
Verslag netwerkbijeenkomst  

Thema: SMART for the people 

Datum: 10 december 2014  van 16 -18 uur 

Locatie: Wagenwerkplaats, Amersfoort  
 

 

 

 

Welkom en opening – Saskia Engbers (bestuurslid) 
 
Saskia opent de netwerkbijeenkomst met het buzz-woord SMART-city en heet 
iedereen van harte welkom. Door haar worden de vier sprekers van vandaag 
aangekondigd: 
 

1. Elma van Beek – directeur De Levende Stad 
2. Sietse Brouwer- Brouwerinbeeld 
3. Gereon Bargeman – Architectenwinkel 
4. Fred Sanders - Zelfbouw en duurzaamheid 

 

De Levende Stad Stand van Zaken  - Elma van Beek (directeur) 
www.delevendestad.nl  
 
Elma van Beek is heel blij dat er zo’n hoge opkomst is en heet 
speciaal de mensen die er voor de eerste keer zijn van harte 
welkom. Zij licht voor hen toe wat het netwerk van De 
Levende Stad inhoudt en waarin het zich onderscheidt van 
andere netwerken. Ten eerste gaat het om een open netwerk, 
iedereen kan meedoen. Ten tweede heeft het netwerk een 
filosofische basis. Een theorie die inhoudelijke samenhang 
brengt in ideeën en maatregelen voor duurzaamheid in het 
ruimtelijk vakgebied.  
 
De filosofie gaat uit dat de stad en de mensen elkaar 
wederzijds beïnvloeden zoals weergegeven in onderstaand 
model met de 4P’s: 
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*bron: presentatie Elma van Beek 10 december 2014 
 

http://www.delevendestad.nl/


 

 

Het bestuur van De Levende Stad ziet De Stichting De Levende Stad als het 
middelpunt om Filosofie, Netwerk en Toepassing te stimuleren zoals aangegeven in 
onderstaand model. 

 
*bron: presentatie Elma van Beek 10 december 2014 

 
Resultaten van afgelopen half jaar zijn: 
 

 De eerste nieuwsbrief van de Levende Stad met Economie & Ruimte; 
 De intentieovereenkomst Klimaatadaptatie; 
 De afronding van het onderzoek watersysteem; 
 Opdrachtgever zijn bij een project van de Hogeschool van Amsterdam; 

 Het artikel in Barometer Maatschappelijk Vastgoed; 
 Een lezing bij de Limburgse Vastgoed Sociëteit in Maastricht; 
 De opening van een Facebook-pagina om ook gebruikers van dit medium te 

betrekken bij De Levende Stad. 
 
Een mooi en goed voorbeeld van De Levende Stad in de praktijk is de Watertoren in 
Bussum. 
 

 



 

 

 
 
Een goede visualisatie vertelt een verhaal - Sietse Brouwer 
(Brouwerinbeeld) www.brouwerinbeeld.nl  
 
Sietse Brouwer werkt op het snijvlak van computertechniek en visueel ontwerp. Hij 
laat daarmee informatie tot de verbeelding spreken. Hij stelt de volgende vraag 
hardop centraal: 
 

“Hoe wordt de stad slimmer met visualisaties?” 
 

Hij presenteert de allerbekendste visualisatie in de wereld: De klok! Hij geeft aan, dat 
de volgende vereisten van belang zijn om te kunnen spreken over een visualisatie die 
bijdraagt aan de SMART-city: 
 

 De visualisatie voegt echt iets toe in de interactie tussen stad en de mensen. 
 Achter de techniek moet een verhaal zitten dat de mensen aanspreekt. 

 De visualisatie gaat over de gehechtheid met de stad en is beleving. 
 De levende stad groeit door de visualisatie in waarde voor haar gebruikers! 

 
Zijn verhaal wordt ondersteund met diverse goede en minder goede voorbeelden als: 
de Strava-hardloop-app, de fruit- en notenbomenapp en de misdaadkaart. De 
deelnemers zijn het eens met zijn stelling, dat de eerste vraag bij visualisaties is 
“Hoe wordt de stad slimmer met visualisaties?” 
 

 
 

http://www.brouwerinbeeld.nl/


 

 

De Architectenwinkel - Gereon Bargeman (kien ontwerp)  
www.kienontwerp.nl 
 
Gereon heeft ruim 20 jaar ervaring als stedenbouwkundige en komt tot de conclusie 
ik ben:  
 

 
“De man zonder plaatjes, maar met praatjes!” 
 
Hij slaat een brug naar de presentatie van Sietse Brouwer met daarbij het voorbeeld 
van twee apps: google en burgernet en daarbij gaat het om: 
 

1. het communiceren van een gebeurtenis; 
2. het netwerk; 
3. de actie; 
4. de vervolgcommunicatie. 

 
Met SMART (de techniek) kunnen je veel informatie krijgen, maar het gaat om de 
vraag die je stelt! 
 
Hij maakt vervolgens een vergelijking tussen de architecten in Nederland en België 
na de dialoog met de Vlaamse Bouwmeester die plaatsvond tijdens de Grande Finale 
van FASadE. De situatie in Nederland en België is sterk verschillend. Het gaat om de 
grondhouding in relatie tot het werk dat je binnenhaalt als architect. Enerzijds krijgen 
ook jonge architecten in België een kans bij aanbestedingen. Jonge architecten 
vechten er voor om opdrachten te krijgen. Bij de start werken deze architecten 
vooral voor particulieren. Die markt is in België veel groter dan in Nederland. Bij die 
opdrachten ontdekken ze het vak en ontwikkelen zich daarin. 
 
De Nederlandse architecten hebben door de enorme opgave van de afgelopen 
decennia het heel goed gehad. Er is veel kennis ontwikkeld. Nu wijzen de architecten 
vooral naar de overheid en vinden dat deze onvoldoende doet voor de architecten.  
De Vlaams bouwmeester wijst er vervolgens op dat de Nederlandse architecten met 
de strijdvaardigheid van de Vlaamse architecten en met de opgedane kennis van de 

http://www.kienontwerp.nl/


 

 

afgelopen decennia de grote opgaven waar we voor staan kunnen en moeten 
oppakken. Dit in tegenstelling tot de afwachtende houding die nu vooral voelbaar is. 
Wat zijn nu de opgaven die voorliggen. Dat is onder andere CPO en PO. De wensen 
van de eindgebruiker staan daarbij centraal. 
 
De Nederlandse overheid zal met de nieuwe Omgevingswet, waarbij de vergunning 
bij één loket kan worden aangevraagd, de markt vrijheid en investeringspotentie en 
architecten hebben alle kennis om opgaven en kansen op te pakken. Maar waarom 
gebeurt dat niet of onvoldoende. Architecten moeten daarom de vraag centraal 
stellen: 
 

“Wat is de vraag van de burger om zijn dromen te realiseren?” 
 

Zijn conclusies, breed gedeeld door de deelnemers: Communiceer met de 
burger/eindgebruiker en faciliteer deze als deze een initiatief heeft! Er is een groot 
gat tussen de professionaliteit van de burger en de bouwwereld. Daar ligt een kans 
voor architecten en stedenbouwkundigen die wel de kennis hebben van beide 
werelden. Met SMART-technieken kan vanuit de vraag van de burger meerwaarde 
gecreëerd en gefaciliteerd worden. 
 

 
 
Zelfbouw en duurzaamheid - Fred Sanders (Yourpace en TSM)  
Bij de videopresentatie van Fred Sanders zijn participatie en burgerinitiatieven het 
thema.  
 
Ontwikkelingen, die hij in de SMART-City ziet zijn: 
 

 huurders willen zelf verantwoordelijk zijn voor hun woning en de omgeving; 
 vastgoedontwikkelaars en woningcorporaties ontwikkelen samen sinds 2008; 
 Nederland gaat terug naar kleinschaligheid; 
 ondernemerschap is “booming” ook gelet op meer dan 1 miljoen ZZP-ers in 

Nederland; 



 

 

 er ontstaat samenwerking om de SMART-city te realiseren bijvoorbeeld met de 
ZZP-ers; 

 er is een transitie gaande bij gemeenten onder andere met de decentralisatie 
van onder meer ruimtelijke ordening en zorg. 

 
 

 
 
 
 

Afsluiting 
Elma van Beek bedankt alle sprekers en deelnemers met hun bijdrage aan de 
bijeenkomst en nodigt iedereen uit om tijdens de borrel de presentaties te bespreken 
en te netwerken. 
 
De volgende netwerkbijeenkomst van de Levende stad is op 10 juni 2015.  
Met dank aan Rianne Manders en Arno Kleine Staarman voor hun bijdragen, Wil 
Groenhuijsen voor de foto’s en IMOSS voor de locatie. 
 

 


