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Iedere zichzelf-respecterende stad heeft tegenwoordig wel 

een proeftuin, maker space, living lab of andere experimentele 

ruimte waar innovatieve concepten worden getest in de praktijk. 

Volgens de transitiewetenschap kunnen  dit soort experimenten 

gezien worden als kiemen van verandering en bijdragen aan de 

transitie naar duurzame steden. Maar wat betekent het begrip 

experimenteren in deze context en hoe kunnen we de relevantie 

ervan duiden? Als antwoord biedt dit essay een heldere definitie 

van het begrip experimenteren op basis van zes kernpunten uit 

de transitiewetenschap. 

De transitie naar een duurzame samen-
leving lijkt in volle gang. Denk hierbij 
aan de Energiewende in Duitsland waar 
grote hoeveelheden elektriciteit uit fossiele 
brandstoffen vervangen worden door wind- 
en zonne-energie. Of aan de Transition 
Towns – een maatschappelijke beweging 
begonnen in Britse wijken en dorpen – 
waar burgers duurzame manieren van 
leven uitproberen in reactie op klimaatver-
andering. Ook in Nederland wordt de term 
transitie steeds vaker gebruikt door beleids-
makers en bedrijfsleven om hun ambities 
voor een groene toekomst – compleet met 
nieuwe producten, samenwerkingsvormen 
en verdienmodellen – te verwoorden. Toch 
staan we pas aan de vooravond van veel 
grotere maatschappelijke veranderingen 
die niet zonder slag of stoot zullen verlopen. 
De manier waarop deze transities verlopen 
en welke manieren van sturing daarbij 
horen is de kern van een relatief jong 
vakgebied genaamd transitiewetenschap 
(Markard e.a., 2012). 

Transitiewetenschap
In de transitiewetenschap is experimen-
teren een centraal concept. Denk bij een 

experiment aan een pilot-project waar 
zelfrijdende elektrische auto’s de snelweg 
opgaan of aan een initiatief van bewoners 
van een appartementencomplex die een 
nieuw business model ontwikkelen om 
groene stroom te verkopen aan het net. 
Het experiment is als een hoopvolle maar 
nog-niet-ontkiemde bloem: de kleinscha-
lige praktijk-geworden belichaming van 
een toekomstige duurzame samenleving 
met mogelijk verstrekkende gevolgen voor 
de manier waarop huidige systemen van 
productie en consumptie georganiseerd 
zijn. Binnen dit vakgebied zijn er inmid-
dels veel onderzoeken verricht naar de 
manier waarop experimenten kunnen 
bijdragen aan systeemverandering in onder 
andere de energiesector, mobiliteit en de 
voedselvoorziening.

In toenemende mate is er specifiek 
aandacht voor experimenteren in stedelijke 
gebieden (Evans e.a., 2016). De transitie 
naar een duurzame samenleving zal 
immers vooral een stedelijke transitie zijn. 
Voor het eerst in de geschiedenis woont 
meer dan de helft van de wereldbevolking 
in steden en dit zal verder toenemen tot 
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meer dan zeventig procent  in 2050. In 
deze context zijn steden zowel uitdaging 
als mogelijke oplossing. Aan de ene kant 
zijn huidige steden niet duurzaam: hun 
metabolisme is grotendeels gebaseerd op 
onduurzame energiebronnen en materiaal-
stromen. Bovendien zijn in steden binnen 
een beperkte fysieke ruimte tal van sociale 
functies en infrastructurele netwerken 
nauw met elkaar verknoopt, wat zorgt 
voor een halsstarrig stedelijk systeem dat 
weinig vatbaar is voor radicale verandering 
(Hommels, 2005). Aan de andere kant is 
de stad bij uitstek een geschikte omgeving 
om te experimenteren vanwege de hoge 
concentratie aan creatief menselijk kapitaal 
gegenereerd door burgers en bedrijven die 
de benodigde kennis, visionaire ideeën en 
financiële middelen bundelen.

In de rest van dit essay worden de ideeën uit 
de transitiewetenschap over experimenten 
verder uitgewerkt. De volgende vraag staat 
centraal: wat leert de transitiewetenschap 
ons over het begrip experimenteren voor 
een duurzame stad? Naast een aantal 
voorbeelden van stedelijke experimenten 
wordt een heldere definitie geboden van het 
begrip experimenteren. Deze definitie biedt 
niet alleen analytische focus, maar ook een 
handelingsperspectief voor het opzetten 
van experimenten in de praktijk. Het essay 
eindigt met een reflectie op het belang 
van experimenteren, en welke additionele 
processen een rol kunnen spelen.

Wat is een experiment?
Op basis van veelvuldig empirisch 
onderzoek en conceptuele analyses hebben 
transitiewetenschappers verschillende 
soorten experimenten benoemd. In een 
systematische literatuurstudie zijn 170 
wetenschappelijke publicaties uit de 

transitiewetenschap geïdentificeerd die 
het idee van experimenteren als uitgangs-
punt nemen (Sengers e.a., 2014). Een 
duidelijke trend die hieruit naar voren 
komt is dat wereldwijd experimenten 
steeds belangrijker zijn geworden in 
stedelijke vernieuwing. Daarbij worden 
nieuwe concepten geïntroduceerd, zoals 
urban climate change experiment en urban 
living lab. Hoewel de verschillende typen 
deels andere karakteristieken hebben 
(zoals doel of initiator), blijkt uit een 
meer gedetailleerde analyse van de 170 
publicaties dat experimenten de volgende 
zes kernpunten delen. 

Systeeminnovatie
Een transitie kan gedefinieerd worden 
als een fundamentele verandering in een 
socio-technisch systeem dat voorziet 
in een maatschappelijke functie zoals 
de voorziening van energie, voedsel of 
mobiliteit (Geels, 2004). Zulke fundamen-
tele veranderingen zijn niet gemakkelijk 
te realiseren en duren vaak tientallen 
jaren. Neem het huidige mobiliteits-
systeem waarin de auto centraal staat. Het 
automobiliteitssysteem is zo moeilijk te 
veranderen doordat het diep verankerd zit 
in de samenleving en de manier waarop 
steden de laatste eeuw gepland zijn; in de 
dagelijkse mobiliteitspatronen en routines 
van gebruikers; in de betekenis die mensen 
geven aan het hebben van een mooie auto; 
in de belangen en productienetwerken 
autobedrijven en gerelateerde industrie; en 
in de benodigde infrastructuur van wegen 
en tankstations. Om tot een duurzaam 
mobiliteitssysteem te komen moeten expe-
rimenten dus ontworpen zijn vanuit het 
perspectief van deze benodigde systeem-
vernieuwing: enkelvoudige product- of 
procesinnovatie is niet voldoende.  
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Als voorbeeld van experimenten die de 
kiemen van een systeeminnovatie in 
zich dragen kun je denken aan de pilot-
projecten met elektrische auto’s of aan de 
initiatieven van steden en burgers om car 
sharing te bevorderen. Beide typen kunnen 
op hun eigen manier verstrekkende 
veranderingen van het huidige systeem 
initiëren. De elektrificatie van de auto 
verandert immers niet alleen de aandrijf-
technologie en de auto zelf, maar leidt ook 
tot nieuwe rijgewoontes, oplaadinfrastruc-
tuur, regelgeving, industriële competenties 
en bedrijfsnetwerken. De experimenten die 
de weg vrij maken voor de opschaling van 
car sharing dragen een radicalere belofte 
tot systeeminnovatie met zich mee. Door 
het faciliteren van toegang tot een auto 
zonder zelf eigenaar te zijn, worden tal 
van transitiepaden zoals creatieve vormen 
van de integratie van openbaar vervoer en 
automobiliteit mogelijk.

Praktijkgerichtheid
Experimenten die bestudeerd worden in 
de transitiewetenschap onderscheiden zich 
van experimenten uit de natuurweten-
schap. In de klassieke experimenten uit de 
natuurwetenschap gaat het om protocol-
gedreven praktijken die plaatsvinden in een 
laboratorium of anderszins strikt gecontro-
leerde omgeving met als doel het isoleren 
en onderzoeken van enkele variabelen. 
Echter, de socio-technische experimenten 
die in de transitiewetenschap centraal 
staan, vinden plaats in de ongecontroleerde 
en weerbarstige sociale realiteit: de maat-
schappij zelf is hier verworden tot meta-
forisch laboratorium (Latour, 2004). Deze 
experimenten zijn er op gericht om real-life 
te leren van de weerbarstige technische, 
economische, sociale en politieke aspecten 
van transities. 

Denk hier bijvoorbeeld aan stadsland-
bouwprojecten zoals de Prinzessinnen-
garten in Berlijn.  In deze experimentele 
omgeving staan mensen letterlijk met 
de handen in de klei om uitdrukking te 
geven aan nieuwe vormen van voedsel-
voorziening en stadsontwikkeling. In 
tegenstelling tot het vooropgezette idee en 
strikte protocol dat een leidraad biedt voor 
de opzet van het klassieke experiment, is 
de Prinzesinnengarten niet het gevolg van 
een duidelijk sturend plan of vooropgezet 
design. Het project heeft na verloop van 
tijd zijn experimentele karakter gekregen 
en biedt een meer open leerervaring 
(Wendler, 2016).

Maatschappelijke uitdaging 
Experimenteren in de context van transi-
tieprocessen betekent ook dat de experi-
menten een breed, normatief doel dienen. 
Innovatie en verandering is niet een doel 
op zich, maar een middel om te leren over 
en bij te dragen aan bredere, maatschap-
pelijke uitdagingen. Daarbij gaat het niet 
zozeer om economische groei, maar om 
bijvoorbeeld het verduurzamen van steden, 
het sluiten van kringlopen of het reduceren 
van sociale ongelijkheid. Experimenten zijn 
daarmee breder van opzet dan de klassieke 
innovatieprojecten binnen een gevestigd 
techno-economisch paradigma waarbij 
overeenstemming is wat de problemen zijn 
en hoe die moeten worden opgelost. De 
experimenten uit de transitiewetenschap 
worden meestal georganiseerd door een 
collectief van actoren die zich gezamenlijk 
tot doel hebben gesteld dat zij bijdragen aan 
het adresseren van een maatschappelijke 
uitdaging, waarbij de oplossingsrichting 
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buiten de kaders van het gevestigde techno-
economische paradigma gevonden dient te 
worden.  
Denk hier bijvoorbeeld aan de Transition 
Towns-beweging en de uitwerking hiervan 
in het Engelse stadje Totnes. Deze beweging 
biedt een lokaal-gecentreerd alternatief 
voor de mondiale systemen van productie 

en consumptie als oplossingsrichting voor 
de maatschappelijke duurzaamheidsuitda-
ging van vandaag, specifiek genoemd hier 
zijn klimaatverandering en peak oil. In dit 
verband slaan mensen lokaal de handen 
ineen om duurzame energie-coöperatieven 
op te richten en gezamenlijke moestuinen 
te planten. 
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Sociaal leren 
Experimenten zijn gericht op het bevorde-
ren van sociaal leren. Dit is een interactieve 
vorm van leren tussen bijvoorbeeld 
bedrijven, overheid, burgers en gebruikers, 
die verder reikt dan het nauwe technisch-
georiënteerde leergedrag gericht op 
het optimaliseren van technologische 
specificaties en prestaties. Vaak wordt bij 
transitie-experimenten naast de werking 
van gebruikte technologieën, vooral geleerd 
over de nieuwe situatie en het bredere 
sociale proces dat plaatsvindt tussen 
actoren. Dit leidt namelijk tot nieuwe insti-
tuties, andere vormen van organisatie en 
innovatieve business modellen en gebrui-
kersroutines. Dit vergt een ander, meer 
iteratief, proces dan bij een puur technisch 
of wetenschappelijk experiment.
Als voorbeeld kun je denken aan een 
experiment met een digitale taximeter voor 
brommertaxi’s in Bangkok. Het testen van 
de fysieke meter zelf was maar een klein 
onderdeel van de leerervaring tijdens de 
public trials waarbij een aantal groepen 
taxirijders de meter gebruikten. Het 
belangrijkste dat de makers van de meter 
leerden was het navigeren in de institutio-
nele omgeving van deze semi-formele taxi-
industrie en hoe om te gaan met politie, 
bureaucraten, politici, taxi-coöperatieven 
en maffiafiguren om de noodzakelijke 
samenwerking voor de implementatie 
en opschaling van deze technologische 
innovatie mogelijk te maken (Sengers & 
Raven, 2014).

Inclusiviteit 
Om de noodzakelijke middelen en 
legitimiteit voor duurzaamheidstransities 
te mobiliseren moeten experimenten 
gedragen worden door tal van direct en 
indirect betrokkenen – van overheidsin-

stanties, bedrijven en onderzoeksinstituten 
tot burgers en de potentiële gebruikers van 
de innovatieve producten en diensten die 
worden getest in een experiment. Gegeven 
dat er altijd een vrij brede verzameling van 
stakeholders noodzakelijk is om een idee in 
de praktijk te testen, zijn de real-life experi-
menten uit de transitiewetenschap altijd tot 
op zekere hoogte inclusief. Een terugke-
rende observatie in de literatuur is dat meer 
participatie en meer diversiteit binnen de 
actorcoalities leidt tot experimenten met 
groter potentieel voor transformatie. Door 
een zo breed mogelijk scala aan actoren 
in een vroeg stadium mee te nemen in de 
opzet en uitvoering van experimenten, 
ontstaan nieuwe dwarsverbanden en wordt 
het leerproces gestimuleerd over potentiële 
kosten, baten, risico’s en beloften gekop-
peld aan een bepaalde technologische en 
sociale verandering. Door het in een vroeg 
stadium signaleren van mogelijke cultu-
rele, ethische en ongelijkheidsbezwaren 
wordt de kans vergroot dat de opgezette 
experimenten een democratischer, eerlijker 
en sociaal robuust innovatietraject zullen 
faciliteren waarbij ook outsiders en gemar-
ginaliseerde actoren een stem krijgen.

Als voorbeeld van een experiment waarbij 
sociale inclusiviteit zowel in proces als in 
uitkomst  een belangrijke rol speelde, geldt 
de discussie rondom het verbieden van de 
handkar en fietsrickshaw-taxi in Indiase 
steden. In een situatie waarin de groeiende 
hoeveelheid gemotoriseerd vervoer de 
stadslucht vervuilt en het taxi-rijden in deze 
ongemotoriseerde voertuigen door steeds 
meer Indiërs beschouwd wordt als een 
mensonterend zwaar beroep, ontstond de 
vraag naar een alternatief dat bijdraagt aan 
zowel een schonere stad als aan de verbete-
ring van de arbeidsomstandigheden voor 
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deze gemarginaliseerde rickshaw-rijders. 
De elektrificatie van de fietsrickshaw bood 
een oplossing die door een breed scala aan 
actoren als wenselijk werd beschouwd en 
zodoende volgde een aantal jaar geleden 
de eerste grootschalige experimenten met 
deze machines in steden als New Delhi, 
waarbij de rickshaw-gemeenschap actief 
betrokken werd in het ontwerp (Ghosh 
e.a., 2016).

Onzekerheid en ambiguïteit 
Experimenten die bijdragen aan een 
transitie impliceren verstrekkende 
gevolgen en conflicterende betekenissen 
en belangen. Gegeven dat de toekomst 
inherent onvoorspelbaar is, zijn elementen 
van onzekerheid altijd aanwezig in het 
experimenteerproces. Maar er zijn ook 
diepere verschillen aanwezig, die worden 
geduid met de term ambiguïteit. Er wordt 
namelijk aangenomen dat experimenten 
bijdragen aan een duurzame samenleving, 
maar de vraag wat duurzaam is (milieu-
technisch of sociaal?) en voor wie (de 
burger hier of de sloppenwijk-bewoner in 
een ontwikkelingsland?) moet ook gesteld 
worden. Een systeemverandering heeft 
verschillende effecten op de belangen van 
verschillende partijen en vaak zijn er fun-
damentele verschillen in opvatting over 
wat goed of slecht is om te doen. Ideaal 
gezien is de opzet van een experiment 
flexibel genoeg om bepaalde belangen in 
een later stadium mee te nemen – of om 
juist om het experiment af te breken en 
opschaling te vermijden als de kosten voor 
een partij de baten voor een andere partij 
lijken te overstijgen.

Een voorbeeld hier is het Bus Rapid 
Transit-project in de Indiase stad 
Ahmedabad. Dit innovatieve openbaar 
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Stadsbouwproject de Prinzessinnengarten in Berlijn (bron: Clausen 2016)



Jg. 49 / Nr. 4 / 2016 P. 280Rooilijn

vervoersproject werd eerst gezien als 
een sociaal-inclusieve oplossing. Dit was 
immers een goedkopere en inclusievere 
oplossing dan een duur railsysteem 
voor de elite en zou dus moeten worden 
opgeschaald naar andere Indiase steden. 
Echter, sommige actoren trokken deze 
sociale voordelen in twijfel, en benadrukten 
juist hoe door dit systeem de belangen van 
gemarginaliseerde sloppenwijk-bewoners 
en informele verkopers in het gedrang 
kwamen (Mahadevia e.a., 2013). Als ant-
woord werd gezocht naar manieren om de 
belangen van gemarginaliseerde groepen 
mee te nemen in het ontwerp. Zo zijn veel 
Bus Rapid Transit-systemen ontworpen 
met fietspaden langs de busbanen voor 
degenen die zich geen gemotoriseerd ver-
voer kunnen veroorloven en wordt er naar 
creatieve oplossingen gezocht om degenen 
die in eerste instantie nadeel ondervinden 
te integreren in de werking van het nieuwe 
systeem.
Aan de hand van bovenstaande zes 
kernpunten formuleren wij de volgende 
alomvattende definitie. Een experiment is 
een inclusief en praktijkgericht initiatief, 
gedreven door maatschappelijke uitda-
gingen, met als doel systeeminnovatie 
te bevorderen via sociaal leren, onder 
condities van onzekerheid en ambiguïteit. 

Handelingsperspectief? 
De toekomst van steden bevindt zich 
op een kantelpunt: steden groeien 
wereldwijd en staan aan de vooravond 
van een revolutie naar duurzaamheid 
en klimaatbestendigheid. Dit biedt veel 
kansen, maar schept ook grote onzeker-
heid over de richting en invulling van het 
veranderingsproces. De zes kernpunten 
uit de definitie kunnen daarmee een 
handelingsperspectief bieden voor de 

praktijk. Immers, actoren die verstrek-
kende duurzame verandering (systeemin-
novatie gedreven door maatschappelijke 
uitdaging) willen realiseren, kunnen door 
te experimenteren concreet vorm geven 
aan hun ambities (praktijkgerichtheid). 
Bij het opzetten en uitvoeren van expe-
rimenten dient een interactief leerproces 
gewaarborgd te worden (niet alleen het 
nauwe technische leren, maar breed en 
sociaal leren over de samenhang tussen 
verschillende aspecten), waarbij een scala 
aan actoren mee kan denken en doen 
(inclusiviteit) en waarbij men flexibel en 
reflexief dient te handelen omdat expe-
rimenten onbedoelde en onwenselijke 
gevolgen kunnen hebben (onzekerheid 
en ambiguïteit).

Naast de belofte tot duurzame verandering, 
die besloten ligt in het experiment, is er 
ook een kritische kanttekening te maken. 
De praktijk leert namelijk dat veel experi-
menten eindigen met een sisser: er wordt 
meestal niet op systematische manier van 
geleerd en de effecten op het veranderen 
van gevestigde socio-technische systemen 
zijn beperkt. Denk bijvoorbeeld aan de 
Nederlandse energietransitie: ondanks de 
creatieve explosie aan innovatieve business 
modellen voor kleinschalige duurzame 
energie-initiatieven in stedelijke gemeen-
schappen, is het aandeel groene stroom in 
Nederland veel lager dan in omliggende 
landen, mede doordat daar op een meer 
consistente manier beleidssteun is geboden 
voor een duurzame elektriciteitsvoor-
ziening. Om daadwerkelijk een transitie 
tot stand te brengen, dienen niet alleen 
duurzame innovaties te worden opge-
schaald (meer experimenten met deelfiets-
systemen bijvoorbeeld) maar moeten ook 
onduurzame gevestigde systemen worden 
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ondermijnd en afgebroken (minder auto’s 
in de stad door strengere belastingmaat-
regelen). Hierdoor bestaat het risico dat 
experimenteren op een politieke manier 
wordt ingezet om juist te vermijden dat de 
moeilijkere structurele maatregelen niet 
worden genomen. 
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