Verslag buitenlandse dienstreis
VERSLAG METROPOLITAN FIELDTRIP BRATISLAVA & WENEN 17 – 20 NOVEMBER 2016

HOEVEEL PERSONEN HEBBEN DE REIS GEMAAKT
1
HOELANG DUURDE DE REIS?
4 dagen

WAT WAS HET DOEL VAN DE REIS?
Kennis en netwerk verbreden via het Metropolitan program van Pakhuis de Zwijger
WELKE LOCATIES ZIJN BEZOCHT?
Bratislava en Wenen
WIE HEB JE ONTMOET?
Verschillende ondernemers en activisten die zich bezig houden met de ontwikkeling van beide
steden. Hun dagelijkse functie is breed, van architecten tot zelfstandige ondernemers met een
bouwambities
Mede reizigers van andere organisaties die zich willen verbreden en/of verdiepen in de transformatie
van steden in Europese context. O.a. van de Gemeente Rotterdam, Ruimtelijke analysten Pakhuis de
Zwijger en ondernemers in ruimtelijke branche verdeeld over het land.
WAT HEEFT DE REIS DE GEMEENTE OPGELEVERD?
Kennis over activisme en zelforganisatie van burgers in de stedelijke ontwikkeling in andere Europese
steden en de rol van de overheid hierbij. Dit raakt vele onderwerpen die zich veel in de buitenruimte
afspelen, zorg voor een prettige stad om in te verplaatsen, maar ook de opvang van vluchtelingen.
Verder heeft de reis een beeld gegeven van twee veerkrachtige steden- en een impressie van
stedenbouw en openbare ruimte in een Oost-Europese en Centraal-Europese stad.

Verslag fieldtrip Bratislava 17 – 18 november 2016
Thema: Activisme van de burger
Bratislava is een levendige en ruige stad. Het is ook een stad met een grote lijst aan basisstructuren die missen
voor het goed functioneren van een stad. Denk hierbij aan het onderhouden van parken, een goed
fietsnetwerk of toegankelijkheid voor minder validen. Waar de overheid dit niet oppakt hebben de bewoners
een cultuur om het zelf op te pakken. Tijdens de reis werden wij door architectes en activist Dominika Belanská
begeleid langs verschillende plekken.
Opvallend is de centrale plek in de stad, waar de oude markthal is getransformeerd tot een nieuwe
ontmoetingsplek voor de bewoners. Tijdens ons bezoek werd de hal gebruikt voor de politieke gespannen
situatie in het land in combinatie met een expositie over de kwesties. In dit geval gaat het om de terugkerende
angst van het extremisme. Het laat zien hoe belangrijk de open debat is in de stad en de toegankelijke en
centrale locatie. Dit podium wordt niet opengesteld door de overheid maar de actieve burger die Bratislava
siert. Dit in contrast met de Haagse situatie, waar toch veel van dit soort discussies gevoerd wordt met een
overheidskarakter.

Verder zijn er een hoop inspireerde projecten voor een stad als Den Haag. Denk hierbij aan de het fietsstad
project BikeKitchen, waarbij burgers zelf de stad stimuleren om meer te fiets en de overheid te uitdagen om
meer fietspaden te realiseren. De Kitchen zelf is een community plek waarbij liefhebber de ruimte hebben om
zelf aan hun de fiets te sleutelen. Verder kent de stad nog vele andere voorbeelden, zoals inwoners van de stad
een oude school transformeren naar een ondernemers hub, buitenruimtes bij overheidsgebouwen openbaar
maken, ondernemersschap in de stadsstraten stimuleren en tot slot verschillende Urban Farming projecten.

Verslag fieldtrip Wenen 19 – 20 november 2016
Thema: vluchtelingen opvang en integratie
Wenen kan gezien worden als en succesvolle grote broer van Bratislava waar alle eerder genoemde
basiselementen op orde zijn. Goed onderhouden parken, een uitgebreid fietsnetwerk en een sterk openbaar
vervoersnetwerk. Achter de schermen spelen er wel andere belangrijke kwesties waar Bratislava zich niet op
richt. Je zou het kunnen zien als next level stadsontwikkeling. Eén van de kwesties is de stroom van
vluchtelingen waar de laatste jaren Wenen mee te maken heeft gekregen, die in Den Haag in de vorm van
statushouders ook niet onbekend is.
Opvallend is dat de vluchtelingen opvang in de straten van Wenen nauwelijks iets zichtbaar is. Alleen voor de
kenners zijn de opvangplaatsen bekend. Er zit een sterk verschil in kwaliteit van de steun die geboden wordt,
waarbij vooral organisaties zich inzetten. Twee bijzondere projecten waren de Purple Sheep en Magda’s hotel.
Purple Sheep biedt immigranten en vluchtelingen, die op het punt staan het land uitgezet te worden, juridische
steun en opvang. Aansluitend koken de ondersteunde gezinnen voor de Purple Kitchen, die mensen de kans
geeft om bijzondere gerechte uit andere culturen te proberen. De organisatie bevind zich wel in een grijsgebied
en staat regelmatig haaks op de wet- en regelgeving van Oostenrijk. In groot contrast daarvan staat Magda’s
hotel. Dit hotel biedt vluchtelingen, met een verblijfsvergunning, een werkplek in het hotel. Het hotel biedt een
opstapje naar een volgende stap om in te burgeren. Tot slot blijkt dat het thema leeft bij Das Packhaus met een
discussie over vluchtelingen in de stad - Arriving to the Cooperative City.

Reflectie
Den haag is een stad die niet één op één is te vergelijken met Bratislava dan wel Wenen. De stad
hangt er tussenin. De basisvoorzieningen die gemist worden in de één is juist in de ander weer verder
ontwikkeld dan in Den Haag. Van Bratislava kunnen we vooral leren dat progressie komt van onderaf,
van de inwoners van de stad. De impact is echter minimaal en moeilijk te vertalen naar de volgende
schaal. Het grootste gevaar is wanneer een overheidsinstantie de zaak overneemt en ook daarmee
vaak zijn charme en draagvlak verliest. In Wenen wordt juist een onmacht gevoeld als het
bijvoorbeeld gaat om het vluchtelingenbeleid. Burgers willen tot op zekere hoogte helpen, maar
lopen tegen een muur van regelgeving. De wisselwerking tussen initiëren, faciliteren en
ondersteunen van de initiatieven uit de stad blijkt uit deze reis een essentieel. Het vervolg van
Agenda Ruimte voor de Stad kan van deze steden leren om leren een open dialoog met de stad te
blijven voeren.
ZIJN ER VERVOLGAFSPRAKEN? ZO JA, WELKE?
Nee, echter houdt Pakhuis de Zwijger ons wel op de hoogte van eventuele aansluitende reizen. De
Metropolitan fieldtrip is een terugkerend evenement.

