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Als oprichters van het Stadslab Roermond kunnen we
stellen dat de periode vanaf het moment van oprichting tot vandaag de dag bijzonder leerzaam was. En
dat nog steeds is. Het werken als een Stadslab was
voor ons nieuw terrein en bleek in de dagelijkse gang
van zaken zeker niet eenduidig te zijn. Nog steeds
stellen we ons intern essentiële vragen als: wat is ons
gedachtegoed, hoe functioneert ons Stadslab, wat is
onze rol in de lokale context, hoe zien we onszelf en
hoe zien anderen ons. We kunnen alvast vertellen dat
we daar nog steeds niet helemaal uit zijn. En dat zal
waarschijnlijk ook nooit gebeuren.
Als ons één ding duidelijk is geworden, dan is het wel
dat de spelregels uit het traditionele werkveld op een
Stadslab veelal niet van toepassing zijn. Stadslabs en
vergelijkbare organisaties zijn een nieuw opgekomen
segment dat niet valt binnen de publieke, private of
commerciële hokjes die we kennen. En dan hebben we
het niet zozeer over de concrete vorm van de organisatie of iets dergelijks, maar over de positie die je
als Stadslab inneemt binnen het speelveld en de diversiteit aan belangen van een traditioneel mechanisme.
En die positie varieert naar gelang het resultaat dat je
wilt bereiken. Je zou kunnen zeggen dat een Stadslab
- althans het onze - zich een beetje gedraagt als een
kameleon. We vereenzelvigen ons met de context van
het project, de locatie of het beoogde doel. Als we ons
begeven op het pad van burgerbelangen dan hanteren
we een ander instrumentarium dan wanneer we aan

tafel zitten met een commerciële partij. Dat klinkt
logisch, maar is niet altijd eenvoudig. Het variëren in
positie roept namelijk ook vragen op als: hoe werken
jullie, voor wie werken jullie en wiens belangen behartigen jullie. Daar waar het reilen en zeilen van traditionele organisaties bij de meeste mensen redelijk
helder in beeld is, moet je als Stadslab vaak toch enige
toelichting geven. We zijn geen commercieel bedrijf,
we zijn geen overheid en we zijn ook geen burgerinitiatief. Wat we wel zijn is een vertegenwoordiging
van de stad in algemene zin, met wellicht een nadruk
op ruimtelijke aspecten. En die stad is van iedereen:
burger, overheid, bedrijfsleven. We programmeren
en agenderen zaken die er ons inziens in een stedelijke omgeving toe doen. En daarna proberen we die
zaken waar te maken. Dat doen we niet alleen, maar
samen met anderen. We hopen met deze publicatie, die
mede mogelijk is gemaakt door het Stimuleringsfonds
Creatieve Industrie, een bijdrage te leveren aan meer
inzicht in en vooral ook de verdere ontwikkeling van
Stadslabs in Nederland.

De oprichters, v.l.n.r. Alexander Augustus, Peter Kortekaas en Eric Brugman - Mike Downs

Voorwoord
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EEN PERSOONLIJKE NOOT

Het Stadslab Roermond bestaat inmiddels bijna drie
jaar en in die tijd is er een diversiteit aan initiatieven
en activiteiten ontplooid. Omdat Stadslabs een nieuw
fenomeen vormen met een eigen doelstelling en een
eigen werkwijze, vonden we het zinvol om ons eigen
Stadslab te duiden en in kaart te brengen waar we als
organisatie staan. Een vergelijking met traditionele
organisaties zou - zo menen wij - niet zonder meer
nieuwe inzichten verschaffen. Daarom hebben we
besloten middels een kritische zelfreflectie terug te
blikken op onze eigen organisatie vanaf het moment
van oprichting tot heden.
Het doel is om onze eigen ontwikkeling in kaart
te brengen en vast te stellen of een Stadslab - ons
Stadslab - een zeker bestaansrecht vertegenwoordigt. Veel Stadslabs en vergelijkbare organisaties zijn
ontstaan in tijden van crisis waarin top-down ontwikkelingen plaats maakten voor bottom-up initiatieven.
De totstandkoming van deze publicatie valt min of
meer samen met het verdwijnen van diezelfde crisis.
Dientengevolge kunnen we de genoemde zelfreflectie
niet alleen zien als een duiding van onze organisatie
maar kan deze wellicht ook inzicht verschaffen in de
kansen en ontwikkelingsmogelijkheden voor Stadslabs
in de toekomst.
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Stadslab Roermond van experiment naar realisatie
vormt een terugblik op onze eigen ervaringen. Er wordt
ingegaan op alle organisatorische en projectmatige

aspecten om zodoende een bijdrage te leveren aan
de kennisontwikkeling en inzichten die er ten aanzien
van het functioneren van Stadslabs in het algemeen
bestaan. Zie de inhoud van dit document vooral niet
als een bewezen praktijk of generiek toepasbare leidraad. Elke organisatie vaart immers een eigen koers
met een eigen doelstelling en een eigen werkwijze. En
zo hoort het ook. Zie dit document daarom als een manifest van ons eigen Stadslab Roermond, met daarin
verwoord welke doelen we onszelf stellen en hoe wij
zaken aanpakken. die we op onze weg tegenkomen.

Stadslab Roermond in actie op de Architectuurdag - Timmy de Groot

Inleiding

WAAROM DEZE PUBLICATIE?

Het Stadslab Roermond is opgericht in 2013 door drie
Roermondse architecten: Alexander Augustus, Eric
Brugman en Peter Kortekaas. De motivatie van de oprichting komt voort uit onze gedeelde kritische houding
jegens het algemene projectmatige karakter die de
sector waarin we werkzaam zijn de laatste decennia
heeft ontwikkeld. Ruimtelijke en stedelijke ontwikkelingen komen (te) vaak voort uit een praktische, financiële en/of projectmatige oorsprong. Deze tendens gaat
gelijk op met het verdwijnen van visionaire, intrinsieke
en lokaal-contextuele motivaties voor het werken aan
een stad. Deze ontwikkeling vinden we erg spijtig.
Het Stadslab Roermond is opgericht met als doel een
platform en kennisnetwerk te creëren dat, vanuit een
lokale betrokkenheid, is gericht op de ruimtelijke en
gebouwde omgeving van Roermond. Simpel gezegd:
het gaat over een stad en over mensen. Het gaat over
de relatie van de gebouwde en ongebouwde omgeving
met de dagelijkse realiteit van mensen die zich daarin
bevinden, die daar wonen en werken, die gast en bezoeker zijn, enzovoort. Die relatie bepaalt hoe wij onze
stad gebruiken en is de generator van stedelijke dynamiek. In die context ontstaan de vraagstukken en de
thematiek van waaruit ruimtelijke en stedelijke ontwikkelingen zouden moeten voortkomen. En dat zijn de onderwerpen waar het Stadslab Roermond zich op richt.
Denk bijvoorbeeld aan zaken als leegstand, veiligheid,
toegankelijkheid, huisvesting, behoefte aan voorzieningen. Deze thema’s omvatten uiteraard meer dan enkel

PRIJSVRAAG Inwoners

de ruimtelijke omgeving. Maar dat is ook noodzakelijk,
want juist op die wijze werken we aan een breed kennisnetwerk met een diversiteit aan disciplines. Het
uiteindelijke doel is kennisuitwisseling, het stimuleren
van co-creatie en het in gang zetten van initiatieven
die anders tot stand komen dan vanuit een traditionele
puur projectmatige drive.
We lanceren initiatieven met betrekking tot de gebouwde omgeving gerelateerd aan maatschappelijke
thema’s. Toetsbaar op kleine schaal, toepasbaar op
grote schaal. Op die manier werken we aan oplossingen voor problemen die groter zijn dan onszelf of waar
traditionele marktpartijen geen brood in zien, of waar
simpelweg niet genoeg aandacht voor is. Het gaat om
het programmeren en agenderen van onderwerpen
die ertoe doen in een stedelijke omgeving. En die onderwerpen zijn niet voorbehouden aan een specifieke
groep maar hebben te maken met de alledaagse beleving van alle mensen die zich in een stad ophouden.
Het gaat om zaken als levendigheid, samenhang, welbevinden, identiteit; zaken die een stad aantrekkelijk
maken. En bij die vraagstukken is de betrokkenheid van
anderen uiteraard noodzakelijk, essentieel zelfs. Het
Stadslab Roermond zoekt daarom in haar werkwijze
per definitie de interactie met anderen.

Winkelce
Het Wilhelminaplein, de
Veldstraat, de oude spoortunnel, de parkeergarage bij
De Oranjerie. Plekken in
Roermond waar wel wat
aan te verbeteren valt. Drie
jonge architecten uit Roermond doen een oproep.
Artikel Roermond in de Steigers - Dagblad de Limburger

Voorgeschiedenis
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HOE HET BEGON

door Frank Clevers

I

n de Veldstraat, het uitgaansgebied van weleer, is het opvallend rustig. Eigenlijk kent de
straat nu een identiteitscrisis.
Er liggen percelen braak en het is
geen winkelstraat en ook geen
woonstraat. Wat willen we er mee?
Moet het die bruisende plek van
vroeger worden of een woongebied? Of misschien wel iets heel anders? Alexander Augustus, Eric
Brugman en Peter Kortekaas, zelfstandig gevestigde architecten in
Roermond, alledrie dertigers, da-

kunnen ideeën aandragen voor ‘verbeterplekken’ in de binnenstad van Roermond

entrum maken in de spoortunnel..?

Een vraag die we onszelf als organisatie met enige regelmaat stellen is waarom we er zijn, en met welk doel.
Dat gaat iets verder dan enkel het benoemen van de
reden tot oprichting, want die beantwoordt de vraag
slechts in het algemeen en kan gezien worden als een
soort kernwaarde of een altijd aanwezige onderhuidse
drijfveer. Als Stadslab zoek je echter specifiek naar
een bepaalde thematiek of naar bepaalde opgaves. En
in die thematiek en opgaves worden het motief en doel
op een projectmatige wijze zichtbaar. Hierin wordt ook
duidelijk dat er verschillen zijn tussen Stadslabs onderling.
Het afgelopen jaar hebben we met verschillende collega-Stadslabs kennis gemaakt en gesproken over
ieders specifieke motivatie. Sommige Stadslabs zijn
opgericht met één enkel doel, soms zelfs voor één
enkel project. Andere hanteren een algemeen gedachtegoed en zoeken daarop aansluitende opgaves of projecteren dat gedachtegoed op opgaves die op hun pad
komen. Ons Stadslab is van de laatste categorie. Onze
motieven en doelstellingen zijn daarom het best te nuanceren aan de hand van twee verschillende projecten
als voorbeeld.
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Ons eerste project was het organiseren van een prijsvraag, getiteld Roermond in de Steigers. Het doel van
deze open oproep was het zichtbaar maken van de publieke opinie omtrent een aantal verbeterplekken in de

binnenstad van Roermond. Plekken die iedere inwoner
kent en die vaak geassocieerd worden met lelijkheid,
sociale overlast, achterstallig onderhoud en andere
vergelijkbare waarderingen. Voor een Stadslab een
dankbaar onderwerp. Het inzetten van een prijsvraag
is een licht activistische benadering en de motivatie
hiervoor was de stelling dat traditionele mechanismen er de afgelopen decennia niet in geslaagd zijn
deze plekken op de agenda te zetten, laat staan ze
concreet te verbeteren. En daarmee is ook gelijk onze
doelstelling duidelijk: niet enkel agenderen, maar ook
concreet aanpakken. Omdat dit een zelf-geïnitieerd
project betreft, moge duidelijk zijn dat de motivatie en
doelstelling volledig overeenkomt met hetgeen we als
Stadslab in algemene zin beogen te doen.
Dan het andere voorbeeld. Enige tijd later werd het
Stadslab Roermond benaderd door een groot landelijk
opererend bouwbedrijf. Het bouwbedrijf in kwestie was
uitgenodigd voor de aanbesteding van een infrastructureel nieuw te ontwikkelen stukje Roermond en vroeg
vervolgens ons Stadslab als lokale partij om voor de
betreffende project-locatie een visie te ontwikkelen. De motivatie en doelstellingen van deze opgave
zijn vanzelfsprekend anders dan wanneer we die zelf
zouden formuleren. En daarom stelden we onszelf de
vraag of we als Stadslab een meerwaarde konden
bieden ten opzichte van reguliere marktpartijen. Het
antwoord op deze vraag kwam verrassend genoeg van
het bouwbedrijf. Hun verzoek kwam namelijk voort uit
de ambitie om een visie te ontwikkelen vanuit onze specifieke en kritische attitude ten opzichte van stedelijke

Brainstormen met de Denktank - Stadslab Roermond

Organisatie

MOTIEVEN EN DOELSTELLINGEN VAN EEN
STADSLAB

ontwikkeling, met als doel een ander dan standaard
resultaat te behalen. En met die gedachte kunnen wij
als Stadslab natuurlijk uitstekend uit de voeten. Onze
conclusie is dat je eigen motivatie en doelstelling geen
enkele belemmering hoeven te vormen bij opgaves die
door anderen worden geïnitieerd. Je kan ze dus inzetten om zelf te initiëren maar je kan er ook specifiek
voor worden gevraagd. Veel, zo niet alle, Stadslabs
kennen een motivatie die voortkomt uit maatschappelijke en lokale betrokkenheid. Wij zijn van mening dat
wanneer je behalve programmeren of agenderen ook
wilt realiseren, je de koppeling zal moeten maken met
werkelijke en commerciële belangen.
BESTAANSRECHT EN POSITIONERING BINNEN DE
ACTUELE LOKALE CONTEXT
Een beginnend Stadslab is gebaat bij een zeer gerichte compromisloze positionering. Uit eigen ervaring
kunnen we zeggen dat de opstart een krachtsinspanning vereist, wellicht meer nog dan bij een traditionele onderneming. Naast het praktische opstarten zal
er immers naar buiten toe duidelijk gemaakt moeten
worden wie of wat je bent. Stadslabs vormen immers
een nieuw segment en neem van ons aan dat dat vragen
oproept. Die zullen moeten worden beantwoord. De
juiste positionering is van essentieel belang, want het
gevaar is aanwezig dat je in de loop der tijd wordt vereenzelvigd met of een traditioneel commercieel bedrijf
of een overheidsgerelateerde instantie.
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In ons geval streven wij naar een autonome positie
binnen het veld van stedelijke en ruimtelijke ontwikkelingen die ons in staat stelt om zeer kritisch te zijn
en te blijven. Het Stadslab Roermond is vanaf het
begin zorgvuldig met haar positionering omgegaan.
Van meet af aan - en nog altijd - staan we voor een
lokale en maatschappelijke betrokkenheid. Niet als
bedrijf, niet als overheid, maar als eigen autonome
organisatie. Overigens is het gezien de opkomst van
het fenomeen Stadslabs en vergelijkbare organisaties zeer opvallend dat er nog altijd geen rechtsvorm
bestaat die echt van toepassing is, maar dat terzijde.
Voor de positionering van een Stadslab geldt: kies en
wordt gekozen. Je zal zelf zeer specifiek moeten zijn
om ook specifiek te worden gevonden. Onzes inziens is
een Stadslab per definitie lokaal georiënteerd, wij zijn
althans nog geen uitzondering hierop tegengekomen.
En lokaal georiënteerd betekent dat je je weg moet
vinden binnen het bestaande lokale krachtenveld. Een
Stadslab heeft anderen nodig, sterker nog: de meeste
Stadslabs zijn zeer ambitieus op het gebied van samenwerken of co-creatie.
Het Stadslab Roermond heeft na oprichting bewust en
gericht aandacht besteed aan het kennismaken met
traditionele partijen: overheid, bedrijfsleven, et cetera.
Die voorstelronde zorgt voor een gezond netwerk en
dat is een absolute noodzakelijkheid. Dit gaat prima
samen met een nieuwe werkwijze of eventuele activistische benadering. Traditionele partijen staan namelijk
ook niet stil en gaan graag het gesprek aan. Je beperken tot enkel uitspreken dat zaken anders moeten

heeft meestal niet zoveel zin. Dat vinden andere organisaties namelijk zelf ook. Als Stadslab hoor je te laten
zien hoe dat dan moet. Je moet het voorbeeld geven.
Het voordeel hierbij is dat traditionele rolpatronen zijn
verdwenen. Het maakt tegenwoordig niet meer uit wie
bepaalde ontwikkelingen in gang zet. Dat biedt kansen
voor Stadslabs waarvan het bestaansrecht veelal verbonden is met zelf ontplooide initiatieven. Om voort te
leven heb je dus resultaten nodig. Ook wat dat betreft
zien we diversiteit binnen de verschillende Stadslabs.
Enerzijds de organisaties die enkel onderwerpen willen
agenderen of programmeren, anderzijds organisaties
die meer nadruk leggen op de praktische concretisering daarvan. Hoe dan ook zal je je bestaansrecht
moeten verdienen met een “proven practise”.
ORGANISATIEMODEL, WERKMETHODIEK,
ACTIVITEITEN EN SAMENWERKINGSVERBANDEN
Los van alle motivaties, doelstellingen en ambities
heeft het Stadslab Roermond uiteraard ook een organisatiemodel. Wij zijn georganiseerd als VOF, maar feitelijk is dat niet relevant. Dit zal immers per Stadslab
variëren en we brachten al eerder het gebrek aan een
juiste rechtsvorm ter sprake. In praktische zin vormen
we met drie architecten de vaste kern van het Stadslab
en worden per project alle benodigde disciplines en
capaciteiten toegevoegd. De ene keer gebeurt dat in
de vorm van een denktank, de andere keer maken we
contractuele afspraken met derden en op weer andere
momenten werken we in een consortium met andere

organisaties. Dit varieert dus en is uiteraard sterk
afhankelijk van de aard en schaal van een opgave en
of deze zelf geïnitieerd is of door derden wordt aangedragen.
Los van al deze variabelen is onze werkwijze echter
zeer consequent. Als Stadslab ontlenen we ons bestaansrecht vooral aan onze maatschappelijke benadering waarbij een zorgvuldige analyse van de opgave,
de locatie, de context en vooral ook alle betrokkenen
centraal staat. Zodoende waken we ervoor om niet te
snel te vervallen in het maken van plannen of ontwerpen en investeren, aanzienlijk meer dan dat het geval
is bij traditionele partijen, veel tijd en energie in de
communicatie met eenieder die bij de opgave of een
locatie is betrokken. Een Stadslab is namelijk een verbindend mechanisme. We verbinden groot en klein,
stad en inwoner, opgave en locatie. Dat is een grote
kracht en meerwaarde en bij de opgaves die we oppakken een absolute must. Inmiddels wordt dit ook door
anderen erkend, sterker nog: we worden specifiek gevraagd om ons verbindend vermogen in te zetten om
daarmee voor een project draagvlak te creëren.

Een Stadslab
is een
verbindend
mechanisme
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Nu we de organisatorische aspecten van een Stadslab
besproken hebben willen we in dit hoofdstuk graag
iets concreter ingaan op de projectmatige kant van de
zaak. Hoe komt de Stadslab werkwijze projectmatig tot
uitdrukking, hoe werk je met partners en hoe zorg je
voor de concretisering van je projecten? De benaming
projecten is in dit verband overigens niet zonder meer
correct. Je zou hieruit immers kunnen concluderen dat
elke activiteit is gericht op het behalen van een concreet fysiek resultaat. Dit is niet het geval. Natuurlijk
streven we als Stadslab naar de concretisering van
onze doelstellingen, maar daarnaast proberen we ten
aanzien van ruimtelijke en stedelijke ontwikkelingen
ook bewust een platform en kennisnetwerk te zijn. En
dat zit hem volgens ons in eerste instantie in een algemene bewustwording. Hier besteden we veel aandacht
aan door projectmatig of niet-projectmatig voortdurend onze boodschap uit te dragen.
Een overzicht van projecten en activiteiten die tot
op heden bij het Stadslab Roermond aan de orde zijn
(geweest):
Roermond in de Steigers
Organisatie van een ideeënprijsvraag ter verbetering
van diverse binnenstedelijke locaties.
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Stadslab live
Ontwerp, realisatie en expositie van onze mobiele
werkplek.

Door to table
Onderzoek naar de mogelijkheden van hergebruik van
kantoorinrichting.
Rivier Cruise Terminal Roermond
Deelname D&B tender stadspark Rivier Cruise
Terminal.
Veldwerk
Plan van aanpak t.b.v. verbetering Veldstraat.
Visie Stationsgebied
Onderzoek en visiedocument stationsgebied Roermond.
Verbeterplan entree binnenstad Stationstunnel
Opdracht verbeterplan Stationstunnel en omgeving.
Architectuurdag Roermond
Organisatie en uitvoering eerste Architectuurdag
Roermond.
Roermond aan de Steigers
Organisatie van een ideeënprijsvraag ter verbetering
van de relatie tussen stad en water.

Prijsuitreiking Roermond in de Steigers - Mike Downs

Projecten & Activiteiten

FYSIEKE RESULTATEN

Onze Stadslab projecten zijn bijna zonder uitzondering
multidisciplinair en het doorlopen van zo’n project is
vaak een proces van vallen en opstaan. Laten we duidelijk zijn: bij een Stadslab project moet je soms een
lange adem hebben. Een Stadslab project is immers
als een ijsberg: wat boven water uitsteekt zijn de zaken
die lukken, de zichtbare resultaten. Maar onder water
zit nog een hele massa aan zaken die niet zichtbaar
zijn: intensieve dialogen, vertragingen, bijstellen van
verwachtingen en helaas soms ook mislukkingen. We
gaan in op een aantal aspecten die projectmatig een
rol spelen.
DRAAGVLAK VOOR DE OPGAVE EN HET BELANG VAN
BURGERPARTICIPATIE

Stadslab Live - Stefan Koopmans

Draagvlak en burgerparticipatie zijn nauw verwant
aan elkaar. We nemen als voorbeeld ons eerste wapenfeit als Stadslab, de organisatie van de prijsvraag
Roermond in de Steigers, en een actuele opdracht
gericht op het maken van een verbeterplan voor de
Stationstunnel in Roermond. Ten tijde van de prijsvraag hebben we een viertal verbeterlocaties gekozen,
waarvan de Stationstunnel er één was. Dat in verhouding tot de andere locaties voor de tunnel de meeste
inzendingen werden gedaan was al een indicatie dat
deze locatie de burger van Roermond een doorn in
het oog is. Zoals eerder gezegd was de prijsvraag niet
enkel bedoeld om ideeën te genereren, maar vooral
ook om de publieke opinie over voornoemde plekken
bloot te leggen. We vroegen letterlijk aan de burger:

wat vind je van deze plek en/of hoe zou je het liever
zien. Een prijsvraag is een dankbaar instrument gebleken bij het activeren van de lokale betrokkenheid, want
niet lang daarna verscheen de locatie Stationstunnel
opnieuw op de agenda van de gemeentelijke politiek.
Maar daarmee waren we er nog niet. Ons doel was
namelijk om niet alleen te agenderen, maar ook te
realiseren. Dit betekent een intensieve periode van
nader onderzoek, gesprekken voeren, het onderwerp
bespreekbaar houden, et cetera. Dit proces kost tijd,
moeite en doorzettingsvermogen en er staat geen gegarandeerd resultaat tegenover. Maar de wetenschap
van publiek draagvlak is hierin een kostbaar goed. Dat
geldt overigens ook voor de inzet en lokale betrokkenheid van de prijswinnaars. Wij zijn er van overtuigd dat
mede door dit proces gaande te houden de huidige gemeentelijke opdracht voor een verbeterplan tot stand
is gekomen.

Draagvlak en
burgerparticipatie zijn
nauw verwant aan
elkaar
Ook in de uitwerking van de opgave is veel aandacht
besteed aan het creëren van draagvlak en betrokkenheid voor het plan. De gemeente Roermond is zich
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PROJECTORGANISATIE: PROCES
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Ook wanneer we als Stadslab met een project starten,
werkt dat wellicht iets anders dan bij een traditionele partij. Daarbij is er nog een verschil tussen een

Prototype Door to Table - Stadslab Roermond

zeer bewust van de kracht die hierin schuilt. In de
klankbordsessies met burgers hebben we niet, zoals
helaas eerder regel dan uitzondering is, een kant-enklaar plan proberen te verkopen, maar hebben we de
burger eerlijke keuzes voorgelegd die voortkwamen
uit een gedegen analyse van de locatie. Wederom de
vraag: wat vind je als burger van Roermond belangrijk en welke zaken geef je prioriteit boven andere. De
uitkomst van die sessies zijn feitelijk gehanteerd als
randvoorwaarde voor de verdere planvorming. Daarin
hebben we opnieuw de prijswinnaars voor de locatie
Stationstunnel betrokken. Het proces van voortdurende vraag en antwoord is cruciaal voor de betrokkenheid en het draagvlak van een plan. En dat is een
wezenlijk andere insteek dan binnen een traditionele
setting het geval zou zijn. Deze werkwijze vraagt bijvoorbeeld om een continue open communicatie, een
zeer intensief vooronderzoek en het uitgebreid in
kaart brengen van alle plancomponenten qua concrete
keuzemogelijkheden. En daarbij blijft het belangrijk om
vooral niet direct te beginnen met het maken van een
plan. Dat is namelijk waar het traditionele mechanisme
stokt. Daar wordt een plan gemaakt om er vervolgens
draagvlak voor proberen te winnen. Een Stadslab
creëert draagvlak en betrokkenheid om van daaruit
een plan te creëren.

zelf-geïnitieerd project en een geacquireerd project.
Feitelijk starten wij geen projecten omwille van een
commerciële doelstelling. Projecten die we aanpakken
starten we vanuit de overtuiging dat er iets moet gebeuren op het gebied van stedelijke en ruimtelijke ontwikkeling of daaraan gerelateerde onderwerpen. Een
vast proces kennen we dan ook niet. Dat is iets wat
we ook bij veel collega-Stadslabs terugzien. Afhankelijk
van de opgave bedenken we een projectstrategie om
het doel te bereiken. De ene keer is dat publieke bewustwording of het agenderen van een thema, de
andere keer streven we naar een concrete en fysieke
ingreep. Logischerwijs behelst dat laatste een omvangrijker traject en projectorganisatie, met aanzienlijk meer afbreukrisico. Gelukkig zijn we als Stadslab in
de gelegenheid om te proberen en te experimenteren.
Het proces is eigenlijk nooit eenduidig.
INSTRUMENTEN, COMPETENTIES EN
PROJECTPARTNERS
De kern van ons Stadslab wordt gevormd door architecten. Aan kennis van ruimtelijke, stedelijke en
(ontwerp)technische zaken is dus geen gebrek. Maar
ruimtelijke projecten vragen om een veel breder palet
aan disciplines en competenties dan dat alleen. Denk
aan het zoeken, vinden en benaderen van een doelgroep, het maken van een koppeling tussen ruimtelijke en sociaal-maatschappelijke aspecten van een
plan, het maken van een haalbare business case voor
een project of het organiseren en berekenen van een
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Feitelijk starten wij
geen projecten
omwille van een
commerciële
doelstelling
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Als voorbeeld nemen we het project Veldwerk. Een
langlopend project dat in beginsel een poging is om de
vergane glorie van een voormalig uitgaansgebied om
te zetten in een vorm van nieuwe levendigheid. In dat
verband onderzoekt het Stadslab Roermond al enige
tijd samen met de eigenaar van een groot leegstaand
monumentaal pand wat er nodig is om het vliegwiel

Impressie Verbeterplan Stationstunnel - Stadslab Roermond

exploitatie. Daar hebben we anderen bij nodig. Wat
we aan expertise nodig hebben zoeken we bij externe
partijen en personen. De hoedanigheid van die externe
inbreng doet er eigenlijk niet toe. Dat kan zijn een
bedrijf, een bepaalde organisatie of individuele personen uit ons netwerk. Wat er wel toe doet is dat de
externe partij zich bewust moet zijn van het feit dat
we niet werken met een opdrachtgever-opdrachtnemer model. Als Stadslab zoeken we daarom naar samenwerkingspartners, waarbij ook voor de partner in
kwestie een aantoonbaar (toekomstig) belang in het
project aanwezig zal zijn.

In dit geval zijn we daartoe het gesprek aangegaan met
een welzijnsstichting en een starterscentrum om alle
sociale en arbeidsgerelateerde aspecten in beeld te
brengen. Samen met een woningcorporatie verdiepten
we ons in de exploitatie en met de gemeente spraken
we over de publieke ruimte en de mogelijkheden binnen
het bestemmingsplan. Met een ondernemersorganisatie bogen we ons vervolgens over binnenstedelijke
organisatorische zaken en, niet geheel onbelangrijk,
werken we nu nog altijd samen met eigenaar van het
pand aan een haalbare business-case. Onze projectpartners zijn dus van cruciaal belang. Samen met ons
Stadslab vormen ze als het ware de levende toolbox
van benodigde instrumenten en competenties.
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Impressie Veldwerk - Stadslab Roermond

voor een nieuwe ontwikkeling in werking te zetten. De
middelen: een groot leeg pand, een eigenaar die bereid
is te experimenteren en een Stadslab als medium richting stad en gemeente. Maar dat is niet voldoende. Om
een experiment te laten slagen is er meer nodig. En
zoals meestal ondernemen we als Stadslab deze exercitie via meerdere sporen tegelijk. We beginnen in dit
geval met de vraag wie het pand zou kunnen vullen, wat
er op de locatie kan en mag en of dat ook op grotere
schaal het gewenste effect zal hebben? En tot slot bestuderen we hoe we dat financieel rond kunnen krijgen.

Analyse Stationsgebied - Stadslab Roermond
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De kennis die we als Stadslab opdoen in een project
is niet enkel voor onszelf. Deze is wat ons betreft
publiek toegankelijk. Concrete terugkoppeling daarvan
is echter nog moeilijk gebleken en hierin zijn we nog
lerende. Projectmatig is het relatief eenvoudig om je
samenwerkingspartners één-op-één in kennis te laten
delen en vice versa. In algemene zin behoeft dat echter
nog verbetering. Binnen het Stadslab Roermond is met
enige regelmaat gebrainstormd over de vraag hoe we
een optimale kennisdeling kunnen bewerkstelligen. Het
eenvoudig weergeven van projectresultaten op een
website of via diverse media is leuk en zeker interessant, maar gaat voorbij aan de inhoud van de procesgang. En juist die willen we delen, want daarin ontstaan
de leermomenten en inzichten. Een van de gedachten
hieromtrent is om in breder verband de samenwerking
te zoeken met bijvoorbeeld onderwijsinstellingen, de
lokale overheid en het bedrijfsleven. We willen echter
voorkomen dat het Stadslab-denken zoals we dat
noemen te zeer in een stramien wordt vastgezet. Dat
zou voorbijgaan aan de experimentele aard van ons
werk. Vooralsnog bedienen we ons van de middelen die
we hebben, zijnde een zeer actieve open communicatie
via diverse off- en online kanalen, echter ons doel is
om hier in de toekomst een nog uitgebreidere invulling
aan te geven.
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Locatie Rivier Cruise Terminal - Stadslab Roermond
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Wellicht de meest uitdagende onderdelen bij een
Stadslab project zijn het rond krijgen van een financieel model om je project te bekostigen en het kweken
van blijvende betrokkenheid bij andere partijen in de
tussenliggende periode. Zodra er een financiering
in beeld is, zit het met commitment meestal ook wel
goed. In de praktijk verlopen die twee zaken meestal in
een andere volgorde. Laten we vooral realistisch zijn,
het één is onlosmakelijk verbonden met het ander. Het
financieel model is bijna altijd een harde voorwaarde
om iets voor elkaar te krijgen. We hebben nu verschillende projecten doorlopen en daarbij ervaren dat het
soms moeilijk is om een project financieel sluitend te
krijgen waardoor deze uiteindelijk kan stranden. Dat
kan gebeuren en daar moet je je van bewust zijn. Het
is dan ook belangrijk om van meet af aan naast je idealistische benadering aandacht te hebben voor de praktische kant van de zaak waaronder dus ook de kosten.
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Hoewel we er als Stadslab een experimenteel en variabel projectproces op na houden, zijn we bij de start van
een project over bepaalde zaken zeer concreet. We
proberen direct helder in beeld te krijgen wie mogelijk
een belang zal hebben bij het resultaat van een plan,
een project of een activiteit. Vervolgens gaan we met
deze partijen in gesprek en proberen we ze tot projectpartner te maken. Dat is niet altijd eenvoudig. Het
is onze ervaring dat duurzaam commitment ontstaat
op het moment dat meerdere partijen tegelijkertijd hun

eigen en elkaars belang in een project (h)erkennen.
Wat betreft financiering kunnen we kort zijn: ondanks
de opkomst van alternatieve financieringsmodellen is
een projectbekostiging nog altijd stevig geworteld in
traditionele mechanismen. In het beste geval verwordt
een van de projectpartners tot financier, maar soms
lukt dat niet.
Als Stadslab proberen we de opgave om te zetten in
een opdracht of deze als initiatiefnemer zelf verder
te ontwikkelen. Dat laatste brengt uiteraard meer onzekerheid en risico met zich mee, maar als dat nodig
is om tot concretisering te komen zijn we daartoe
bereid. Wat dat betreft zijn we zeer ondernemend.
Samengevat: als Stadslab nemen we bijna altijd zelf
het initiatief, maar het verdere procesverloop verschilt per project.

Als Stadslab
nemen we
bijna altijd
zelf het initiatief

Stadslab in actie op de Architectuurdag - Timmy de Groot

DUURZAAM COMMITMENT EN
PROJECTFINANCIERING

Conclusie

IDEALISME EN REALISME
Vooropgesteld dat het functioneren van Stadslabs
sterk afhankelijk is van een lokale context en per
opgave verschilt, kunnen we als Stadslab Roermond
met de kennis en ervaring die we hebben met enige
zekerheid vaststellen dat er aspecten zijn die wat ons
betreft bijzondere aandacht verdienen. Deze willen we
hier bij wijze van conclusie graag vermelden.
Het belangrijkste punt van aandacht is wellicht de
eigen positionering. Wees hier van meet af aan duidelijk in en breng dit ook actief en concreet naar buiten.
Als Stadslab werk je met andere partijen samen. Bij
elke gelegenheid en bij elk project zal de vraag worden
gesteld wie je bent of wat de aard van je organisatie
is. Zo hebben we geconstateerd dat er een verschil is
tussen autonome Stadslabs en Stadslabs die zijn gerelateerd aan een reeds bestaande partij, zoals bijvoorbeeld een lokale overheid, of die zijn ontstaan uit een
samenwerking tussen diverse bestaande partijen. Als
je je Stadslab-doelstelling, die in de meeste gevallen
erg helder geformuleerd is, wilt handhaven, dan zal je
je organisatie ook helder dienen te positioneren.
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Wil een project kans van slagen hebben, dan is het
belangrijk om vanuit meer dan alleen een idealistisch
perspectief naar een opgave te kijken. Als Stadslab zal
je soms moeizame trajecten moeten doorlopen en dan
werkt het enorm in je voordeel als je weet hoe bijvoorbeeld een businesscase in elkaar steekt, hoe je een
doelgroep kan aanspreken en hoe het met de actuele

regelgeving gesteld is. En als je die zaken niet allemaal
zelf beheerst, dan is dat de gelegenheid om projectpartners bij je plannen te betrekken. Onze ervaring is
dat in zo’n geval je eigen kennis in razend tempo wordt
bijgespijkerd.
Tot slot een punt van aandacht dat wellicht overbodig
is, omdat we zelf al hebben kunnen constateren dat
dit al door elk Stadslab wordt gebezigd: geloof in je
eigen ideeën en neem veel, heel veel initiatief. Bijt op je
tanden en zet door. Wie bereid is om binnen een idealistische benadering verder te gaan dan gebruikelijk, is
ook degene die die idealen als eerste zal verwezenlijken. Wat dat betreft hebben alle Stadslabs iets bijzonders gemeen, ze zijn heel eigenwijs, gelukkig.

Stadslabs....
zijn heel eigenwijs,
gelukkig

Stadslabs ontstaan niet vanuit de behoefte om een
onderneming te voeren, een visie op te leggen, zeggenschap te krijgen of financieel gewin te behalen. Ze
ontstaan vanuit de behoefte een stad of lokale context
een stukje beter te maken. Ze vormen een nieuw middensegment binnen het werkveld van traditionele mechanismen, met een eigen, nieuwe moraal. Een moraal
waar maatschappelijke betrokkenheid en lokale betekenis de grootste drijfveren zijn om te opereren.

Slotwoord

NIEUWE PERSPECTIEVEN

De aanwezigheid van Stadslabs is misschien wel één
van de duidelijkste indicatoren dat we een verschuiving binnen onze maatschappij, economie en ruimtelijke ontwikkeling zien plaatsvinden. Als je Stadslabs
al wilt vergelijken met traditionele organisaties dan
kunnen we nog het best spreken van een onderneming die vanuit intrinsieke waardes een maatschappelijke impact wil maken. Duidelijk is in ieder geval
dat Stadslabs een andere koers varen. Uitgangspunt
is niet een businessmodel, maar een maatschappelijk probleem waar men zicht betrokken bij voelt. Een
probleem waar vervolgens door middel van een projectmatig businessmodel een oplossing voor wordt
bedacht. Op deze wijze zijn binnen het functioneren
van Stadslabs zakelijk en maatschappelijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. En dat biedt een uitstekend
perspectief voor de toekomst.
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