiatief namen tot een nieuwe vorm van
stadsontwikkeling. ‘Happy agitators’ noemt Frans Soeterbroek ze in het boek
Het nieuwe stadmaken: Van gedreven pionieren naar gelijk speelveld.
Daaruit zijn in een andere driehoek – creatieven met bedrijfsleven en publiek projecten ontstaan die vermoedelijk anders nooit tot stand waren gekomen.
Buiksloterham, bijvoorbeeld, de circulaire wijk in Amsterdam-Noord die werd
ontwikkeld door mensen die er zelf gingen wonen, dus een heel direct belang bij
hadden die meer was dan een winstmotief. In Rotterdam maakten ZUS
Architecten van een te slopen kantoorgebouw uit de jaren zeventig een
bruisende werkplek en legden met crowdfunding verhoogde loopstraten aan, de
Luchtsingel, naar gebouwen in de omgeving. Maar nu de bouweconomie weer op
volle toeren draait is er weinig ruimte voor de welwillende, initiatiefrijke burger.
√ Het overtoerisme
Het is overduidelijk dat de globalisering steden raakt in de vorm van het
toenemende toerisme. Venetïe is het meest extreme voorbeeld, maar
Amsterdam – waar overigens ruim de helft van de bezoekers Nederlander is –
verwacht in 2019 ruim 17 miljoen overnachtingen (cruisepassagiers niet
meegerekend). In 2018 waren het er een miljoen meer dan in 2017. Het
Nederlands Bureau voor Toerisme heeft al het huiveringwekkende cijfer
genoemd van 32 miljoen bezoekers (inclusief dagjesmensen) in 2030. En dat in
een stad van nog geen miljoen inwoners.

Drukte op de Wallen in Amsterdam (www.pixabay.com)

Opvallend is dat bezoekers en bewoners steeds meer in elkaar gaan overvloeien,
ze zoeken dezelfde aantrekkelijke zaken in de stad. Het is veelzeggend dat de
groei van de Amsterdam bevolking nu helemaal gebaseerd is op buitenlands
migratieoverschot, zegt directeur Jeroen Slot van de dienst Onderzoek,
Informatie en Statistiek - maar een tijdelijk verblijf van een aantal jaren wordt
steeds meer de norm. En de kans is groot, voeg ik daar zelf aan toe, dat deze
nieuwe tijdelijke inwoners geen Nederlands leren, waarmee ze toch een soort
bezoeker blijven.
Het succes van Airbnb is te danken aan dat fijne gevoel, dat je tijdelijk een local
bent: je ‘woont’ immers in een echte woning in een echte buurt, je koopt wat
eten in de buurtwinkels, je drinkt een biertje in het café op de hoek. Die hang
naar authenticiteit heeft ook tot nieuwe bedrijvigheid geleid: het online platform
Citinerary bijvoorbeeld, dat in 2014 begon met het koppelen van bezoekers aan
locals die geacht werden zich meer als je vriend dan als gids op te stellen, en je
in te wijden in hun eigen geheime plekken in de stad.
√ Ongelijkheid
Je zou hopen dat met de toename van de welvaart, de ongelijkheid af zou
nemen. Het tegendeel is het geval. Toegang tot de stad wordt selectiever,
nieuwkomers moeten steeds rijker zijn en steeds hoger opgeleid. Jongeren uit
Amsterdam Nieuw-West, of Rotterdam Charlois, komen zelden in het historische
centrum, ze hebben er niets te zoeken. Naarmate de stad populairder wordt, en
er meer mensen met geld er willen wonen en werken, worden de mensen met

minder geld naar de randen geduwd. Zelfs in Nederland met zijn sterke traditie
van sociale woningbouw en egalitaire stadsplanning.
√ Digitale ontginning
Airbnb, TripAdvisor, Citinerary: het zijn slechts een paar voorbeelden van hoe
internet de stad open legt, steeds toegankelijker maakt, zeg maar steeds
poreuzer. Dat is leuk en handig voor de bezoeker, die op TripAdvisor en
Foursquare of met een ‘vriendin’ via Citinerary even snel kan zien en horen waar
het leuk is, en achter het blauwe balletje van Google Maps aan kan lopen om er
te komen. Maar juist door dat poreuze zijn bewoners nergens meer ‘ veilig’.
Geen café of winkel of restaurant of festival of markt of obscuur cultureel event
wat niet digitaal is blootgelegd. In mijn boek PRET! Leisure en landschap (2002)
noem ik het fenomeen van de tourist gaze – alleen al de blik van de bezoeker
maakt het lokale tot een attractie. Terwijl de bezoeker juist zo graag voorbíj de
attractie tot het authentieke wil zien door te dringen.
Dat verklaart mede de heftige afkeer van het toerisme – natuurlijk nog los van
de evidente ergernis over de drukte op straat en de stag parties, het afval en de
kots in de portiek en de herrie ’s nachts in de Airbnb boven je hoofd. Amsterdam
wil nu Airbnb is sommige wijken verbieden. En medio juni 2019 wendde tien
Europese steden - Amsterdam, Barcelona, Berlijn, Bordeaux, Brussel, Krakau,
München, Parijs, Valencia en Wenen – zich tot de Europese Commissie met de
klacht dat Airbnb en Booking zich niet aan de regels houden. Ze zijn het niet
eens met de recente uitspraak van het Hof van Justitie van de EU, dat
verhuurplatforms als Airbnb ‘slechts een informatieve dienst aan de burger
verlenen’. Daarom hoeven ze nauwelijks verantwoordelijkheid te nemen. Of dit
ergens toe leidt, moet nog blijken, maar dat het verzet tegen deze platforms nu
internationaal wordt opgepakt, is veelzeggend.
WAT ZIJN DE OPTIES?
Zoveel is duidelijk: globalisering heeft een enorme impact op steden, zowel op
de succesvolle als de falende. Is deze ontwikkeling te sturen?
En wat voor stad wil je dan zijn, flat of spiky? Beide modellen hebben oorzaken
en gevolgen die ver voorbij de landsgrenzen reiken. Kan een overheid –
nationaal, gemeentelijk – hierin sturen? En als dat al kan, volgens welke criteria
en met welke middelen?

Amsterdam is een van vier pilot-steden van FairBnB (www.thenextweb.com)

Ter overweging drie ideeën op het gebied van Governance, de fysieke
omgeving (Infrastructuur) en Technologie:
•

Meer autonomie voor steden in hun wet- en regelgeving.
Generiek beleid is te, nou ja, te generiek om rekening te houden met de
uiteenlopende werkelijkheden van Emmen en Utrecht. In Delfzijl is geen
‘Delfzijlwet’ nodig.
Deze beweging is al gaande. Een paar voorbeelden: PvdA-wethouder
Marjolein Moorman vraagt het kabinet om een ‘Amsterdamwet’ om
huisjesmelkers de pas af te snijden. Amsterdam sloot in juni een eigen
‘Klimaatakkoord’, weliswaar met een puur symbolische werking maar wel
een politieke agenda erachter, oa het laten zien dat steden het voortouw
(willen) nemen. De helmplicht in Amsterdam was een hele strijd:
burgemeester Van der Laan maakte zich er sterk voor, uiteindelijk met
succes, maar Den Haag had grote moeite met een uitzonderingspositie
voor één stad.
Met zijn boek If Mayors Ruled the World en zijn voorstel voor een Global
Mayors Parliament heeft de Amerikaanse politicoloog Benjamin Barber de
stedelijke autonomie geagendeerd. In een interview voor mijn video reeks
‘Great Urban Thinkers’
(https://www.youtube.com/watch?v=tHG3ouyrI9Y&list=PLdOpwSpib65_jx
CTYWH-cPJccD-Gxd6Vm&index=6) zei hij: ,,De natiestraat is steeds meer
disfunctioneel. Steden zijn de meest effectieve en democratische
instituten en burgemeesters genieten meer vertrouwen dan nationale
leiders.” Hij bepleit meer samenwerking tussen steden en een
pragmatische benadering die goed aansluit bij de Nederlandse mentaliteit.
Als voorbeeld noemt hij hoe Californië omgaat met illegale immigranten:
ze geven ze een ‘City ID’ en rijles en een rijbewijs. Ja ze zijn illegaal,
maar ze zijn er, dus je kunt beter weten wie het zijn. Ja ze zijn illegaal,

maar ze gáán autorijden (zeker in Los Angeles!) en dan kunnen ze maar
beter wel weten hoe dat moet.
•

Meer financiële autonomie voor steden.
Burgemeester Sadiq Khan van Londen is een hartstochtelijke voorstander
van devolution: het geld dat de steden genereren, moet voor een veel
groter deel terugkeren naar die steden. (Dit is ook een belangrijk punt in
de strijd over onafhankelijkheid tussen Catalonië en Madrid). Hij wil dat
Londen verantwoordelijk wordt voor de spoordiensten in en om de
hoofdstad. En het dalende aandeel van sociale woningbouw in Londen
heeft hem ertoe gebracht de leges op te eisen van woningbouwprojecten.
“Door de astronomisch stijgende huizenprijzen in Londen dragen wij
miljarden pond bij aan de schatkist,” zei hij. “Dat geld zouden we kunnen
gebruiken om betaalbare huizen te bouwen.”

•

Investeer in verbindingen: infrastructuur.
De polycentrische structuur van de Randstad heeft voordelen, maar
vereist ook – en hier zeg ik echt niets nieuws meer – betere verbindingen
om die voordelen te benutten. De NS heeft al een belangrijke stap gezet
met het laten rijden van treinen in een frequentie die het spoorboekje
overbodig maakt – dat is althans de bedoeling. Maar gezien de druk op de
Randstad – ook in Rotterdam stijgen de prijzen snel – moeten we wellicht
wat groter denken en snelle verbindingen over langere afstanden
aanleggen. Als je in Apeldoorn kunt wonen en binnen 40 minuten op je
werk aan de Zuidas zijn, kan dat de druk op de woningmarkt verlichten.

•

Laat de tech vóór de stad werken.
De bright minds van Silicon Valley hebben de platforms ontwikkeld die nu
zo’n belangrijke rol spelen in het stedelijk leven, zoals Airbnb en Uber.
Waarom hebben steden met die voorbeelden in de hand niet hun eigen
platforms ontwikkeld, waardoor de opbrengsten niet terugvloeien naar de
toch al steenrijke aandeelhouders in Silicon Valley maar naar de steden
zelf? Een vorm van devolution maar dan op tech gebied. Er is alles te
zeggen voor de gemeentelijke, of misschien zelfs nationale Fairbnb. En nu
Uber het voorbeeld heeft gegeven, moeten we toch zelf een vergelijkbaar
mobiliteitsplatform kunnen ontwikkelen waarmee we de benefits én het
beheer, met name de integratie in andere mobiliteitsstrategieën, in eigen
hand houden.

De keuze is aan u.
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Tracy Metz is journalist, auteur, dagvoorzitter, en presentator van de live
talkshow Stadsleven (www.stadsleven.nu). Ze schrijft voor NRC Handelsblad en
is auteur van oa het boek ‘PRET! Leisure en landschap’. In 2016 werd haar
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