
Maarten van Ham

hoogleraar stedelijke vernieuwing en 

wonen aan de TU Delft

Onder invloed van de economie neemt de urbanisatie
wereldwijd toe en veranderen steden in metropoolregio’s.

Die ontwikkeling gaat ook ons land niet voorbij.
Waar liggen de uitdagingen bij deze toenemende verstedelijking?

Hoogleraar Maarten van Ham
over de toekomst van de stad.

‘Tweedeling voorkomen? 
Menging stimuleren!’
‘De stad polariseert. Terugkijkend naar de afgelopen vijftien jaar 

en vooruitblikkend op de eerstvolgende twintig jaar, zie ik steden 

ontstaan met steeds minder menging. Hoog- en laagopgeleiden, rijk 

en arm leven vaker ruimtelijk gescheiden van elkaar. Mensen met 

een hoog inkomen trekken naar mooie buurten en stadscentra, de 

lagere inkomensgroepen vind je aan de randen van de stad. Het is een 

toenemende trend die aandacht vereist. 

Ongelijkheid gekoppeld aan inkomens en opleiding veroorzaakt 

een tweedeling in de samenleving. Dat heeft consequenties 

voor allerlei sociale processen: wie kom je tegen op straat, waar 

ontmoet je je partner? Het heeft ook effect op 

kinderen als zij nauwelijks in aanraking komen 

met leeftijdsgenootjes uit andere milieus. Het 

veroorzaakt generatieslang een vicieuze cirkel van 

segregatie. 

Die wereldwijde trend van toenemende ruimtelijke ongelijkheid 

gaat ook ons land niet voorbij. Toch is in Nederlandse steden iets 

bijzonders aan de hand. Een hoog percentage van het woningbezit 

is er eigendom van sociale verhuurders. Daarom wonen zelfs op de 

duurste plekken, midden in het centrum, toch ook mensen met lage 

inkomens. Op dit punt zijn Nederlandse steden bijna een ‘paradijs’ 

en vergeleken met het buitenland zeer vooruitstrevend. We moeten er 

absoluut naar streven dat te behouden. 

Kansen

Er wordt veel gepraat over het woningtekort, vooral voor de 

middeninkomens. Het is een probleem,  maar schept tegelijkertijd 

ook kansen. De uitdaging ligt in de vraag: waar bouw je? Heel veel 

huidige problemen zijn het gevolg van foute keuzes uit het verleden 

met betrekking tot nieuwbouw. Van begin af aan moet er gestreefd 

worden naar gemengde wijken, gecombineerd met goede scholen. 

Want menging kun je stimuleren door onder andere te investeren 

in de opleiding en kansen van mensen, te beginnen met jonge 

kinderen. Hun kansen op school moeten samenhangen met hun eigen 

capaciteiten, niet met de kwaliteit van het onderwijs. 

Betere, snellere verbindingen in het openbaar vervoer zorgen voor 

verbindingen tussen mensen en werk. In een metropoolregio als 

Amsterdam is onbalans, omdat werk voor mensen met een lage 

opleiding niet altijd beschikbaar is op de plek waar zij wonen. Dit 

is vooral te zien in Almere. In het zuiden van Amsterdam gaat het 

economisch beter dan in het noorden en het oosten. Dat zie je ook 

terug in de inkomens. Sneller en goedkoper openbaar vervoer maakt 

het makkelijker om binnen de regio mensen en werk aan elkaar te 

verbinden.

Compact wonen

We groeien toe naar compactere steden met meer hoogbouw en betere 

toegang tot openbaar vervoer. We zullen ook steeds meer faciliteiten 

met elkaar delen, want hoe compacter we wonen, hoe aantrekkelijker 

en noodzakelijker het wordt om, bijvoorbeeld auto’s, te delen. Het 

politieke klimaat heeft veel invloed op de stad van de toekomst. De 

keuze voor duurzaamheid kan ongewild ook ongelijkheid stimuleren. 

Hoe meer je verdient, hoe meer je op het gebied van duurzaamheid 

aan je woning kunt realiseren. Willen we dat duurzaam wonen voor 

iedereen betaalbaar is, dan zal daar een massale, politieke oplossing 

voor moeten komen.

De stad van de toekomst is er een waarin ieder in gelijke mate toegang 

heeft tot scholen, gratis openbaar vervoer en duurzaam, betaalbaar 

en compact wonen. We zijn er minder afhankelijk van auto’s, want 

fietsend of met openbaar vervoer kom je overal. De toekomstige stad 

is ook sociaal duurzaam. Het is makkelijk om er elkaar te ontmoeten. 

In Nederland zijn we geneigd onderlinge verschillen te veel te 

benadrukken. ‘Nederland moet weer groot worden’, klinkt het. 

Natuurlijk kunnen er best dingen beter, maar over het algemeen gaat 

het in Nederland juist heel goed. We zijn een klein land, maar in veel 

opzichten groots en we staan al jaren hoog in de top 10 van landen 

waar het goed gaat. Onze sociale huursector speelt een grote rol in 

het leefbaar houden van onze steden. De uitdaging voor de komende 

decennia is om die toppositie vast te houden.’

van de MaKers van             visie


