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Urbanisatie en Urbanisme
Urbanisatie

– “toename van het deel van de bevolking dat in de stad woont” 

– maar ook

• migratieproces van platteland naar de stad

• grotere nadruk op dienstensector binnen de economie

• toename van “Westerse” normen/waarden/attitudes

Urbanisme
– Wirth (1938)

• “the urban way of life”- sociologisch perspectief op de stad

• ontwikkeling van bepaalde “stedelijke” patronen van sociale interactie

• proces van toenemende heterogeniteit



Caraïbische steden

• koloniale steden: niet-

inheemse stedelijke 

ontwikkeling

• “global cities”: stedelijke 

netwerken en flows, 

multi-etnisch

• eilandsteden: havens, 

rivieren, bergen

• gefragmenteerde steden: 

formeel en informeel

• primate cities: dominant 



Historische context

• vorm en functie geworteld in koloniaal verleden

• functie:
– externe verdediging

– interne controle/’exploitatie achterland

– commerciële poort/ connectie ‘moederland’

– Sociale and politieke centrum

• vorm: vestingsteden
– fort in beschutte, makkelijk te verdedigen haven



Caraïbische urbanisatie

• afhankelijke urbanisatie: 
– urbanisatie was geen gevolg van industrialisatie (i.t.t. Europa) 

maar van externe invloeden

– stedelijke ontwikkeling via kolonialisme/mercantile capitalism

– opname Caraïbisch gebied in mondiale economie →verscheping 
van grondstoffen en handelsartikelen

– steden waren knooppunten voor handel, link tussen platteland en 
metropool

– oriëntatie op West Europese economieën, monocultuur

– meestal één stedelijke kern, gekoppeld aan de metropool



Historische ontwikkeling

• ?



De stedelijke Caraïben

• dramatische toename in steden en stedelijke omvang vanaf jaren 1940:
– 1950: 7 steden met >100,000 inwoners → 1970: 12 → mid jaren 1980: 24

• Steden met meer dan 1 miljoen inwoners
– Port au Prince

133.000 (1950) → 700.000 (1980)-> 987,000/2,6 miljoen  (2015)

– Havana

1,1 miljoen (1950) → 1,9 miljoen (1980) → 2,2 miljoen (2005)-> 2,1 miljoen (2012)

– Santo Domingo

219.000 (1950) → 1,2 miljoen (1980) → 2 miljoen (2005)- 1,5 miljoen 3,9 miljoen(2016)

– San Juan

400.000 (1950) → 2,1 miljoen in stedelijke agglomeratie (2010)



Primate cities

City Bevolking Bevolking Agglomeratie % totale bevolking

Port of Spain (Trinidad) 40,000 (2000) 37,000 (2011) 550,000 (2010) 42%

Kingston (Jamaica) 237,000 (1943) 380,000 (1980_ 670,000 (2011) 25%

Paramaribo 70.000 (1950) 236,000 (2012) 354,000 (2012) 66%

Georgetown (Guyana) 317,000 (1980) 310,000 (2011) - 40%

Bridgetown (Barbados) 96000 35%

Belize city (Belize) 65000 (2011) 21%

Castries (St. Lucia) 38,000 22,000 (2010) 66,000 (2011) 40%

St. George (Grenada) 33.000 (2012) 30%



Migratie van platteland naar stad

Push factoren:

• rurale armoede
• gemarginaliseerd en afhankelijk bestaan van kleine landbouwers (peasants)

• concentratie middelen in stedelijke centra

• seizoensgebonden werkgelegenheid

• plantages beperken toegang tot land

• hoge bevolkingsgroei

• competitie met import uit metropool

• rijkere middenklasse koopt land op

• Klimaatsrisico

• ‘achterlijk’ imago
• stigma van landbouwarbeid in vergelijking met kantoorbanen



Migratie van platteland naar stad

Pull factoren:

• (vermeende) socio-economische voordelen stadsleven

• betere lonen in industrie

• stedelijke mogelijkheden: onderwijs, werkgelegenheid, 

recreatie, internationale migratie

• symbool voor vrijheid, moderniteit en vooruitgang



Sociale en culturele verandering

• nieuwe stedelijke gemeenschappen: erf en straat

• nieuwe netwerken: politiek, beroep, internationaal, enz. 

• economie: landbouw → industrie & diensten

• toegenomen sociale mobiliteit (onderwijs & arbeid)

• toegenomen mogelijkheden voor individualisme

• veranderende genderrollen

• nieuwe stedelijke levensstijlen



Stedelijke leefomstandigheden

• Concentraties mogelijkheden 
– Economisch, sociaal

• Concentratie van kwetsbaarheden
– Economische: werkloosheid & informele arbeid

– Sociale: criminaliteit en geweld, druk op faciliteiten en diensten, 
zwak bestuur

– Fysieke: slechte huisvesting, klimaatsrisico’s, 
gezondheidsrisico’s

• Ongelijkheid
• Hoge bevolkingsdichtheid

• Fragmentatie

•



Ruimte, verschil & ongelijkheid

• Productie van kennis via de ruimte: verschil & hiërarchie

• Aanwezigheid van verschil: categorisering (hetzelfde/anders, 

wij/zij, thuis/buitenland) 

– constructie van verschil (othering)

– distributie in de ruimte (vrijwillig of gedwongen)

– gecreëerd door plekken

• ruimtelijke categorieën 

– Noord/Zuid, Oost/West, mannelijk/vrouwelijk

→ verruimtelijking van (cultureel) verschil



Ruimte, verschil & ongelijkheid

• Verschil → ongelijkheid

– samenhang met ruimtelijke relaties (context, oorzaak, gevolg)

– machtsstrijd (kennen, benoemen, verhalen, in kaart brengen, controleren)

• Ongelijkheid & macht

– actief geconstrueerd, onderhouden en betwist

– ruimtes van macht, praktijken van macht, netwerken van macht

– technieken van uitsluiting: categorieën, grenzen, afstand aanbrengen → 

segregatie, restrictie

– alledaagse subversieve praktijken



Globalisering en Steden

• Flows van mensen, geld, producten, ideeën

• migratie: intra-urbaan, intra-Caraïbisch, internationaal

• sociale, culturele en economische netwerken

• inkomende flows: “McDonaldization”, toerisme, media 

• uitgaande flows: globalization in reverse, diaspora, media



“Global Cities” 

• Gebruikt voor steden die van belang zijn voor mondiale 

ontwikkelingen

• Hierarchie gebaseerd op 

– Economische: MNCs, Fin Inst, Stock exchanges

– Politieke: invloed op en participation in world affairs, Int 

organisaties

– Culturele: instituties, perlgrimage, voetbal evetns etc

– Infrastructurele

– Grote discussie met Ordinary City Idee



Fragmentatie: Formele Steden





Informele Steden



Multiculturele Steden/ segmented



Toeristische Steden



Commerciële Steden



Kwetsbare steden



Vragen tot dusver?



Port of Spain-Trinidad and Tobago



Port of Spain



Beelden van de stad



Geschiedenis



Woonomstandigheden



Woonomstandigheden



Two visies op cultuur



Two visies of cultuur



Sociale Kwesties

• Etniciteit

• Educations

• Crime



Trinidad en Tobago-economie





Economie

• Lange tijd, hoge economische groei maar nu krimp

• Sterk stijgende inkomens en inflatie

• Human Development Index: 64e plaats (high-2014)
– Economische performance beter dan onderwijs en gezondheid

– De verdeling van inkomen is onevenwichtig

– Ongelijkheids index- 15% verlies, vooral op inkomen en gezondheid

• Werkloosheid: sterk afgenomen maar…



Port of Spain: ongelijkheid en informaliteit

• Sociaal-ruimtelijke ongelijkheid

– Sterke ruimtelijke tegenstellingen arm-rijk: Behind the Bridge 

– Kwaliteit woonomstandigheden

– Stigmatisering en labeling

• Sociaal-economische ongelijkheid

– Educatie, werkgelegenheid

– Crime

• Informaliteit

– Politieke besluitvorming



Casus 2: Wie gaat over P-o-S’s zee? 

Planning, stadbestuur en spatial justice





THE INTERNATIONAL WATERFRONT CENTER

CSA 2013-Hebe Verrest-University of 

Amsterdam



Approach

• Who?
• Which actors are involved?

• Who do these actors represent?

• What relations do these individuals have with each other?

• What do they contribute/when/how?

• Process?
• Procedures and steps taken

• Spaces for participation and consultation

• Power in governance and OVER governance

• Informal processes

• Outcome?
• Buildings, spaces and places

• Labour and involvement

• Who can use these?

CSA 2013-Hebe Verrest-University of 

Amsterdam



Veranderende City Scape

CSA 2013-Hebe Verrest-University of 

Amsterdam



Waterfront



The IWF- Port of Spain

• Hyatt hotel (22 verdiepingen)

– Bezit overheid (franchise)

• 2 26-verdiepingen tellende 

overheidskantoorPromenade

• Femmes du Chalet (aka 

Breakfast shed)

• Kand was van de Haven en 

gedoneerd aan de centrale 

overheid)



Aanleiding

• Economische groei en veel zelfvertrouwen

• Ambities

– ontwikkeld land is 2020

– Financiele hoofdstad van de Cariben

– Zetel van Free Trade Area of the America’s (FTAA)

• Host van de ‘summit of the America’s’ (2009-> Obama )

• Ambitie -> global city



Process: geen onderdeel van een groter plan

• Nieuwe overheidskantoren aan de overkant

• Parkeren en wegen problematisch

• Gepropt tussen

– Cruise terminal  

– Veerboot naar Tobago & San Fernanando

– Haven



Process: geen onderdeel van een solide plan

• Geen financiele onderbouwing

• Geen onderbouwing noodzaak

• Geen ruimte voor alternatieven



Realisatie: Wie waren betrokken?

Betrokken

• Minster-president: “one morning 

the prime minister woke up and 

decided….”

• Calder Hart (UDECOTT)

• Buitenlandse

bouwmmaatschappijen

 Netwerken van verbinding

(politieke vrienden, kennissen, 

familieleden)

Niet betrokken

• Port of Spain City Corporation

– Geen eigendom land

– Alleen geinformeerd

• Town and Country Planning

– (onder druk gezet om plannen goed te 

keuren)

• Lokale aannemers (Invaders Bay)

• Publiek (werk/inspraak)



Realisatie: proces

• Informeel
 Weinig op papier

 Veel via media

 Besluiten geformaliseerd in meetings 

maar buiten voorbereid

• Netwerken

– Politieke links 

– Zelfde interesses



Bestuur: hoe zit het met bewoners?

• Geen consultaties

• Breakfast Shed 

– local food voor havenarbeids en 

bezoekers

– Geen plek

– PROTEST-> nieuwe plek

– Slechte werkomstandigheden, 

duurder eten, andere 

eigenaresses



Resultaten: inclusie

Toegang?

• Kantoren: helft leeg

• Restauran”: buitenstaanders. Mix 

qua inkomen

• Hotel: evenementen, 

buitenlanders, upper class

• Boulevard: stil, onveilig

• Niet residentieel



Outcome: spatial representations

• City Image:

– No discussion on city image 

included

• The inclusive city 

(poverty/equality liveability

• The global city 

• Half/no master plan

• Needs and Wants

– Labour, housing, recreation, 

consumption



Conclusies: Bestuur IWF

Bestuur IWF

 Individuen meer dan instituten
 Centrale overheid

 Geen lokaal bestuur

 Geen private sector: overheidsbedrijven

 Macht

– In: Interacties tussen actoren (T&C-

planning vs UDECOTT)

– Over: die mag meedoen en wie niet?

– Als: connecties en links tussen

actoren, Zeer machtige netwerken



Conclusies

• Caraibische ruimtelijk planning en stedelijk bestuur

• Modernistisch maar geen grote plannen
• Geen planners, geen publiek geen alternatieve plannen

• Centrale overheid

• Individuen met sterke netwerken

• Is dit Caraibisch? 
• Ja, kleine samenlevingen, informeel

• No, algemeen beeld

• Problematisch
• Kleine steden, kwetsbaar, superdominant

• Alternatieve ontwikkeling met eigen visie ordinary city



VRAGEN?


