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Culturele symbolen voor de stedelijke transformatie 

> Sebastian Dembski [Onderzoeksinstituut AMIDSt, Universiteit van Amsterdam] 

 

Abstract 

Steden in transformatie hebben behoefte aan beeldvorming over de nieuwe stad. Veel stedelijke 

regio’s zijn op zoek naar iconen die als identiteitsdragers kunnen fungeren. Vaak wordt alle 

aandacht gericht op de expressie van de symbolen zelf, zoals de zeggingskracht, de esthetische 

kwaliteit of de spectaculaire vorm. Dit essay stelt dat culturele symbolen hun betekenis niet zozeer 

ontlenen aan de verfijning van hun intrinsieke esthetische kwaliteit maar aan de institutionele 

inbedding hiervan in lokale en regionale institutionele praktijken. Ter illustratie worden drie 

internationale casussen belicht om conclusies voor de beleidspraktijk in Nederland te trekken.  

Inleiding 

Stedelijke gebieden in Nederland en elders worden gekenmerkt door sterk veranderende 

ruimtelijke patronen. Deze stedelijke transformatie is een tamelijk autonoom proces van 

individuele handelingen waarbij de overheid alleen beperkt richting geeft (Hartman, 2007). De 

stad versmelt zowel functioneel als fysiek met de landelijke omgeving en andersom. Het is de 

overgang van de compacte stad naar een nieuwe configuratie, die sterk verschilt van de 

traditionele stedelijke hiërarchie. Dit type stad werd door de Duitse stedenbouwkundige Sieverts 

Zwischenstadt genoemd (Sieverts, 1997). De fragmentatie van stedelijke functies wordt vaak 

waargenomen als ‘betekenisloos’ landschap. Vele gebieden in stedelijke regio’s voldoen noch aan 

het ideaalbeeld van de Europese stad noch aan dat van het open landschap. Voor de nieuwe 

stedelijke regio is het vaak zoeken naar een gemeenschappelijke stadsregionale identiteit.  

In veel stedelijke regio’s zijn er planninginitiatieven genomen die proberen door gebruik van 

culturele symbolen een nieuwe betekenis aan het transformerende stedelijk landschap te geven. 

Deze initiatieven beogen de betekenis van deze transformerende ruimtes uit te vergroten in de 

dagelijkse perceptie van bewoners en bezoekers. Er worden frames geconstrueerd die de 

percepties van mensen organiseren. Frames zijn “underlying structures of belief, perception, and 

appreciation” (Schön & Rein, 1994: 23). Dit proces wordt ook framing genoemd. Voorbeelden van 

framing zijn: de vestiging van planningmetaforen, het construeren van ‘verhalen’, het zetelen van 

nieuwe beleidsdiscoursen, het opvallend symboliseren van bepaalde waarden via landmarks of 

iconen, etc. De werkelijkheid zal als het ware gemanipuleerd worden. Steden of regio’s 

proclameren de nieuwe Silicon Valley (of creatieve stad, cultureel broedplaats, etc.) te zijn, terwijl 

in werkelijkheid het tij natuurlijk niet over nacht keert.  

In de planningspraktijk blijken symbolen echter vaak de beoogde werking te missen (Zonneveld & 

Verwest, 2005). Een van de bekendste gestrande symbolen van de laatste tijd is de 

Deltametropool. Evenmin lijkt de ‘Vlaamse Ruit’ als verbeelding van het policentrische 

stedenlandschap in Vlaanderen impact te hebben op de percepties buiten de wereld van de 

planologie en of de ‘Dubbelstad Amsterdam–Almere’ ooit realiteit wordt in de dagelijkse percepties 

van de bevolking valt te bezien. Het Guggenheim museum in Bilbao heeft weliswaar wijde 

bekendheid verkregen, maar deze havenstad niet in een culturele broedplaats kunnen veranderen 

en blijft een solitair in de stad. Soms zijn initiatieven die gebruik maken van culturele symbolen 

om de regio te framen wèl succesvol. Een internationaal bekend voorbeeld hiervan is het Emscher 

Landschapspark in het Ruhrgebied in Duitsland.  

Tot dusverre geloven velen in de planningspraktijk (framemakers) dat het gebruik van symbolen 

automatisch leidt tot een uitvergrote betekenis van het nieuwe stedelijk landschap. Althans alle 

energie wordt op deze verwachting van mobilisatie ingezet (Hajer & Sijmons, 2006). Maar vele 

plannen werken niet in de praktijk! Er is een groot gat tussen plan en uitvoering. Als gevolg 

daarvan wordt het symbool weer opgepoetst. Een nieuw ontwerpatelier wordt in het leven 

geroepen om de lokale bestuurders en de bevolking te overtuigen en toch nog te mobiliseren. 

Vaak blijft het resultaat hetzelfde behalve dat er nieuwe tekeningen bij gekomen zijn. Het 

antwoord op dit probleem wordt dan snel gezocht in de bestuurlijke complexiteit (‘spaghetti’). 

Natuurlijk is de context van planvorming in de loop der tijd veranderd en is besluitvorming op 
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stadsregionaal schaalniveau complex. Maar men zal het antwoord ook in de achterliggende 

betekenis van de symbolisering zelf kunnen zoeken.  

De symbolische dimensie van stedelijke regio’s is een onderbelicht aspect in planningonderzoek. 

De verschillende uitkomsten leiden tot de centrale vraag van dit onderzoek, namelijk hoe kunnen 

wij verklaren dat in sommige gevallen door gebruik van culturele symbolen een nieuwe betekenis 

verleend wordt aan stedelijke ruimtes terwijl elders de symbolen zonder werking blijven of zelfs 

tot weerstand leiden? Het antwoord op deze vraag wordt niet verwacht in de zichtbare kwaliteit 

van het symbool zelf maar in achterliggende sociale betekenis waarnaar het symbool wordt geacht 

te verwijzen. Dus het antwoord is niet te vinden in het fraaie ontwerp van landmarks, niet in de 

linguïstische subtiliteiten van planningsmetaforen en niet in de verbeelding en visionaire 

creativiteit van symbolische planning en design, hoe belangrijk en verleidend deze kwaliteiten ook 

zijn mogen. De hypothese is dat de verklaring voor eventueel succes van symbolische 

communicatie gezocht moet worden in de vruchtbare bodem van institutionele inbedding. Sluit het 

symbool aan bij de sociale patronen van normen die bij de betrokkenen gevestigd zijn, zijn de 

symbolen verbonden met wat er echt leeft in de mental maps? Institutionele inbedding maakt dat 

mensen geloven in de betekenis van symbolen. Bourdieu beschrijft dit op een elegante manier als 

de sociale magie van instituties (Bourdieu, 1991).  

Nieuwe betekenis door gebruik van culturele symbolen 

De centrale vraag van dit onderzoek is daarom hoe symbolen werken en hoe symbolen een 

uitvergrote betekenis aan iets kunnen krijgen. Een symbool is volgens de antropoloog Clifford 

Geertz “any object, act, event, quality, or relation which serves as a vehicle for a conception – the 

conception is the symbol’s ‘meaning’” (Geertz, 1973: 91). Dus een symbool verwijst naar iets wat 

niet in het symbool zelf zit. Symbolen verwijzen naar culturele praktijken of instituties. Deze laten 

zich definiëren als patronen van sociale normen die over een lange periode gegroeid zijn en steeds 

in nieuwe interpretaties voorkomen. Instituties zijn een sociaal product. Om de werkwijze van 

symbolen te begrijpen is het belangrijk te weten hoe symbolen de percepties van real situations 

organiseren.  

Bijna alle belangrijke hedendaagse instituties (religie, staat, familie, etc.) zijn materiële praktijken 

en symbolische systemen tegelijk. Een institutioneel systeem kent allerlei verhalen die samen een 

symbolisch systeem vormen. Dat betekent dat symbolen alleen betekenis krijgen als zij 

gerelateerd zijn aan een bovenrationeel symbolisch systeem. Andersom heeft een symbolisch 

systeem alleen betekenis door handelingen en het gebruik van de symbolen. Symbolische 

handelingen kunnen ook een heel andere betekenis meebrengen, die zonder de context niet te 

begrijpen is (Friedland & Alford, 1991: 250). Iedere wereld heeft haar eigen rituelen en tradities 

die voor herbevestiging en herinterpretatie van het systeem zorgen. Verkiezingen als symbool 

voor democratie hebben alleen betekenis voor diegene die ook in democratie gelooft. Tegelijkertijd 

zijn verkiezingen ook een teken voor het functioneren van deze institutie. Sommige instituties 

veranderen in de loop van de tijd van betekenis. De symbolen zijn echter dezelfde gebleven. Juist 

in de herinterpretatie ligt dan ook de kracht van institutionele verandering.  

Als planners door gebruik van symbolen nieuwe interpretaties van de stedelijke regio willen 

institueren, moeten zij zich bewust zijn waarnaar de symbolen verwijzen. Voor de Finse geograaf 

Anssi Paasi zijn regio’s een manifestatie van sociaal-culturele praktijken (Paasi, 1991: 243). Een 

regio is een sociale constructie en geen natuurlijk gegeven. Het ontstaan van een regio is de 

uitkomst van verschillende gelijktijdige ontwikkelingen op het vlak van territorialiteit, symboliek en 

instituties, voordat de regio als ‘wapen’ in de ideologische strijd gebruikt zou kunnen worden. 

Institutionalisering van een regio is een voortschrijdend proces en geen statische toestand. Dat 

houdt een continu proces van herbevestiging in. Symbolen spelen bij de herbevestiging van 

sociale constructies een belangrijke rol. Symbolen die naar deze praktijken verwijzen moeten dus 

in deze cultuur gevestigd zijn. Dit aspect wordt aangeduid als institutionele inbedding. Hier is 

belangrijk dat de identiteit van een regio niet alleen van binnenuit wordt bepaald. Het is niet 

alleen belangrijk dat men zelf in de gesymboliseerde werkelijkheid gelooft maar ook wat anderen 

er over denken.  
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Dat de werkelijkheid sociaal is geconstrueerd betekent geenszins dat men deze werkelijkheid 

willekeurig kan veranderen – ook niet door gebruik van fraaie symbolen (Bourdieu, 1989). 

Symbolen, zoals rituelen, metaforen, monumenten of landmarks, kunnen alleen tot uitvergroting 

van sociale betekenis (mobiliserend werken) leiden als deze geïnstitutionaliseerd zijn – of simpeler 

gezegd ‘tussen de oren zitten’ van de geadresseerden. De belangrijke verklaringsfactor voor 

mobiliserende kracht van culturele symbolen ligt niet in de bijzondere situaties maar in het 

dagelijkse gebruik.  

Culturele symboliek speelt dus een belangrijke rol als drager van identiteit, voor zover de 

symbolen iets betekenen. Voor het onderzoek staan de volgende vragen centraal: Waarnaar 

verwijst een symbool? Leeft het symbool in de bevolking? Geeft een symbool uitdrukking aan 

institutionele vernieuwing? Zo ja, hoe? Er volgen nu enkele voorbeelden uit het buitenland waar 

men geprobeerd heeft de stedelijke transformatie vorm te geven. Twee van de voorbeelden zijn 

uit Duitsland, het Emscher Park en de Regionale 2006, en een derde casus is uit Luxemburg. In 

deze illustratieve casussen werden de symbolische markers van de transformatie uitgewerkt en 

kunnen we achterhalen hoe deze ingebed zijn in lokale en regionale praktijken.  

Emscher Park Ruhrgebied 

Mijnbouw en staalindustrie hebben voor lange tijd de ruimtelijke ontwikkeling in het Duitse 

Ruhrgebied bepaald. De materiële praktijk van het Ruhrgebied was een op grootschalige 

industrieën gerichte economie. Die werd gesymboliseerd door grote complexen, een efficiënt 

netwerk van snelwegen en een ruimtelijke structuur die geheel was gericht op industriële 

productie. De intensieve industriële productie over meer dan een eeuw heeft het Ruhrgebied met 

vervuild en verloederd landschap achtergelaten. De Emscher rivier werd tot een open riolering 

verbouwd. De verlaten en sterk vervuilde industrieterreinen lagen als open wonden in de steden.  

Na een lang proces van economische en sociale neergang en diverse pogingen om de mijnbouw en 

de staalindustrie door traditionele structuurprogramma’s te steunen, nam de regering van de 

Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen een nogal onconventioneel besluit om het tij te keren. De 

Internationale Bouwtentoonstelling (IBA) Emscher Park werd in het leven geroepen om een 

nieuwe aanpak te demonstreren in de omgang met industriële regio’s. Deze heeft tussen 1989-

1999 in het noordelijke Ruhrgebied plaats gevonden. De IBA is vooral bekend als een governance-

innovatie (Danielzyk & Wood, 2004). De symbolische betekenis van de projecten als één van de 

redenen voor het succes van de IBA is daarbij minder bekend.  

De enige organisatorische ingreep door de deelstaatregering was de stichting van de IBA-

maatschappij, een slanke en onafhankelijke organisatie zonder formele bevoegdheden, die voor 

het aansturen van projecten en de procesbegeleiding verantwoordelijk was. De deelstaatsregering 

was zich bewust van de impasse in het lokale en regionale bestuur, diep geworteld in de 

sociaaldemocratische traditie en met nauwe banden met de grootindustrie. Echter, de 

hooggewaardeerde en wettelijk gegarandeerde autonomie van het lokale bestuur (kommunale 

Selbstverwaltung) bleef daarbij onaangetast. De IBA was een gedecentraliseerde tentoonstelling. 

Planning door projecten was de leidraad van de IBA. Meer dan 400 projectideeën werden naar 

aanleiding van een openbare oproep ingezonden door gemeenten, bedrijven en maatschappelijke 

organisaties, waarvan er rond 120 geselecteerd werden op basis van eerder aangekondigde 

ecologische, economische, culturele, architectonische en sociale kwaliteitscriteria.  

Maar de oprichting van een gemengd samengestelde planningmaatschappij was slechts een kant 

van de medaille. In het begin werd het IBA bureau door de gemeenten met veel scepticisme 

bejegend. Met de IBA campagne tot behoud van de Gasometer Oberhausen, een 110 meter hoge 

gashouder, en de tentoonstelling Feuer und Flamme (vuur en vlam, ook met de betekenis van 

vuur en vlam staan) was het ijs gebroken (Sack, 1999: 25). Ook al werd de Gasometer door IBA 

op de politieke agenda gezet, in feite hebben culturele initiatieven dit monument onmisbaar 

gemaakt: door tijdelijke tentoonstellingen in het gebouw te organiseren, werd een nieuwe 

symbolische betekenis gevestigd die zodanig aanspraak in de geest van de bevolking, dat het niet 

meer gesloopt kon worden. 

 - 3 - 



De mogelijk belangrijkste prestatie van de IBA was de ontdekking en de nieuwe uitvergroting van 

de geïnstitutionaliseerde betekenis van het industrieel erfgoed. De oude industriegebouwen 

werden door de IBA tot status van ‘kathedralen’ verheven. In het verleden werden de 

industriegebouwen gewoon gesloopt zodra deze niet meer gebruikt werden. Private initiatieven 

vochten deze praktijk aan en begonnen met het behoud van de gebouwen. In plaats van sloop 

zocht de IBA voor mogelijkheden tot hergebruik en naar methoden om ze met een nieuwe sociale 

betekenis te laden. Het industrieel erfgoed werd opgevat als marker van de culturele identiteit van 

de regio. De symbolische betekenis was niet de transfiguratie van het harde werk (Verklärung) 

maar de documentatie en waardering van de industriearbeid (Sack, 1999: 96).  

Een centraal project van de IBA was het Emscher Landschapspark dat al puzzelend uit de 

industriële restlandschappen werd samengesteld (Figuur 1). Het Emscher Landschapspark werd 

het verbindende element. Het concept bouwt voort op de regionale groencorridors uit de jaren 

twintig van de vorige eeuw maar die sindsdien niet meer dan bufferzones tussen de steden 

vormden. Het park is omgeven van door stedelijke ruimte en is daarom eenvoudig bereikbaar voor 

de plaatselijke bevolking. Oude industrieterreinen werden net zozeer onderdeel van het park als 

bestaande natuurgebieden. Deze werden door een uitgebreid fietspadennetwerk verbonden. Het 

industriële landschap vormde de coulisse van het park. Aldus werd verlaten industriegebied 

framed als park. In de realiteit lijken tal van elementen nog altijd hetzelfde maar de verovering 

van oude industrieterreinen door de natuur werd tot centraal thema uitgeroepen in het Emscher 

Landschapspark.  

Figuur 1 Het Emscher Landschapspark in het Ruhrgebied [Bron: Regionalverband Ruhr] 

 
 

Een voorbeeld hiervan is het Landschapspark Duisburg-Noord: het terrein van de oude hoogovens 

werd overgelaten aan de natuur. De hoogovens dienen als uitzichtpunt, in een oude gashouder is 

een duikschool gevestigd en de voormalige ertsbunker wordt als klimmuur gebruikt. Andere 

monumenten uit het industriële verleden worden gebruikt als tentoonstellingsruimtes, theaters of 

concerthallen. Op de stortplaatsen van de mijnbouw werden kunstinstallaties als symbolen van de 

verandering geplaatst. Door hun zichtbaarheid kregen de kunstinstallaties betekenis als landmark. 

De sensatie was echter niet zo zeer te vinden in de kunstinstallaties op zich zelf. De bijzondere 

symbiose van ‘kunst in sociale context’ gaf hen een symbolisch beladen betekenis.  

De IBA overtuigde door behoedzame vernieuwing (Sack, 1999). Toch zijn de resultaten die door 

de IBA zijn geproduceerd, duidelijk gericht op een nieuwe toekomst: ‘regionale identificatie’ in 
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plaats van ‘fragmentatie’, ‘nieuwe economie’ in plaats van ‘staal en mijnbouw’, ‘groen’ in plaats 

van ‘grijs’, and ‘cultuur’ in plaats van ‘industriearbeid’. De IBA heeft vooral getracht de percepties 

van actoren te veranderen. Echter, de meeste fysieke overblijfselen hebben een nieuwe functie 

gekregen en daarmee nieuwe sociale betekenis, die toch nog voortbouwt op de geschiedenis van 

kolen en staal. Zij verwijzen naar het verleden, terwijl ze nieuwe sociale normen markeren. Dat 

was niet altijd even succesvol. Achteraf beschouwd werd de economische dimensie uit het oog 

verloren. Omdat iedere gemeente recht had op herontwikkeling van hun oude industrieterreinen 

werd er een surplus aan kantoor- en industrieparken opgeleverd die vaak gevuld moesten worden 

met overheidsinstellingen. Misschien hadden de beleidsmakers wel geloofd dat de nieuwe 

kantorenparken op de plaats van oude mijnen hightechbedrijven zouden aantrekken, maar de 

markt geloofde niet meteen in het potentieel van het Ruhrgebied. Niettemin, verandert de 

economie van het Ruhrgebied geleidelijk in een moderne economie.  

De transformatie was niet mogelijk geweest zonder de zichtbare symbolisatie van de sociale 

patronen en normen. Door veranderende normen symbolisch te markeren werd het 

vernieuwingspotentieel van instituties zichtbaar voor lokale politici, planners en beleidsmakers, en 

niet minder belangrijk, voor de bewoners. Deze zien meerwaarde in het nieuwe park, de 

industriegebouwen als monument en locatie voor toneelgroepen en orkesten, en de stortplaatsen 

als landmarks door kunstinstallaties. De institutionele vernieuwing werd zichtbaar in de symboliek 

van het Ruhrgebied. De symbolen zijn gebleven maar ze verwijzen naar veranderde institutionele 

en materiële praktijken (Sack, 1999). Het IBA proces leeft na het einde van het project in 1999 

voort in de mental maps van beleidsmakers en planners. In de tussentijd is het Emscher 

Landschapspark en de gedachte van de IBA een zich zelfdragend proces geworden. In het 

Masterplan Emscher Landschaftsplan 2010 en het Masterplan Emscher-Zukunft is de gedachte van 

de IBA nog verder uitgewerkt. Daarnaast is het Ruhrgebied Cultuurhoofdstad van Europa 2010 en 

zet daarmee de transformatie van een industrieregio naar een moderne metropool voort.  

Regionale 2006 in de Bergische Stedendriehoek 

De drie steden Wuppertal, Solingen en Remscheid vormen met rond 640.000 inwoners samen de 

Bergische Stedendriehoek. De economische structuur van de regio wordt gekenmerkt door 

kleinschalige industrie. De industrialisatie begon vroeg in deze regio en bouwde voort op talloze 

smederijen en slijperijen die op basis van waterkracht in de nauwe dalen produceerden. De 

kleinschaligheid van de industrie was ook de reden dat de neergang van de economie in deze regio 

lange tijd onopgemerkt is gebleven door de deelstaatregering. De regio dreigde vergeten te 

worden achter het drama dat zich tegelijkertijd in het Ruhrgebied voordeed. Intussen zijn de 

toekomstvoorspellingen voor de ontwikkeling van de bevolking en de economie dramatischer dan 

in het Ruhrgebied.  

Daarom hebben de drie steden in 2006 de Regionale georganiseerd in het kader van het 

gelijknamige programma van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen (Dembski, 2006). Dit 

beleidsprogramma streeft ernaar het regionale profiel te versterken, samenwerking tussen 

gemeenten maar ook tussen de overheid en de private sector te bevorderen en ten slotte ook de 

identificatie met de regio te verhogen. Het beleidsprogramma is een soort festival waarbij de 

gemeenschappelijke projecten in het laatste jaar tentoongesteld worden. De Regionale 2006 

omvatte rond 20 projecten met een investeringsvolume van € 110 miljoen tussen 2001 en 2006. 

Een groot deel van dit geld ging naar grotere stedelijke herstructureringsprojecten, maar ook 

kleinere projecten die hierna genoemd zullen worden wisten van dit geld te profiteren. Dit bedrag 

is afkomstig uit de reguliere fondsen van de deelstaat, waarvoor de gemeenten prioritaire 

financiering genoten, en de eigenbijdrage van de gemeenten en projectdragers. De samenwerking 

tussen de gemeenten in het kader van de Regionale bouwde voort op de samenwerking in het 

kader van het geregionaliseerde structuurbeleid in Noordrijn-Westfalen dat al sinds 1992 bestaat.  
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Figuur 2 Brückenfest onder de Müngstener Brug [Bron: Günter Lintl, Regionale 2006] 

 
 

‘Spoorwissel’ was het motto van de regionale ontwikkelingsstrategie. Een van de centrale 

doelstellingen was de regio als een krachtige economische regio met een goede leefbaarheid naar 

voren te brengen (Regionale 2006 Agentur, 2007). Drie thema’s stonden daarbij centraal: Het 

eerste thema ‘industriële geschiedenis en cultuurlandschap’ omvatte projecten die de 

cultuurhistorie van de regio weerspiegelen. De Müngsten brug, de fysieke verbinding tussen de 

drie steden en het icoon van de regio, werd tot landschapspark ontwikkeld (Figuur 2). 

Wandelpaden langs de beginpunten van de industrialisatie laten zien hoe de mens zich de natuur 
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en vooral het water heeft eigen gemaakt. Het industriële erfgoed werd in kaart gebracht (Figuur 3, 

oude spoorwegen leven als wandel- en fietspaden opnieuw op. De tweede groep projecten was 

bedoeld om de betrokkenheid van de particuliere sector in de regio te stimuleren. Verschillende 

projecten zoals ‘vitale ondernemingscultuur’, een kennisnetwerk voor lokale ondernemers, en 

sociale initiatieven, demonstreren de nauwe band van ondernemers en burgers met de regio. 

Onder de noemer impulsen voor stadsontwikkeling werden lokale projecten verzameld. Het meest 

succesvolle en verbeeldende project hiervan was het Forum Product Design in Solingen: een 

designinstituut dat nauw verbonden is met de lokale producenten van messen en eetgerei en de 

Bergische Universiteit. Onder de titel Bergische Expo werden de projecten aan het publiek 

tentoongesteld.  

Figuur 3 Expedition³ – belevenis industriecultuur als project van de Regionale 2006 [Bron: 

Kerstin Schumann, Büro für Kulturprojekte, Wetter (tekst); NEISSER | ZÖLLER, Büro für Visuelle 

Kommunikation, Wuppertal (Grafiek); www.expedition3.de] 

 
 

De regio heeft geprobeerd gebruik te maken van het aanwezige potentieel. Vele projecten zijn 

diep geworteld in de geschiedenis en de cultuur of het karakter van de regio en refereren hieraan. 

De projecten staan symbool voor de ruwheid van het landschap, de waterkracht waarop de 

industriële ontwikkeling van de regio eens rustte, de innovatiekracht van lokale ondernemers en 

hun producten zoals werktuigen en messen. Het Brückenpark Müngsten ligt op de grens tussen de 

drie steden en staat daarmee ook symbool voor de samenwerking tussen de gemeenten. De 

projecten zijn aan de ene kant dragers van de cultuurhistorie van de regio maar symboliseren 

tegelijkertijd de nieuwe actieruimte van het heden. Verwijzingen naar de leefbaarheid van de regio 

 - 7 - 



strekken ertoe om de trend van bevolkingskrimp te stoppen worden en de regio het imago van 

een attractieve vestigingsplaats voor bewoners en ondernemers te geven.  

Voor de financiering van de Korkenziehertrasse, een oude spoorlijn in Solingen die tot wandelpad 

verbouwd werd, werden kurkentrekkers verkocht. Voor de illuminatie van de rails van de 

beroemde zweeftrein in Wuppertal kon men lichtaandelen kopen. Op die manier is het niet alleen 

gelukt een steentje aan de financiering van het project bij te dragen maar werden de burgers met 

het project geconfronteerd. Daarnaast werden de verborgen iconen (hidden treasures) van de 

regio door burgers geïdentificeerd en werd aan ondernemers gevraagd hun historische bedrijven 

toegankelijk te maken voor het publiek. Sommige projecten werden geheel door private 

verenigingen gedragen zoals de Bergische Ring, een koepelorganisatie die zich ten doel stelt om 

de vervoersgeschiedenis in de regio te laten beleven.  

Natuurlijk wordt in dit soort regionale festivals het wiel niet opnieuw uitgevonden. De steden 

hebben uitbundig geput uit bestaande projectideeën. Sommige projecten zijn niet doorgegaan of 

hebben vertraging opgelopen, mede doordat het al eerder niet gelukt is deze projecten voor elkaar 

te krijgen. Maar door de bundeling onder de paraplu van de Regionale hebben de projecten een 

meerwaarde gekregen en de gebundelde presentatie heeft ook een meerwaarde aan de regio 

gegeven. Na afronding van het project leeft de regionale samenwerking voort maar er ontbreekt 

wel een symbool voor deze samenwerking nu de Regionale voorbij is. Niettemin zijn er op vele 

gebieden initiatieven ontstaan die het transformatieproces in de regio verder brengen. De 

verbeelding van de Regionale is nog altijd tastbaar. In de vakwereld en in de regio wordt deze 

Regionale als een succes beschouwd (MBV & ILS NRW, 2006).  

Ruimtelijke Visie Südregion Luxemburg 

Het zuiden van Luxemburg bevindt zich in de overgang van de staalindustrie naar een 

diensteneconomie. Door de crisis van de staalindustrie zijn er veel terreinen vrij gekomen. De 

dynamische economische ontwikkeling van de nabije hoofdstad Luxemburg – die geen onderdeel 

uitmaakt van de regio – heeft ook tot groei in de Südregion geleid. De regio zelf is met 140.000 

inwoners, verdeeld over 12 gemeenten, de op één na dichtst bevolkte regio in het 

Groothertogdom Luxemburg. Grootste stad van de regio is Esch-sur-Alzette met rond 29.000 

inwoners. De regio vormt een typische setting met veel contrasten tussen oude industriegebouwen 

en moderne kantoorcomplexen, natuur en winkelcentra, rommelige bedrijvigheid en suburbane 

woonwijken. Grenzen tussen de gebieden vervagen of verdwijnen.  

De stedelijke transformatie vraagt om een nieuw ruimtelijk concept dat breed gedragen wordt. De 

transformatie vindt plaats onder gunstige condities. De opgave voor de regio is dan ook de groei 

vanuit de hoofdstad te accommoderen. Dit vormt een serieuze bedreiging voor het open 

landschap. Tegelijkertijd is men zich ervan bewust dat men met een strikte scheiding van stad en 

land door containment policies niet veel kan bereiken. Immers, de gemeenten beslissen zelf over 

ruimtegebruik en een regionaal plan bestaat er niet. De vraag is dan ook hoe men tot een 

gemeenschappelijke visie op de Südregion kan komen die rekening houdt met de stedelijke 

transformatie. Daarom nam de regio deel in het door de EU gefinancierde SAUL-project 

(Sustainable and Accessible Urban Landscape) tussen 2004-2006 (MIAT, 2005). Kern van het 

project was het sensibiliseren van mensen voor het stedelijk landschap. Tegelijkertijd betekent dit 

de uitvinding van de regio omdat tot 1999 geen regionale planning in Luxemburg bestond.  

In het kader van SAUL werd Stadtlandschaft (stedelijk landschap) vertaald naar bestaande 

plekken in de Südregion die op een bijzondere manier duidelijk maken wat voor 

transformatieprocessen gaande zijn. Samen met de lokale fietsvereniging is er een routenetwerk 

in een kaart uitgewerkt waarbij de bestuurlijke grenzen onzichtbaar zijn (Figuur 4). Daarnaast 

werden in het kader van SAUL op verschillende plekken kunstinstallaties opgesteld om aandacht te 

schenken aan bijzondere plekken in het stedelijk landschap van de regio (Figuur 5). Deze 

activiteiten waren vooral bedoeld om de bestuurders van gemeenten maar ook verenigingen en 

burgers met het landschap in aanraking te laten komen en om beter over een toekomstige visie 

voor die gebied te kunnen discussiëren (gemeenschappelijk vocabulaire). 
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Figuur 4 Routekaart voor de verkenning van de Südregion als tastbaar resultaat van SAUL [Bron: 

Stein+Schultz in opdracht van het Ministère de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire, 

Luxemburg] 

 
 

Figuur 5 ‘Schirmange’ – zonnescherminstallaties op de vuilnisbelt in Schifflange [Bron: Ursula 

Stein, Stein+Schultz] 

 

 - 9 - 



Ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit fungeren als startpunt voor visievorming (Figuur 6). De 

topografie van het gebied wordt als metafoor gebruikt. Maritieme begrippen maken daarbij al 

onderdeel uit van het plaatselijke taalgebruik zoals ‘Bassin Minier’ of de metafoor van de ‘rode 

kust’ die afkomstig is vanuit ‘land van de rode aarde’. Hoogovens, watertorens en andere 

markante gebouwen maar ook landschappelijke elementen spelen een belangrijke rol in deze visie 

als landmarks. Op basis hiervan werden landschapstypen ontwikkeld en gevisualiseerd. 

Gemeentegrenzen werden bewust achterwege gelaten. Hierdoor bleven de symbolen vrij van 

negatieve associaties. Ze werden zo gebruikt om de discussie op gang te brengen. In hoeverre 

deze symbolen aansluiten bij de denkbeelden van de bewoners (‘tussen de oren zitten’), blijft 

vooralsnog de vraag. In discussies met bestuurders hebben deze begrippen en concepten wel 

ingang gevonden en worden ze als leidraad gebruikt om wensen voor de toekomstige ruimtelijke 

ontwikkeling te formuleren (Stein, 2007).  

Figuur 6 Ruimtelijke visie Côte du Sud [Bron: Stein+Schultz in opdracht van het Ministère de 

l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire, Luxemburg] 

 
 

De kracht van symbolen door institutionele inbedding 

In alle drie regio’s vroeg de stedelijke transformatie om nieuwe interpretaties voor het stedelijk 

landschap. In de twee Duitse regio’s was krimp en economische achteruitgang reden voor de 

overheid om het tij de keren, in Luxemburg waren de economische transformatie en de invoering 

van regionale planning de aanleiding. Symbolen spelen in de drie casussen een belangrijke rol in 

het ‘framen’ van nieuwe stedelijke ruimtes. Ook al veranderen sociale praktijken en culturele 

betekenissen langzaam, planning kan een verschil maken als symbolen behoedzaam gebruikt 

worden.  

Een van de belangrijke verwachtingen van dit onderzoek is dat de kwaliteit van de symbolen niet 

op een fraai ontwerp berust maar op de daadwerkelijke verankering in de regio. Het verleden werd 

in deze regio’s doorgetrokken naar de toekomst. De symbolen verwijzen naar de rijke 

cultuurhistorische geschiedenis van de regio. De symbolen die benut werden om de bevolking en 

beleidsmakers te mobiliseren, zijn verankerd in de regionale cultuur. Daarmee maken de regio’s 
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gebruik van hun endogeen potentieel, dat wil zeggen er wordt gebruik gemaakt van aanwezige 

sterktes in cultureel en institutioneel opzicht. In het Ruhrgebied verwijzen de symbolen van de 

industriecultuur naar het verleden maar nu zijn er nieuwe functies in de gebouwen, deels ontstaan 

van bottom-up. De Regionale 2006 ensceneert de regionale cultuurhistorie om de regionale 

identiteit te sterken. Luxemburg verwijst deels naar de oude industrie en de topografie maar 

verwijst expliciet niet naar grenzen om tot een gezamenlijke ruimtelijke toekomstvisie te komen.  

In verband met het gebruik van culturele symbolen in planningprocessen komt er een aantal 

punten naar voren waarop de ontwerpers van nieuwe planning frames hun oog zouden moeten 

richten. Planning moet vooral rekening houden met culturele, sociale en economische praktijken. 

Daarbij zijn de actoren (of maatschappelijke krachten) soms niet onmiddellijk zichtbaar in de regio 

maar daarbuiten. Het ontwerp van de symbolen is volgens dit onderzoek wel van belang maar 

dient op deze primaire betrekkingen aan te sluiten om te kunnen doorwerken! De volgende 

dimensies bieden handvaten voor verkennend onderzoek naar het mogelijke effect van symbolen 

in planning strategieën.  

> Waarnaar verwijst het symbool? Men moet zich realiseren wat het symbool betekent en bij wie 

deze betekenis zou kunnen werken. Wat zijn realistische verwachtingen die door het gebruik 

van een bepaald symbool werkelijkheid kunnen worden? Symbolen kunnen verschillende 

betekenissen hebben voor verschillende groepen. Dit aspect draait dus vooral om de lokale 

culturele praktijken die symbool staan voor de regionale identiteit.  

> Wat is het sociaal-maatschappelijke krachtenveld? Dit aspect vraagt om kennis over de lokale 

sociale praktijken die voor de werking van het symbool van belang zijn. In het kader van de 

complexer wordende besluitvorming wordt het planningsproces belangrijker dan het plan 

(Stein, 2005). ‘Van wie?’ en ‘voor wie?’ is een van de centrale vragen die hier speelt. De 

fragmentatie van ruimte en kennis vergt een netwerkaanpak waarbij verschillende actoren en 

hun specifieke locale kennis (inclusief hun netwerken) bij elkaar gebracht worden.  

> Wat zijn de economische krachten in de regio? Planning in de Westerse wereld heeft uiteindelijk 

te maken met marktwerking. Dit wordt vaak onderschat zoals bij de IBA duidelijk werd. De 

interesses die beslissingen van marktpartijen leiden, zijn essentieel voor het succes van de 

symbolisatie van nieuwe stedelijke actieruimtes. Symbolen moeten uiteindelijke aansluiten bij 

economische praktijken.  

> Hoe zijn de percepties buiten de regio? Naast de interne dimensie van culturele symbolen is er 

ook een externe dimensie. Het niet alleen belangrijk hoe de bevolking zelfs over de regio denkt 

maar ook hoe de percepties buiten de regio veranderen. Hierbij gaat het om een grote 

verscheidenheid van actoren die voor de regio belangrijk zijn: de nationale en regionale 

overheden, nationale en globale economische en culturele actoren en niet te vergeten de 

waarnemingen van gewone bewoners van andere regio’s. Symbolen moeten dus rekening 

houden met externe praktijken en hun externe werking.  

Naast het gebruik van symbolen spelen er natuurlijk ook andere thema’s voor succesvol beleid, die 

in deze bijdrage niet voldoende aan de orde kwamen. Een van de kernvragen voor toekomstig 

onderzoek gaat uit naar de condities voor het ontstaan van nieuwe betekenis. Hierbij gaat de 

aandacht naar de rol van de overheid. In de drie regio’s was de overheid de initiatiefnemer maar 

werden private partijen, organisaties en burgers betrokken. Bovendien zijn op projectniveau de 

verhoudingen vaak juist andersom. Dus wat betekent dat voor de overheid? Het staat te 

verwachten dat in een context van multiple normen en complexe relaties de overheid niet alleen 

bepaalt welke betekenis een gebied krijgt. Deze interpretatie blijft uiteindelijk over aan de 

gebruiker. De fragmentatie van kennis en de verscheidenheid van subculturen en stromingen lijkt 

de voorkeur te geven aan een terughoudende overheid, die bestaande processen oppikt in plaats 

van een technocratische aanpak van bovenop.  
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Conclusies 

Er is minder aandacht nodig voor de zichtbare kwaliteit van (planning)symbolen en meer aandacht 

voor de onzichtbare kwaliteit van culturele symbolen – zo luidt de kernconclusie uit dit onderzoek. 

Symbolen worden steeds vaker gebruikt om actoren te verleiden in het kader van de ontwikkeling 

van de stadsregionale identiteit. De verwachting van de case studies is dat de inbedding in de 

lokale context belangrijker zal zijn om uiteindelijk te kunnen doorwerken dan de kwaliteit van de 

symboliek. Voor de praktijk betekent dit dat men zich sterker zal moeten richten op de verbinding 

van het symbool met de omgeving. Symbolen moeten verwijzen naar wat er leeft in de bevolking 

om een uitvergrote betekenis te kunnen krijgen. De vernieuwing van dit onderzoek ligt daarom in 

de toevoeging van cultuur (in de zin van way of life) als essentieel aspect van institutioneel 

onderzoek. Het zijn niet alleen formele regels en acteursverhoudingen!  
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