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Mediator in het regionaal denken 

 

“Regions and places were not just seen as passive spaces to be planned or designed 

by an authority, but as active milieus that influence, and are influenced, by the 

interactions of actors.”
1
  

 

Op basis van deze constatering ontwikkelt Luuk Boelens in zijn laatste boek een methode 

voor de aanpak van ruimtelijke plannen op de regionale schaal. Actor Relational Approach 

(ARA) beoogt een hogere slagingskans voor ruimtelijk plannen op de regionale schaal.
2
 Deze 

slagingskans zou in ieder geval hoger zijn dan bij de traditionele planologie die meer op 

hiërarchische relaties en formele instrumenten is gevestigd. De toename van het belang van 

de regionale schaal stelt nieuwe eisen aan het planningsinstrumentarium. Dat 

instrumentarium schiet tekort als het gaat om het sturen en begeleiden van complexe 

ruimtelijke processen, die op hun beurt vaak het gevolg zijn van nationale, transnationale of 

zelfs mondiale ontwikkelingen.  

 

De inrichting en ordening van de ruimte is een reflectie van de maatschappij en weerspiegelt 

de complexiteit van de context waarin ruimtelijke ontwikkelingen ontstaan.
3
 De complexiteit 

op de regionale schaal is bij uitstek een afspiegeling van ontwikkelingen die plaats vinden 

buiten de juridische en planologische kaders van stad en staat. Tussen de territoriaal 

uitdrukkelijk gedefinieerde systemen van de stad en de natiestaat zweeft de regionale schaal 

met zwakke definities van grenzen, gezag en de reikwijdte ervan.
4
 Het territorium wordt op 

regionale schaal als het ware bij elkaar gehouden door dynamische, interne en externe 

krachten, belichaamd in belangengroeperingen die strategische, vaak niet permanente 

coalities met elkaar aangaan. In de moderne theorie worden deze groeperingen beschouwd 

als gemeenschappen (‘commons’) die hun samenhang ontlenen aan gedeelde belangen. 

                                                 
1 Luuk Boelens, The Urban Connection, An actor-relational approach to urban planning (010 
Publishers, 2009) p. 182 
2 Actor Relational Approach (ARA) evolueerde uit de Actor Network Theory (ANT) en concentreert 
zich evenals de ANT op de relaties tussen de actoren van de maatschappij zodat deze zo gestuurd, 
geprikkeld of georganiseerd worden dat ze een synergetische uitwerking hebben op de omgeving. 
Daarbij gaat de benadering ervan uit dat de ruimtelijke ordening niet van boven af opgelegd aan de 
maatschappij wordt maar het resultaat is van de maatschappij. 
3 Manuel Castells, in Postmodern Geographies. The Reassertion of Space in Critical Social Theory, 
Edward Soja (Verso, 1999), p. 70-71 
4 Saskia SASSEN, Territory, Authority, Rights, From Medieval to Global Assemblages (Princeton 
University Press, 2008) 
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Deze belangen kunnen politiek van aard zijn, maar ook religieus, maatschappelijk, etnisch, 

cultureel of activistisch voor bepaalde doelstellingen.
5
  

 

De kritiek van Boelens focust zich op het feit dat deze stads- of staatsgrensoverstijgende 

relaties niet geïntegreerd worden in het ruimtelijke beleid, dat aan die vaste kaders blijft 

vasthouden. Hij pleit niet voor een nieuwe bestuurslaag, met nieuwe planologische 

bevoegdheden. Voor de regio stelt hij daarentegen een provocatieve benadering voor van 

“plannen zonder overheid”. De overheid wordt daarin overigens niet geheel uitgesloten, 

maar planners dienen zich in toenemende mate te richten op gemeenschappen die 

maatschappelijke, culturele maar ook economische belangen vertegenwoordigen. De op 

diverse wetenschappen toepasbare benadering Agent Based Approach is vooral gebaseerd 

op het gedrag en relaties van de actoren die invloed hebben op totstandkoming van 

beslissingen. 
6
 De afwezigheid van een eenduidig overheidsorgaan dat, helder gedefinieerd, 

de belangen van een regio dient, wordt gecompenseerd door wisselende coalities van 

actoren, waarin de overheid op basis van gelijkwaardigheid participeert. Er is dus sprake van 

een horizontale verdeling van de actoren terwijl bij traditionele planning de actoren in een 

verticaal model gerangschikt zijn. Deze organisatie van actoren zet druk op de manier 

waarop ruimtelijke plannen op de schaal van de regio ontstaan. Het risico van top-down 

planologie is dat behoeftes en eisen van andere partijen niet worden herkend of dat 

behoeftes in de dynamische realiteit zijn veranderd voordat de plannen klaar zijn. Het 

voorstel van Boelens lijkt om de aanpak en de rol van een ruimtelijk plan (of gebiedsplan) op 

de regionale schaal aan te passen aan de context waarvan het deel uit maakt. Dit betekent 

dat de focus radicaal verandert. In de moderne terminologie van marktwerking zouden 

ontwerpers en planners zich meer moeten inspannen om de ‘vraag’ te begrijpen en te 

faciliteren in plaats van ‘aanbod’ te creëren. Hier ontstaat een gat tussen de academische 

theorie en de praktijk. De planners en ontwerpers hebben volgens Boelens de vertaalslag 

tussen de collaboratie- en gedragstheorieën en de planningspraktijk nog niet gemaakt. 
7 

Het plan of het scenario krijgt in de benadering van ARA een andere rol en gedaante dan 

voorheen. Op regionaal niveau betekent het dat een ruimtelijk ontwerp of scenario een 

paraplu voorstelt waaronder verschillende belangen voor diverse actoren herkenbaar zijn.  

 

Mede hierdoor zou het beter zijn om vooral in het begin geen doelen te definiëren maar om 

een neutrale mediator, zoals Boelens voorstelt, in te schakelen om de kansen en voordelen 

in kaart te brengen. Dit biedt mogelijkheden om al vanaf het begin de key-actoren bij het 

beleid of plan te betrekken. De mediator zou de spilfunctie tussen verschillende belangen, 

perspectieven en houdingen moeten faciliteren. Aangezien de schaal van de regio een 

relatief nieuw fenomeen is, zou de mediator ook een voortrekker, inspirator en coach voor 

de overige actoren moeten zijn. Eén van de eerste ondernemingen van een mediator zou 

zijn het inzichtelijk maken van het regionale concept voor de inwoners maar ook voor 

buitenstaanders. Doordat de regio een vaag gedefinieerd systeem is, dat overigens uit 

verschillende niet altijd samenhangende ruimtelijke dimensies bestaat, is het beeld ervan bij 

de inwoners en actoren niet helder en levendig. Een helder beeld is een vereiste om zich 

met de regio te kunnen identificeren. Ook al delen veel inwoners een zekere regional 

lifestyle, zijn ze zich er weinig bewust van dat het domein van hun op het eerste gezicht 

fragmentarisch bestaan, zoals inter-stedelijke woon - werk relatie, wel degelijk als een 

                                                 
5 Luuk Boelens, The Urban Connection, An actor-relational approach to urban planning (010 
Publishers, 2009) p. 184 
6 Eric Bonabeau, Agent-based modeling: Methods and techniques for simulating human systems, 
http://www.pnas.org/content/99/suppl.3/7280.full 
7 Idem., P.185  
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geheel begint te functioneren. Individuen en daarmee ook actoren hebben een beeldend en 

theoretisch referentiekader nodig om hun acties te sturen en interpretaties van de 

omgeving te vormen. Het construeren van een helder beeld van de regio lijkt overigens niet 

zo voor de hand liggend als bij een stad, die als historisch object heldere media- en mentale 

beelden heeft verworven die vaak nauw samenhangen met symbolen en metaforen van 

ruimtelijke ervaring.
8
 Een mediator zou de aangesproken partij kunnen zijn die voor deze 

beeldperceptie zou kunnen zorgen. Het takenpakket van een mediator ten aanzien van 

regiovorming en bewustwording (‘branding’) wordt aardig gekenschetst in The Image and 

the Region met inspirerende begrippen als managing reputation, visualizing desires, 

creating identity, visioning, governing urban regions, etc.
9
 

Nadruk ligt hierbij op het in kaart brengen van mogelijkheden, kansen en zowel positieve als 

negatieve karakteristieken van de regio, zoals ook Boelens voorstelt. Deze benadering laat 

ruimte over voor de actoren om hun belangen in de concepten te herkennen en zich met het 

concept te identificeren. 

 

Historische wortels van netwerk benadering 

Een wetenschappelijke veronderstelling in dit artikel is dat er een interessant historisch 

antecedent is van juist een dergelijk soort mediator als waarvoor nu wordt gepleit. Het 

moderne gedachtegoed van de regio is voor een belangrijk deel terug te voeren op de 

plannen, theorieën en projecten van de Regional Planning Association of America (RPAA). De 

organisatie ontstond na de Eerste Wereldoorlog in New York als een groep vooraanstaande 

intellectuelen die zich zorgen maakte om de maatschappelijke problemen van de periode 

waarin ze leefden en daarvoor oplossingen zag in een nieuwe manier en een nieuwe schaal 

van plannen, de Regional City. Het bekendste lid was Lewis Mumford, die een belangrijke rol 

had in de verbreiding van het gedachtegoed via talloze internationale publicaties. Maar ook 

andere leden, Clarence Stein, Benton MacKaye, Henry Wright en Alexander Bing waren 

bekende en invloedrijke figuren in hun tijd. 

 

Een van de centrale doelstellingen van de RPAA was om de regio of Regional City als 

tegenhanger van de industriële metropool als planningsterritorium te introduceren. De 

grotere omvang van de regio bood kansen om zowel de industriële metropool als de 

woonomgeving met inheemse karakteristieken op menselijke schaal te faciliteren. 

Grootschalige economische groei die gepaard ging met de tot dan toe meest hevige 

urbanisatie legde veel druk op de stedelijke faciliteiten. Het resulteerde in de bekende  

onhygiënische, onveilige en overvolle woonomgeving in de 19
de

 en begin 20
ste

 eeuw. Het 

ontstaan van gedachten over verstedelijking op de regionale schaal was in het geval van de 

RPAA een strijd om betere huisvesting en sociale omstandigheden gezien de dringende 

noodzaak.  

 

Om hun ingrijpende idealen van plannen op regionale schaal te realiseren moest de 

organisatie de ‘toegevoegde waarde’ van hun ‘Regional City’ inzichtelijk maken voor alle 

actoren, en het idee zodanig formuleren dat alle betrokkenen er op hun eigen manier 

voordelen in zou zien. Boeiend in dit verband is dat de RPAA nooit daadwerkelijk een 

‘instituut’ is geweest. Als tamelijk los geordend collectief gingen zij dynamische 

bongenootschappen aan die verantwoordelijk waren voor het ontwikkelen van de ideeën en 

projecten. De meeste van deze ideeën kwamen tot stand door een intensieve 

                                                 
8 Remo BURKHARD, Visualizing Desires, not Cities, in The Image and the Region – Making Mega-
City Regions Visible!, Alain THIERSTEIN en Agnes FÖRSTER ed., (Lars Müller Publishers, 2008), 
p.170 
9 Alain THIERSTEIN en Agnes FÖRSTER ed., The Image and the Region – Making Mega-City 

Regions Visible! (Lars Müller Publishers, 2008) 
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groepsinteractie waarbij belangen van overheid, civil society en commercie 

vertegenwoordigd waren. De leden waren betrokken bij een breed scala aan projecten op 

verschillende vakgebieden, van voorstellen voor huisvestiging en hypotheekgarantie tot 

beleidsvoorstellen voor community planning
10

.  

 

Hun voorstellen voor de regionale schaal hadden raakvlakken met zowel utopische visies 

over gemeenschappen en de fysieke uitdrukking daarvan, als met pragmatische 

gedragstheorieën die tot actie zouden leiden
10

. Vaak fungeerde de organisatie dus als een 

spil tussen verschillende actoren uit verschillende disciplines en wisten ze de gezamenlijke 

belangen duidelijk te benadrukken. De korte film “The City” die in 1939 in opdracht van 

RPAA tot stand kwam, toont het beste aan dat de organisatie de discussie over de regio niet 

alleen in de hoge kringen van de wetenschap en politiek wenste te houden maar ook een 

breed draagvlak onder de bevolking trachtte te creëren. De film benadrukt de verwijdering 

van de mens van de natuur door de industrialisatie en romantiseert het leven van het 

platteland. Het is aannemelijk te denken dat ze de analogie van contrasten in levenswijzen 

gebruikten om tijdsgenoten ervan te overtuigen dat de focus op de industriële metropool 

niet de oplossing was.
11

 Met het maken van de film toont RPAA desondanks dat nieuwe 

ontwikkelingen en processen, zoals nieuwe media, goed bruikbaar zijn om acties te initiëren. 

De levensvatbaarheid van hun gedachten over de symbiotische stad waren zelf ook in hoge 

mate afhankelijk van andere op de toekomst gerichte producten van de industrialisatie: 

auto’s en snelwegen. Het herkennen en erkennen van innovaties die een toegevoegde 

waarde voor de maatschappij kunnen hebben is ook één van de talenten die een mediator 

hoort te beheersen. 

 

De invloedrijke biograaf van de RPAA, Kermit C. Parsons vergelijkt de samenwerking binnen 

de RPAA met een orkest of atletisch team wiens leden multi-getalenteerd zijn, maar ook 

expert op één vakgebied. Elk afzonderlijk brachten zij een expertise en een netwerk in, met 

een grote complementariteit aan competenties en een gezonde frictie van belangen. Waar 

nodig schakelde zij externe expertise in.
12

  

Deze functie van een spil in de vorm van een mediator tussen verschillende groepen en 

actoren midden in de maatschappij, met de doelstelling betere leefomstandigheden en 

betaalbare huisvesting voor de lagere klasse en nieuwe planningsmethode te creëren, heeft 

ertoe gedragen dat hun ideeën grote weerklank hebben gekregen, ook lange tijd nadat de 

organisatie zelf beëindigd was. Door daarnaast zelf hun ideeën te concretiseren in plannen, 

ontwerpen en voorstellen en daarvoor draagvlak te zoeken bij politici, banken en de 

bevolking tonen ze aan dat de rol van een mediator de kritische factor kan zijn bij een 

omslag van manier van aanpak en denken. 

 

                                                 
10 Roy LUBOVE, Commnity planning in the 1920`s: The Contribution of the Regional Planning Association of 
America (University of Pittsburg University Press, 1963) 
10 Kermit Carlyle PARSONS, “Collaborative genius: The regional planning association of America” in Journal of 
the American Planning Association 4 (1994): 462–82 
11 http://www.archive.org/details/CityTheP1939 
12 Parsons zie noot 10 
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Globalisatie: sociale en economische context 

Was de regiovorming oorspronkelijk geïnitieerd om meer lucht en groen voor de inwoners te 

creëren, tegenwoordig lijkt het denken over de regio eerder een reactie te zijn op 

globalisering.
13

 De wens om op globaal niveau economisch te concurreren lijkt de motieven 

voor initiatieven op regionale schaal te beheersen. Daarbij lijken de nobele idealen over een 

betere maatschappij en leefomgeving (die ertoe hebben geleid om de regio als 

planningsoptie te beschouwen) verloren te zijn. De agenda’s zijn weliswaar niet meer 

hetzelfde als in de jaren ’20 en ’30, maar de uitdagingen zijn met de toenemende 

complexiteit van de maatschappij ook groter en complexer. Tegenwoordig zijn er zoveel 

verschillende perspectieven, opvattingen en belangen, dat bijvoorbeeld een zwart-wit film, 

in de figuurlijke zin, als die van RPAA niet meer mogelijk is. Juist omdat er zoveel belangen 

en perspectieven zijn, zou er een organisatie als mediator naar voren moeten stappen om 

elk belang evenwichtig te belichten en vertegenwoordigen. Met een visie op de toekomst en 

innovatie in verschillende disciplines, zoals bijvoorbeeld de nieuwe media en 

organisatiemodellen (ARA), kan een mediator een schakel vormen in het regionaal denken, 

regiovorming en initiatieven op de regionale schaal. Hierbij is een collaboratie tussen 

verschillende specialisten noodzakelijk om de voorstellen tot leven te wekken en brede 

interesse en betrokkenheid van diverse actoren te bewerkstelligen. De Regional Planning 

Association of America is een voorbeeld dat bij uitstek laat zien hoe deze collaboratie tot 

inspirerende ideeën en concrete projecten kan leiden.  

 
 

 

                                                 
13 Peter Calthorpe;  William Fulton, The regional city, Planning for the end of sprawl  (Island Press, 2001) 


