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VOORWOORD

Voor u ligt mijn afstudeeronderzoek naar de 
ruimtelijke vorm van retail in Mumbai. Dit is het re-
sultaat van vele maanden achter de computer zit-
ten, literatuur lezen, bijeenkomsten volgen, maar 
ook een onvergetelijke periode in het buitenland.

Op 26 januari kwamen we aan in Mumbai, de stad 
die de komende drie maanden onze thuisbasis zou 
vormen. Na een lange vlucht bleek de huisvesti ng 
toch niet helemaal goed geregeld te zijn, en deze 
aankomst bleek later zeer typerend te zijn voor 
de stad zelf. Chaoti sch, druk en ongeorganiseerd, 
dat zijn termen die op Mumbai wel van toepas-
sing zijn. Ook merkte ik dit elke ochtend weer wan-
neer ik op weg ging naar een van mijn interviews of 
naar de KRVIA. Een 3-baansweg werd doorgaans als 
6-baansweg gebruikt en alsnog duurde een ritje van 
zo’n 4 kilometer naar de universiteit al snel een uur. 

Maar deze drukte had zeker ook een positi eve kant. In 
Mumbai is alti jd wel wat te beleven en vervelen hoef je 
je in deze stad dan ook nooit. De vele avonden waarop 
we na een dag vol interviews in de barretjes of disco-
theken van Mumbai terecht kwamen waren dan ook 
zeker niet uitzonderlijk. Ook overdag kon ik in de buurt 
van ons huis in ‘Chrystal Palace’ alti jd wel ergens terecht. 
Vele dagen heb ik dan ook met mijn laptop doorge-
bracht in de Ivy Bar om de hoek en de karaoke-avond 
op woensdag mocht natuurlijk ook niet ontbreken. 

En mijn onderwerp, retail, maakte het veldwerk 
natuurlijk ook niet onaangenaam. Veel vrije mo-
menten heb ik dan ook aangegrepen om de shop-
pingmalls en de marktjes van Mumbai te bezoeken. 
Het was doorgaans dan ook niet moeilijk om iemand 
te vinden die mij hierbij wilde vergezellen, hoewel 
ik veel vermoeide gezichten heb moeten aanzien 
wanneer ik de zoveelste foto van een platt egrond, 
roltrap of bankje in een shoppingmall wilde maken. 

Al deze dingen hebben bijgedragen aan een erg leuke 
en zeker leerzame ervaring en ik ben dan ook blij dat 
ik mijn Master Planologie aan de Universiteit Utrecht 
heb mogen afsluiten met dit project. Hiervoor wil ik 
dan ook een aantal mensen bedanken. Ten eerste 
noem ik hierbij mijn scripti ebegeleider, die het Re-
space project heeft  opgezet, Dr. B. Wissink. Naast de 
begeleider van de Nederlandse universiteit gaat ui-
teraard ook dank uit naar zowel de docenten als de 
studenten van het Kamla Raheja Vidyanidhi Insti tute 

for Architecture voor het organiseren van de excur-
sies en het vele vertellen over Mumbai. En natuurlijk 
mogen alle mensen die in de vorm van interviews 
hebben meegewerkt aan dit project niet vergeten 
worden. Hoewel het maken van afspraken in Mumbai 
vaak net even iets anders gaat dan in Nederland, ben 
ik blij dat alle mensen die ik wilde interviewen toch 
ti jd voor mij vrij hebben kunnen maken en mij heb-
ben willen vertellen over alles wat speelt in deze stad. 

Maar dit project was ook niet mogelijk geweest, 
en zeer zeker minder leuk geweest, zonder mijn 
medestudenten. Caroline, Daniel, Hielke, Nien-
ke, Paul, Rens, Rianne, Timo en Willem, bedankt!

Stéphanie Stoelhorst
Utrecht, november 2009
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SUMMARY
Citi es in transiti on
Citi es are changing. Several processes are infl uenc-
ing the city and citi es are getti  ng bigger and big-
ger. Even more than half of the world populati on 
is living in citi es these days. Besides this, another 
trend can be recognized, globalisati on. Globalisa-
ti on is strengthening the links between those cit-
ies. Because of this globalisati on, people get linked 
to more other economies, cultures and societi es. 
This is also the result of the revoluti on in communi-
cati on and informati on technology. In short, we are 
living in a network society, and space is changing. 

But what are the main ideas about globalisati on? Glo-
balisati on is said to cause changes all over the world, 
and all these spati al changes would be taking place in 
the same manner. An important point in the literature 
about urbanisati on is that because of globalisati on the 
same processes are taking place all over the world. For 
example, it is always the elite who is initi ati ng spati al 
development and it is always the urban poor who is the 
victi m of these changes. An important concept in the 
literature about these ideas is the ‘narrati ve of loss’. 
This narrati ve is a negati ve story about urban chang-
es. Space is thought to segmentate more and more, 
and this segmentati on is based on the divide between 
the ‘haves’ and the ‘have nots’. People from diff erent 
groups are getti  ng less opportuniti es to meet each 
other, because separate groups are creati ng separate 
spaces. The ideas of Graham & Marvin and Castells 
match with this story. Both of them are looking at the 
city from a neo-liberalisti c point of view.  There would 
always be a struggle for space, which is always won 
by the elite. The underprivileged are being pushed 
away and a dual city is coming into existence. This is 
thought to be a global process, which is taking place 
all over the world in the same way. This introducti on 
to this research leads to the following main questi on:

‘Which factors determine the urban form of retail in 
Mumbai and to what extent can urban changes be at-
tributed to globalisati on?’.

This research is part of a broader research, the Re-
space Project. This Respace Project has undertaken 
several research projects in diff erent Asian citi es to 
see whether splintering is taking place in these cit-
ies. This year the focus is on Mumbai. Mumbai is with 
more than 12 million inhabitants one of the biggest 

citi es in the world. With this in mind, it can be very 
interesti ng to look whether the processes menti oned 
above are taking place in Mumbai. But to be able to 
look at the consequences of the processes that are 
taking place in citi es, it is necessary to defi ne the ur-
ban form of the city. 

The determinati on of the urban form is the fi rst step 
that has been taken in this research. So the urban 
form of Mumbai has been described. But just a de-
scripti on is not enough, the urban form also needs to 
be explained. This has been done on the hand of two 
case studies. Finally this explanati on has been linked 
to the theory of splintering urbanism to be able to say 
something about the cause of these spati al changes. 
Is this really the uniform process of globalisati on, or 
is it the local processes that play the most important 
role? 

Retail
To be able to tell something about the urban form of 
retail in Mumbai, it fi rst has to be clear what retail is 
exactly. However retail can be very diff erent in vari-
ous countries, Evers (2005) describes retail as ‘an eco-
nomic acti vity in which physical products are being 
sold to the end-user’. So consumers and retail can be 
very diff erent in other parts of the world, but retail is 
always about selling a product to the end-consumer. 
In this thesis a divide has been made between tradi-
ti onal and organised retail. Traditi onal retail is more 
closely linked to the consumer, the shops are oft en 
small and ran by just one family. The products that 
are being sold are nati onal products most of the ti me. 
The biggest diff erence with organised retail is the size 
of the operati on. The types of organised retail like the 
shoppingmalls or the hypermarkets are much bigger 
in size, but also the organisati on behind it is much 
bigger. There is no personal link to the consumer and 
they off er a larger amount of products.

The urban form and the actor-network theory
Defi ning the urban form of a city is not always an easy 
task, because it fi rst has to be clear how this concept 
should be defi ned. Urban form is a very complicated 
concept, because it can be looked at from diff erent 
theoreti cal points, and from each point it has a dif-
ferent meaning. This is because the urban form is as 
well about spati al elements as social elements (Wu, 
1995, pp.16). Bourne (1982, pp.30) defi nes urban 
form as ‘The spati al patt ern or arrangement of indi-
vidual elements – such as buildings and land uses, as 
well as social groups, economic acti viti es and public 
insti tuti ons – within an urban area’. According to Wu 
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(1995, pp.16) urban form is about ‘the order and re-
lati onship among physical elements and land uses in 
urban areas’. Both defi niti ons show that urban form 
is not just about objects, but also about the relati on 
between those objects and space. This shows that the 
relati onal way of thinking is dominant in the way the 
urban form should be looked at. 

The actor-network theory, which is being used in 
this research to explain the urban form also thinks of 
space as relati onal. Space and social acti on cannot be 
seen apart from each other. Physical elements infl u-
ence social processes, but social processes also have 
an infl uence on space. With this in mind, there will 
be looked for actors, insti tuti ons and things in Mum-
bai. Because of the relati onal perspecti ve, these three 
things are thought to infl uence each other, and by 
doing so form associati ons. So, it’s not just the ac-
tors who are important in the actor-network theory, 
things also infl uence what is happening with space. 
Both humans and nonhumans play an important role 
in forming networks and associati ons. The main char-
acteristi c of the theory is to show in what way the ac-
tors create the world they live in by creati ng networks 
and associati ons between actors. This makes the ac-
tor-network theory a suitable theoreti cal framework 
to do empirical research on spati al changes and the 
causes behind this.

Associati ons are the connecti ons between the diff er-
ent actors, so the connecti on between people and 
things, that occur when there is a controversy. A con-
troversy means that there is a problem that is being 
contested between diff erent groups. New groups are 
getti  ng across each other. But because it’s not clear 
which actors are more powerful than others, it has to 
be traced which actors organise and which actors are 
being organised. This process can be referred to as 
the process of translati on. So if the dominant associa-
ti ons needs to be found, the controversies have to be 
traced. When a controversy is found, the building of 
the associati on needs to be followed unti l it will disap-
pear in the black box. By doing so, the urban form can 
be explained. 

Periods and associati ons in Mumbai
Mumbai is a city with an interesti ng history and an 
interesti ng form. In this lineair city with approxi-
mately 12 million inhabitants several phases can be 
disti nguished in the development of retail. But those 
phases can’t be seen separately from each other, in 
each phase there is a dominant associati on that is de-
termining what the period is about. The history actu-

ally is some kind of an accumulati on of diff erent as-
sociati ons that have been coming up aft er each other. 
A part of the associati on will disappear when a new 
phase comes up, but at the same ti me other elements 
manage to get a place in the new associati on. By fol-
lowing the above, it becomes clear that for each sub-
ject that is taking part in the city, another periodisati on 
needs to be made to describe and explain the history 
of the city. When you look at the history of the road 
transportati on network or residenti al developments, 
other things must have happened than in the history 
of retail, and for that reason also other controversies 
can be found. The controversies, which determine the 
stages for the emergence of new associati ons, diff er 
per spati al part of the city.

So, logically the consequence of the things stated 
above is that for retail in Mumbai a periodisati on 
needs to be made that specifi cally fi ts retail in Mum-
bai. To make the periods clear, all controversies in the 
fi eld of retail that have appeared in history need to 
be found. Aft er some research that has been done, 
it has become clear that three periods are required. 
The fi rst period is unti l 1950. This period is dominat-
ed by markets and bazaars, and also several smaller 
shops could be found around the city. The fi rst forms 
of retail came up in the Fort area, and in the 19th cen-
tury three bazaars could be found in the nati ve town. 
These bazaars were linked to diff erent groups, either 
the nati ve Indians or the colonial populati on. This 
shows that retail has always been segmented to some 
extent. Retail has always been very closely linked to 
trade patt erns. Around the 1830’s caste and commod-
ity wise segregati on started in trade in Mumbai, and 
also in retail. For example, a lot of retail cloth shops 
were owned by the Bhati as and Banias and even by 
some Muslims. Fruit and vegetable trading was mainly 
done by Marathas from Deccan. The segregati on can 
sti ll be seen in retail in Mumbai. 

At the end of this period, which is in 1950, the popu-
lati on has increased dramati cally. Besides this there 
was an agricultural failure. Because of these two 
things, there was a food scarcity and prices were go-
ing up. Because of the populati on growth the demand 
for shops went up and retail started growing North-
wards. Shop owners were accused of speculati on and 
stocking grains, so the prices would rise even more. 
For this reason the government intervened and intro-
duced the co-operati ve stores. These co-operati ves 
are formed by several independent people, who form 
co-operati ves together and the prices could go down-
wards again. So from this period onwards, the co-
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operati ve store has been dominant for several years. 
Besides this, also the markets and the kiranashops sti ll 
existed.

The co-operati ves and the traditi onal stores have been 
dominant unti l the next period starts in 1999. Since 
the end of the ‘90s the process of modernisati on is 
taking over Mumbai. Several things, like the liberalisa-
ti on in 1991, the booming of the IT sector and the fact 
that young girls are being less protected, have att ri-
buted to this. Spati ally this has lead to the emergence 
of lots of shoppingmalls, supermarkets, hypermarkets, 
department stores and convenience stores in Mum-
bai, which are mainly coming up in the suburbs along 
the main roads. So, the period that retail in Mumbai is 
currently in, is being lead by the transformati on from 
traditi onal retail to organised retail. A lot of groups do 
fear that the traditi onal forms of retail will disappear 
as a consequence of the emergence of the large new 
retail formats. But that a new form of retail is coming 
up doesn’t immediately mean that old forms will dis-
appear, as been explained above. However, this strug-
gle is extremely polarised. What is striking about this 
struggle is that it’s not the poor who are against the 
changes and the rich who encourage it. The struggle 
between traditi onal and organised can’t been seen as 
a struggle between poor and rich. Actors who stand 
up for the traditi onal retailers mainly belong to the 
elite. This makes it a struggle among the elite. Besides 
this there are some changes in retail which are not 
bad for the underprivileged by defi niti on.

An example of this is the story about the hawkers in 
Mumbai. This is an enormous group which came into 
existence as a consequence of the migrati on fl ows in 
the 1950’s. These hawkers pay haft a to the police, for 
whom this is an important resource, so this group is 
being availed by the existence of the hawkers. For this 
reason the existence of this group does not depend 
on the hawkers themselves, but on the elites who are 
standing behind them. This story can also be put the 
other way around. When hawkers can’t keep up their 
practi se anymore because of the amount of organised 
retail that has come up, this does mean that there are 
a lot of new jobs in the formal economy. In this way 
hawkers can become a part of the formal economy of 
Mumbai.

Shoppingmalls and the splintering concept
As shown above the actor-network theory helps to 
fi nd out by which actor-networks the current situati on 
has come into existence. It makes clear which actors 
play a role in the formati on of spati al developments, 

so it is a theoreti cal framework to be able to get clear 
which parti es play a dominant role in this. Because of 
this some judgements can be made about whether it 
is true that the elite is changing the city and the urban 
poor has no say in this.
The process of translati on has been followed for two 
case-studies. Both cases are about a shoppingmall, 
and however shoppingmalls are just one part of the 
new types of organised retail which have come up, 
they are very interesti ng to look at. Malls can be seen 
as the ‘metaphor of modernising Mumbai’. 

InOrbit Mall
InOrbit is a 3.64 lakh sq.ft  big mall which is situated in 
Malad, one of the Western suburbs of Mumbai. The 
mall is part of a mixed development called Mindspace. 
In this case the fi rst focus has been on the acquisiti on 
of the land. K. Raheja Corp bought the land from the 
Wadya’s. At this point the land was being used as a 
garbage dump. The BMC did not want this garbage 
dump to disappear, but the Bangur Nagar Residents, 
who are complaining against it, win. The garbage 
dump disappears, K. Raheja Corp gets an enormous 
part of land in an incredibly crowded city where they 
can build on and the Wadya’s get part of the profi ts of 
the development. In this way it has been possible that 
the mall came into existence. 

Aft er the land acquisiti on the development of the mall 
is getti  ng started. A concept needs to be developed for 
a totally new type of retail in Mumbai: A shoppingmall. 
Several aspects play an important role in this concept, 
like the Indian climate and most important the chang-
ing mindset. The retailer along the road is king is what 
the mindset was about. But with the development of 
the malls in Mumbai this has slowly changed and re-
tailers do want to sett le down in a mall. As a result of 
this changing mindset also a successful Hypercity ap-
pears right next to the mall as part of the Mindspace 
development. This is where the third focus in this 
case is on. Hypercity focuses on the A and the A+ seg-
ment, which means the upper and the middle-class. 
The Hypercity concept brings a lot of changes along 
for retail. Lots of new products are being sold here, 
which are not available at the local kiranastores. But 
the biggest change is about the supply chain. Hyper-
city starts doing contract farming, which was initi ally 
not allowed by the APMC act. But with the change of 
this act a few years ago retailers can immediately buy 
from the farmers if they do contract farming. This is 
possible for the big organised retailers, but not for the 
hawkers or the shopkeepers who are only buying very 
small amounts. This means that the supply chain gets 
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shorter for the organised retailers, but stay the same 
for the traditi onal retailers. 

In this overview of the case some of the actors, insti tu-
ti ons and things have been menti oned. But what can 
be concluded in this case is that it is defi nitely not only 
the elite who is getti  ng what they want all the ti me. 
There is also a lot of resistance from small groups, like 
the Bangur Nagar residents who brought about the 
closure of the garbage dump.

Phoenix Mall
The Phoenix Mall is a large retail development in a 
former mill area. The mall is developed by the Ruia’s, 
who are leasing the land since 1910 for only 1 pound 
a year. Normally developing in the mill lands is not al-
lowed, or you will have to give up big parts of your 
land. The Phoenix Mall however did come up in a 
former mill area without giving up any of the land or 
following up any of the rules. This is because the man-
agement managed to change the rules, like for exam-
ple the DCR-‘58-1A which says that you are allowed 
to redevelop your land, unless you keep the existi ng 
structures. An accident happened during construc-
ti on and fi ve people died. The management went to 
court to change this rules because it was dangerous 
, as seen in this accident. The management won the 
case and the rule changed, so the management was 
allowed to demolish existi ng structures and build new 
ones what was quicker and cheaper. So many ti mes it 
has been the Phoenix management who is getti  ng the 
advantage in this changing associati ons of the upcom-
ing mall area. But the striking thing in this case is that 
the land actually belonged to the poor, the mill work-
ers. The fact that the DC-rules, which were actually 
introduced to protect the rights of the poor have been 
changed by the management during the whole pro-
cess of development with the current urban form as 
a consequence att ributes to the image of a powerful 
elite. The developer is dominant is the new associati on 
in which the shoppingmall is the central thing. And of 
course this story can been seen from another point of 
view. The cott on industry was not what it used to be 
anymore, so it would have been closed anyway. So, 
with the development new jobs have been created, 
from which the workers in the area can profi t. 

Globalisati on: A uniform process or a myth? 
The main goal of this research has been to investi gate 
whether urban changes are caused by globalisati on, 
and that they can be seen as a uniform process in 
this way, or that they depend on local processes. This 
has been done by using the actor-netwerk theory, 

which can make clear which actors, insti tuti ons and 
objects play a role in the formati on of a new associa-
ti on. However both cases have a diff erent outcome to 
some extent, it has become clear that just looking at 
what is happening on the surface is not a good way of 
looking at spati al changes. What is important, is what 
is happening behind this. Space has to be looked at 
in a relati onal way, and by doing this a diff erent im-
age about spati al development comes into existence. 
Take the example of the hawkers. By looking at in from 
the absolute perspecti ve, one would think this group 
would simply disappear because of the competi ti on 
the new retailers will bring about. But, the image is 
not as black and white is it seems. If you take a look 
at the processes behind the hawkers, it becomes clear 
that there are other groups with other reasons and 
with other resources who actually decide about the 
existence of this group. 

Urban changes are caused by local processes, and 
that is why it is so important to look at these local 
processes. Only in this way spati al development can 
be controlled. The consequence for urban planning is 
that the urban planner has to keep in mind that is not 
the actual development that has to be stopped, it is 
the eff ect of these developments which can be nega-
ti ve. So, with this in mind, unwanted eff ects can eas-
ily be stopped by the interventi on of the government. 
This means that there is an important role for policy in 
leading urban changes in the right directi on.
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HOOFDSTUK 1: 
GLOBALISERING, EEN UNIFORM 
PROCES OF EEN FABELTJE?

‘Het wordt nooit meer zoals het is geweest. Het leven 
op het platt eland, of wel de rurale samenleving zo-
als de wetenschappers het noemen, verdwijnt in toe-
nemende mate. De mensen trekken naar steden en 
die trend zet de komende decennia door. In 2008 is 
de onzichtbare grens gepasseerd, er wonen nu meer 
mensen in steden – plaatsen van meer van 10.000 in-
woners – dan op het platt eland’ (Sijtsma, 2009).

Steden zijn aan verandering onderhevig. Bovenstaand 
citaat uit een recent krantenarti kel bevesti gt dat al te 
meer. Steeds meer mensen trekken naar steden, en 
zoals uit bovenstaand citaat blijkt wonen er op dit mo-
ment zelf meer mensen in de stad dan op het plat-
teland. Het stedelijke leven wordt dan ook steeds be-
langrijker en dit heeft  ook zijn invloed op de steden 
zelf, steden veranderen. 

Maar wat gebeurt er nou in deze steden als gevolg 
van deze veranderingen? In veel literatuur wordt ge-
schreven over het begrip versplintering. Door de ve-
randeringen die zich voordoen ontstaat er een steeds 
scherpere scheiding tussen verschillende groepen. 
Arm en rijk komen niet meer met elkaar in contact en 
de elite is de initi ator van dit proces. Dit is ook het 
idee dat leeft  wanneer er gekeken wordt naar re-
tail. Steeds meer shoppingmalls komen op en deze 
worden gezien als een ruimte voor de middenklasse 
en de hogere klasse. De mensen uit de lagere klasse 
hebben hier geen geld voor en zijn hier niet gewenst. 
Dit is heel kort het beeld dat leeft  in veel literatuur. 
De vraag is echter in hoeverre dit nou klopt met de 
realiteit en of het nou werkelijk zo slecht is wat er 
gebeurt met steden. De inleiding op het onderzoek 
wordt in dit hoofdstuk verder uitgewerkt.

1.1 Het versplinteringsconcept en de narrati ve of 
loss
Steden versplinteren, dat is tenminste de gedachte 
die veel auteurs er op nahouden. Door de veranderin-
gen waaraan de stad momenteel onderhevig is, is het 
debat over steden heviger dan ooit. De opkomst van 
de posti ndustriële of de netwerksamenleving heeft  
tot gevolg dat de sociaal-culturele en economische 
patronen in hoog tempo veranderen. Verschillende 
processen liggen ten grondslag aan deze verschui-

ving. Nieuwe technologieën, globalisati e en individu-
alisati e zijn de belangrijkste hiervan (Wissink, 2007). 
Door de globalisati e worden mensen meer en meer 
verbonden met andere economieën, culturen en 
maatschappijen. Door deze nieuwe manier van ver-
bondenheid verandert ook de gedachte over de ti jd-
ruimte geografi e. Het gaat nu niet meer alleen om de 
fysieke afstanden, maar juist om de verbindingen tus-
sen bepaalde gebieden. Een plaats kan heel dicht bij 
een andere plaats liggen, maar als er geen verbind-
ing bestaat kan het toch veel meer ti jd kosten om 
deze plaats te bereiken. Relati eve afstanden worden 
in een globaliserende wereld steeds kleiner, door 
de toename van de verbindingen tussen plaatsen. 
Netwerken zorgen ervoor dat de toegang tot plaatsen 
die voorheen niet toegankelijk waren verleend wordt. 
Het is niet meer zo dat iedereen zijn boodschappen 
doet in het lokale buurtcentrum, of de dichtstbijzi-
jnde supermarkt. Tegenwoordig worden er zelfs vaak 
aankopen gedaan in de Verenigde Staten via internet-
verbindingen. Deze ontwikkeling heeft  te maken met 
de revoluti e in de communicati e en informati e tech-
nologie. Een groot deel van de bevolking heeft  inter-
net, en hiermee is het voor een Nederlander dus net 
zo makkelijk contact te hebben met iemand in Mum-
bai als met je buurman. Ook deze ontwikkeling draagt 
bij aan een sterke verbondenheid tussen verschil-
lende mensen en plaatsen, waarbij absolute afstand 
een steeds minder grote rol speelt.

Globalisering zorgt er dus voor dat overal ter wereld 
veranderingen plaatsvinden en er wordt vanuit ge-
gaan dat dit ook overal op een zelfde manier plaast-
vindt. Een belangrijk punt binnen de literatuur over 
verstedelijking is dan ook dat er gedacht wordt dat 
door globalisering overal dezelfde processen plaats-
vinden. Het is bijvoorbeeld alti jd de elite die een 
sturende kracht heeft  achter ruimtelijke ontwikkelin-
gen en het zijn alti jd de urban poor die hier de dupe 
van zijn. Als gevolg hiervan zullen er duale steden 
ontstaan. Verschillende auteurs hebben over dit pro-
ces geschreven, en de ‘narrati ve of loss’ is een van de 
voorbeelden van een verhaal dat een gedachtegang 
over de ontwikkeling op het gebied van stedelijke ve-
randeringen beschrijft .

De ‘narrati ve of loss’ gaat over het verlies van publieke 
ruimten. Steeds meer plekken worden minder open-
baar, door veranderende mechanismen. Hoewel een 
plek in eerste instanti e voor iedereen toegankelijk lijkt 
te zijn, blijkt dat opgewenst publiek buiten de deur 
wordt gehouden. Ofwel door een bewaker die de toe-
gang weigert, ofwel door een systeem waardoor de 
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plek op fysieke wijze simpelweg niet meer te bereiken 
is voor verschillende groepen. Dit kan bijvoorbeeld 
wanneer een plek alleen per auto te bereiken is, en 
het zijn vaak alleen de midden en hogere klasse die 
zich een auto kunnen veroorloven. De ruimte wordt 
dus een steeds grotere mate gesegmenteerd, en deze 
segmentati e is gebaseerd op het onderscheid tussen 
de ‘haves’ en de ‘have nots’. De gedachte van de ‘nar-
rati ve of loss’ is dus dat het contact tussen verschil-
lende groepen op steeds minder manieren plaats 
kan vinden en dat verschillende groepen hun eigen 
leef-ruimten creëren. Deze herverdeling van ruimte is 
gebaseerd op de wens van de elite, die deze verande-
ringen aanstuurt (Crawford, 1999). 

De ‘narrati ve of loss’ herbergt dus een negati eve 
kijk op stedelijke veranderingen. Ook de gedachte 
van Graham en Marvin sluit bij deze gedachte aan. 
Zij stellen dat onder invloed van de globalisering en 
het neoliberalisme een wereld ontstaat waarin alles 
wordt gevormd volgens de wens van de elite. In deze 
gedachtegang hebben de ‘have nots’ dus geen in-
vloed op hoe ruimte zich ontwikkelt en zijn de ontwik-
kelingen die tot stand komen door de elite slecht voor 
eerstgenoemde groep.

Ook Castells heeft  zo zijn opvatti  ngen over de ontwik-
kelingen van steden, die aansluiten bij het boven-
gaande. Net als Graham en Marvin ziet hij de ontwik-
kelingen van de stad met de economische globalisering 
en het neoliberalisme als achtergrond. Er is alti jd een 
strijd om ruimte, welke gewonnen wordt door de 
elite. De underprivileged worden weggeduwd en Cas-
tells ziet dit als een slechte ontwikkeling. Er ontstaat 
een duale stad waarin de ‘haves’ en de ‘have nots’ ge-
scheiden van elkaar leven. Een andere veronderstell-
ing die Castells er op na houdt is dat het een mondiale 
ontwikkeling betreft . Dit proces doet zich overal voor 
en ook overal op dezelfde manier. 

Hiermee is dan ook aangekomen bij de aanleiding van 
dit onderzoek. In de literatuur staat een negati ef ver-
haal centraal over stedelijke verandering, welk een 
uniform proces zou vormen en zich dus in alle steden 
op een zelfde manier voor zou doen als het gevolg van 
globalisering. De vraag is echter of dit verhaal nou 
eigenlijk wel klopt? Is het echt zo dat het alti jd de elite 
is die bepaalt wat er ruimtelijk tot stand komt en dat 
de urban poor hier niks over te zeggen heeft ? Kan er 
inderdaad gesteld worden dat het de rijkere groepen 
zijn die alti jd hun zin krijgen en dat de armere bevol-
kingsgroepen het slachtoff er hiervan zijn? Is het dus 
echt zo dat door globalisering zich overal dezelfde 

processen voordoen, of heeft  dit juist te maken met 
de specifi eke sociale processen die zich voordoen in 
een stad? Deze aanleiding mondt uit in de volgende 
hoofdvraag:

‘Welke factoren zijn bepalend voor de ruimtelijke vorm 
van Mumbai op het gebied van retail en in hoeverre 
zijn stedelijke veranderingen in Mumbai toe te schrij-
ven aan globalisering?’

Om hier iets over te kunnen zeggen wordt in dit 
onderzoek ingezoomd op de stad Mumbai, maar 
voordat hier verder op ingegaan kan worden, moet 
eerst bepaald worden met welke bril ruimte bekeken 
moet worden. 

1.2 De relati onele interpretati e van ruimte
Het absolute ruimtebegrip, het relati eve ruimtebe-
grip en het relati onele ruimtebegrip. Dit zijn allemaal 
verschillende manieren om naar ruimte te kijken en 
om ruimte te interpreteren. In dit onderzoek is het 
het relati onele ruimtebegrip dat centraal staat. In een 
onderzoek waar de vraag of stedelijke veranderingen 
het gevolg zijn van globalisering of dat hier juist locale 
processen aan ten grondslag liggen centraal staat zijn 
juist de sociale processen die achter de fysieke ruimte 
schuil gaan zo belangrijk. Objecten en subjecten kun-
nen volgens auteurs als Giddens, Castells en Urry niet 
los van elkaar gezien worden. Ruimte kan niet gezien 
worden als een plaats waar zich losstaande sociale 
processen voordoen, ruimte hangt nauw samen met 
de sociale processen. Er kan zelfs gesteld worden dat 
ruimte gevormd wordt door de sociale processen die 
zich voordoen in de ruimte en dat de ruimte een uit-
drukking is van sociale relati es. Daarnaast worden 
sociale relati es ook gestructureerd door de ruimte 
waarop deze processen zich voordoen (Asbeek Brusse 
e.a., 2002, pp.89). 

Ruimte moet dus op een relati onele manier geïnterpre-
teerd worden. De denkwijze die centraal staat in veel 
literatuur op het gebied van stedelijke veranderingen 
sluit hier echt niet goed bij aan. Het neomarxisti sche 
gedachtegoed dat Castells aanhangt is bijvoorbeeld 
erg bipolair. Dit is terug te zien in het onderscheid dat 
er wordt gemaakt tussen de twee groepen die cen-
traal staan in het versplinteringsverhaal, de elite die 
tegenover de underprivileged staat. Omdat het nou 
net dit punt is dat ter discussie staat in dit onderzoek 
is het van groot belang de achterliggende sociale pro-
cessen te bekijken. Het hoeft  namelijk niet zo te zijn 
dat het telkens de elite is die achter ruimtelijke veran-
deringen zit. Om dit onderzoekbaar te maken wordt 
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gebruik gemaakt van de actor-netwerk theorie. Deze 
theorie maakt, door te kijken naar de actoren, insti -
tuti es en objecten die een rol spelen, onderzoekbaar 
wie of wat nou daadwerkelijk achter de ruimtelijke 
veranderingen zit. Wat met deze theorie ook duidelijk 
wordt is dat zich niet alti jd de veranderingen voordoen 
die je zou verwachten. Het sterke punt zit er namelijk 
in dat duidelijk wordt gemaakt dat er vaak juist hele 
toevallige coaliti es ontstaan die aan het licht komen 
door de ruimte vanuit deze theorie te verklaren. Op 
deze manier wordt dus ook de politi eke dimensie van 
versplintering onderzoekbaar gemaakt.

1.3 Mumbai, megacity.
In de voorgaande paragrafen is kort uiteengezet waar 
in dit onderzoek naar op zoek gegaan wordt. Hiervoor 
is uiteraard ook een stad nodig die als onderzoeksob-
ject zal dienen. Dit is Mumbai, met zo’n 12 miljoen in-
woners de grootste stad van India. Het is zelfs een van 
de grootste steden ter wereld en doet zijn naam als 
megacity eer aan. Azië kent veel van deze miljoenen-
steden, wat het werelddeel tot en interessant onder-
zoeksgebied maakt wanneer gekeken wordt naar 
stedelijke verandering. Het is dan ook niet voor niets 
dat het Respace project zich heeft  gericht op Azië, en 
na Tokyo, Hong Kong, Guangzou en Bangkok dit jaar 
Mumbai aan de beurt is. 

De eerste indruk die Mumbai achterlaat is dat het een 
stad is van uitersten. Wanneer vanuit het raam van 
mijn kamer in een gated community gekeken wordt, 
is het uitzicht een slum met vrolijk spelende kindjes. 
Deze mensen wonen op nog geen 10 meter afstand, en 
toch zijn de bewoners van de community en de slum 
zo ver bij elkaar vandaan. Slumbewoners, waar er in 
Mumbai zeer veel van zijn, worden op veel plekken 
niet toegelaten, in supermarkten zijn ze niet welkom, 
maar ook niet in deze community. Ook voor shop-
pingmalls lijkt dit beeld op te gaan. In de malls zijn 
alleen maar mensen te zien die tot de middenklasse 
behoren of tot de hogere klasse. Wat deze eerste in-

druk goed laat zien, is dat veel van de kenmerken van 
versplintering in Mumbai aanwezig lijken te zijn. Veel 
verschillende ruimten hebben hun eigen gebruikers 
en de urban poor lijkt in veel gevallen zelfs uitgeslo-
ten te worden van ruimten die door en voor de elite 
zijn gecreëerd. Dit maakt Mumbai tot een interessant 
onderzoeksobject om te kijken hoe deze veranderin-
gen nou tot stand zijn gekomen en of het nou werke-
lijk de elite is die hier telkens weer achter zit en of het 
nou telkens weer de armere mensen in Mumbai zijn 
die het slachtoff er worden van deze ontwikkelingen. 
Omdat het verklaren van de ruimtelijke vorm van de 
stad als geheel niet mogelijk is gezien het ti jdsbestek, 
wordt dit onderzoek toegespitst op retail. Dit is een 
zeer interessant onderwerp in het land dat ook wel de 
‘nati on of shopkeepers’ genoemd wordt.

1.4 The nati on of shopkeepers bekeken vanuit de 
actor-netwerk theorie
India is een echt winkelland. In bijna elke straat zijn 
wel kleine winkeltjes of straatventers te vinden. Zijn 
deze er niet, dan staat er wellicht een grote shopping-
mall. De retailmarkt is sterk gefragmenteerd en er zijn 
veel verschillende eigenaren van kleine winkeltjes te 
vinden. De winkeldichtheid in India is erg hoog met 
ongeveer 6%. Dit houdt in dat er in heel India zo’n 12 
miljoen winkels te vinden zijn voor 209 miljoen huis-
houdens (Ernst & Young, 2006, pp.8). 

Verschillende veranderingen doen zich op dit moment 
voor in de Indiase retail. Het is de sterkst groeiende 
sector in de Indiase economie en de georganiseerde 
retail wint steeds meer aan belang ten opzichte van 
de traditi onele retail. Waar in Bangkok al een sterke 
verschuiving te zien is geweest van veel kleine lokale 
winkeltjes naar grote shoppingmalls, moet deze trend 
in Mumbai nog ingezet worden. Verwacht wordt wel 
dat de georganiseerde retail in India met zo’n 9% zal 
groeien in de komende vijf jaar. Daarnaast vindt er 
steeds meer uitbreiding plaats in de vorm van ver-
groti ng van winkels en het winkelaanbod. Ook be-
treden steeds meer internati onale retailers de Indiase 
markt en worden nieuwe technologieën en processen 
toegepast (Ernst & Young, 2006, pp.3). Deze veran-
deringen kunnen worden toegeschreven aan enkele 
processen die zich in India voordoen op dit moment. 
De uitbreiding van retail wordt namelijk veroorzaakt 
door de toename van de vraag van consumenten. 
Deze toegenomen vraag van de Indiase consument 
wordt op zijn beurt weer bepaald door een economis-
che groei, veranderingen in de demografi e, urbani-
sati e en de aanwezigheid van krediet (Ernst & Young, 
2006, pp.9). Meer dan 50% van de bevolking in Mum-
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bai is jonger dan 25 jaar, en dit is een belangrijke doel-
groep voor retail. 

Het is duidelijk dat de belangrijkste trend die zich 
voordoet in Mumbai de verschuiving van traditi onele 
naar georganiseerde retail is. Ruimtelijk is deze ver-
schuiving het beste zichtbaar in de opkomst van de 
shoppingmalls in de suburbs van Mumbai. En bovenop 
deze reeds aanwezige malls worden er nog vele nieu-
we verwacht in de nabije toekomst. Naast de shop-
pingmalls zijn ook de hypermarkets, supermarkets, 
department stores en de convenience stores vormen 
van retail die sterk in opkomst zijn in Mumbai. De ve-
randeringen die zich voordoen in Mumbai zijn dus het 
beste te typeren als een verschuiving van traditi on-
ele retail naar georganiseerde retail. Maar hoe is deze 
verschuiving nou in gang gezet en wat zijn de gevol-
gen hiervan voor een stad? En belangrijker nog, wat 
is de relati e van dit proces dat zich voordoet in retail 
met het versplinteringsconcept? Met de opkomst van 
de traditi onele retail lijkt de strijd die zich op dit mo-
ment voordoet erg veel weg te hebben van een strijd 
tussen arm en rijk. Op het eerste gezicht lijkt het, met 
de opkomst van de shoppingmalls die als bedreiging 
voor de kleine kiranashops worden gezien, dat er ver-
splintering is in Mumbai.

De vraag is hoe het nou duidelijk wordt of het werke-
lijk de elite is die achter alle veranderingen zit, of dat 
dit wellicht andere parti jen zijn. Om hier achter te 
komen wordt gebruik gemaakt van de actor-netwerk 
theorie. Het is niet alleen de fysieke ruimte die ver-
andert, en dus alleen het nieuwe uiterlijk van winkels. 
Er zijn verschillende actoren betrokken bij dit proces, 
waarvan het belangrijk is om deze te betrekken in het 
onderzoek. Daarnaast zijn er insti tuti es die van invloed 
kunnen zijn. Regels kunnen een grote invloed hebben 
op hoe de ruimte zich ontwikkelt of hoe actoren zich 
gedragen. Op deze manier komt het relati onele kara-
kter al weer terug in de manier van onderzoeken. Als 
laatste wordt ook gekeken naar dingen. Naast acto-
ren krijgen ook dingen een belangrijke rol toebedeeld 
in dit onderzoek. Dingen kunnen ook sociale proces-
sen beïnvloeden, het zijn geen stati sche objecten 
(Latour, 2005, pp.10). Actoren, insti tuti es en dingen 
zijn samen de belangrijkste onderdelen waar met de 
actor-netwerk theorie naar gekeken wordt.

Het belangrijkste uitgangspunt van de actor-netwerk 
theorie is dat er geen onderscheid gemaakt wordt tus-
sen sociale en natuurlijke interacti eprocessen. Omdat 
er geen onderscheid gemaakt moet worden tussen 
sociale en natuurlijke processen, praat Latour over hu-

mans en nonhumans. Netwerken van actoren bestaan 
dan ook uit zowel deze humans als nonhumans (De 
Jong e.a., 2008, pp.8). In Mumbai zal dus op zoek ge-
gaan worden naar de geschiedenis van retail, om zo 
de ruimtelijke vorm vast te stellen. Op basis hiervan 
kunnen dan de belangrijke actoren, insti tuti es en din-
gen van retail bepaald worden. Het beschrijven van 
de ruimtelijke vorm is echter niet genoeg. Het draait 
uiteindelijk om het verklaren van waarom retail zich 
heeft  ontwikkeld op de manier waarop het is gebeurd. 
Er moet dus niet naar uitkomsten van ruimtelijke vorm 
gekeken worden, maar naar het tot stand komen er-
van en dat kan door te kijken naar associati es. Asso-
ciati es zijn de verbindingen van actoren, insti tuti es en 
dingen met elkaar en ze veranderen wanneer er one-
nigheid is. Om associati es op te kunnen sporen moet 
op zoek worden gegaan naar de controverses die er 
in Mumbai spelen en gespeeld hebben op het gebied 
van retail. Op het moment van onenigheid gaan acto-
ren namelijk met elkaar in discussie en wordt er een 
nieuwe associati e gevormd die te ruimtelijke vorm 
van retail bepaalt. Na het proces van translati e gaat 
de nieuwe associati e op in een ‘black box’ die voor dat 
moment de ruimtelijke vorm van retail inhoudt. 

Maar naast het beeld van retail in Mumbai in het al-
gemeen, moeten er ook specifi eke cases uitgelicht 
worden die laten zien wat er nou speelt in deze stad. 
Door het verhaal achter twee verschillende shop-
pingmalls naar voren te brengen aan de hand van 
de actor-netwerk theorie wordt getracht te laten 
zien hoe shoppingmalls als een totaal nieuwe vorm 
van retail voor Mumbai toch tot stand zijn gekomen 
op een bepaald moment. En met deze cases kan ook 
toegewerkt worden naar het uiteindelijke doel van dit 
onderzoek.

1.5 Doelstelling
‘Steden veranderen als het gevolg van globalisering. 
Deze veranderingen doen zich overal op een zelfde 
manier voor en er is dus sprake van een uniform pro-
ces dat geleid wordt door deze globalisati e’. Deze 
stelling omschrijft  hoe veel auteurs over stedelijke 
veranderingen denken en wat zij hierover schrijven. 
Maar is het nou wel zo dat waar ook ter wereld overal 
dezelfde processen een rol spelen in de veranderin-
gen die zich voordoen? Zijn het niet juist de locale 
processen die hier zo’n belangrijke rol in spelen? Deze 
tweestrijd vormt het denkkader binnen dit onderzoek. 
Maar waarom is het nou eigenlijk zo belangrijk om te 
onderzoeken of veranderingen veroorzaakt worden 
door een uniform proces van globalisering of dat het 
juist de locale processen zijn die hieraan ten grond-



21

MASTERSCRIPTIE STÉPHANIE STOELHORST  RETAIL GEREORGANISEERD

slag liggen?

De bovengenoemde tweestrijd vormt, juist vanuit 
het planologisch perspecti ef, een erg interessant 
vraagstuk. Als planoloog houd je je namelijk bezig met 
het interveniëren in de ruimte. Dit zal alleen succesvol 
zijn wanneer dit op een goede manier gebeurt. Maar 
wat heeft  het een nou met het ander te maken? De 
verschillende manieren van denken over hoe ruimte-
lijke veranderingen tot stand komen hebben ook ver-
schillende theorieën over de rol van de overheid en 
beleid. Bij de theorie waarin de veranderingen voort-
komen uit een uniform proces hoort een gedachte dat 
de overheid zou moeten ingrijpen om ontwikkelingen 
tegen te gaan. Als shoppingmalls worden gezien als 
een slechte ontwikkeling kan de oplossing in dit pers-
pecti ef gevonden worden in het voorkomen van het 
ontstaan van deze malls door een restricti ef beleid. 
Maar, als blijkt dat het niet de malls op zich zijn die 
slecht zijn voor de stad, maar de eff ecten die deze 
mall heeft  in een bepaald gebied, lijkt het dus van-
zelfsprekend dat het niet de malls zijn die tegenge-
houden moeten worden, maar de eff ecten hiervan. 
Dit betekent dat er gebruik gemaakt dient te worden 
van interventi etheorieën in plaats van simpelweg het 
tegengaan van nieuwe ontwikkelingen.

Het doel van dit onderzoek is dus om te kijken welke 
parti jen er nou achter ruimtelijke veranderingen zit-
ten. Met dit in het achterhoofd kan gekeken worden 
hoe er tegen ruimtelijke veranderingen aangekeken 
moet worden. Vormen de ontwikkelingen op zich een 
bedreiging of zijn het de eff ecten die door middel van 
beleid tegengegaan kunnen worden? 

Deze doelstelling komt voort uit het Respace project. 
Zoals eerder aangegeven is in het kader van dit pro-
ject een vijft al steden gekozen waar een vergelijkbaar 
onderzoek plaats heeft  gevonden. Mumbai zal als afs-
luitend onderzoek van dit project dienen. 

1.6 Operati onalisering
Om een onderzoek te kunnen doen is het van groot 
belang vooraf vast te stellen op welke manier dit moet 
gebeuren. Een typologie moet worden opgesteld, en 
verschillende basistheorieën uiteengezet. Het onder-
zoek valt uiteen in drie delen: Het beschrijven van 
de ruimtelijke vorm van Mumbai, het beschrijven 
van de ruimtelijke vorm van retail in Mumbai en het 
verklaren hiervan. Het beschrijvende gedeelte wordt 
gedaan aan de hand van de criteria van Bourne, aan 
de hand waarvan twee tabellen zijn opgesteld. Omdat 
Bourne te veel aan de systeemtheorie hangt en zich 

te veel op insti tuti es richt, wordt voor het verklarende 
gedeelte gebruik gemaakt van de Actor-netwerk the-
orie. Om hiermee te kunnen werken, moet op zoek 
gegaan worden naar controverses. Deze ontstaan op 
momenten van onenigheid, en er moet dus op zoek 
gegaan worden naar strijd op het gebied van retail in 
Mumbai. Als er een controverse gevonden is, moet 
deze gevolgd worden, en kan er aan de hand hiervan 
een periodisering gemaakt worden waarbij voor elke 
periode duidelijk is welke associati e dominant is. 

In Mumbai is op dit moment een hevige strijd gaande 
op het gebied van retail, welke betrekking heeft  op de 
eerder genoemde verschuiving van traditi onele retail 
naar georganiseerde retail. Met de case-studies wordt 
daarom nader ingegaan op dit algemene confl ict, om 
concrete uitspraken te kunnen doen moet er immers 
ingezoomd worden op een specifi ek geval. 

Voor de informati e die nodig is voor dit onderzoek 
zullen verschillende bronnen gebruikt worden. Zo 
worden er interviews gehouden met sleutelpersonen 
en parti jen die een belangrijke rol spelen of hebben 
gespeeld binnen de case-objecten. Hierbij kan dus 
gedacht worden aan de ontwikkelaars van de shop-
pingmalls, maar ook aan protestorganisati es zoals 
milieuacti visten of parti jen die opkomen voor de tra-
diti onele retailers. Daarnaast dienen boeken, kran-
tenknipsels en wetenschappelijke arti kelen als belan-
grijke informati ebron.

1.7 Inhoud en leeswijzer
Nu de inhoud van deze scripti e helder is gemaakt, 
rest alleen nog een leeswijzer. Per hoofdstuk wordt 
weergegeven wat hierin verwacht kan worden.

Hoofdstuk 1: Globalisering, een uniform proces of een 
fabeltje?
In de inleiding wordt de achtergrond geschetst waarte-
gen dit onderzoek gedaan is. In veel literatuur heerst 
het beeld dat zich door globalisering overal dezelfde 
processen voordoen op het gebied van stedelijke ve-
randeringen. Maar is dit nou wel zo, of zijn het toch 
juist de locale processen die bepalend zijn voor wat er 
gebeurt in een stad?

Hoofdstuk 2: Retail en de stad. 
In dit hoofdstuk worden algemene theorieën weerge-
geven die er zijn over retail. Hoe heeft  retail zich door 
de jaren heen ontwikkeld en wat is de invloed hiervan 
op de stad? Wat blijkt uit het verhaal van de shop-
pingmalls is dat retail alti jd al in bepaalde mate geseg-
menteerd is geweest. In dit opzicht lijkt dit goed aan 
te sluiten bij de literatuur over enclave urbanism.
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Hoofdstuk 3: Ruimtelijke vorm en de actor-netwerk 
theorie.
Volgens de narrati ve of loss zou het alti jd de elite zijn 
die domineert bij veranderingen die plaatsvinden in 
steden. Associati es die ontstaan zijn hiermee heel ee-
nzijdig. Maar is dit nou wel zo? De actor-netwerk the-
orie vormt een theoreti sch kader om hier empirisch 
onderzoek naar te doen.

Hoofdstuk 4: Operati onalisati e. 
Nu duidelijk is wat de centrale begrippen in deze thesis 
inhouden, moeten deze geoperati onaliseerd worden. 
Om de actor-netwerk theorie toe te kunnen passen 
moet op zoek worden gegaan naar controverses. Er 
worden twee cases gekozen om de actor-netwerk 
theorie op los te laten.

Hoofdstuk 5: Mumbai als onderdeel van ‘the nati on of 
shopkeepers’. 
In dit hoofdstuk wordt de geschiedenis van retail in 
Mumbai weergegeven aan de hand van controverses 
die zich hierin hebben voorgedaan. Daarna wordt een 
typologie vastgesteld en wordt het verhaal verteld dat 
zich op dit moment afspeelt in Mumbai. Ook hier zal 
blijken dat retail alti jd al in bepaalde mate gesegmen-
teerd is geweest in Mumbai. In dit hoofdstuk wordt 
een aanzet gegeven om te kijken welke parti jen hier-
bij nou betrokken zijn. In de cases wordt hier concre-
ter op ingegaan.

Hoofdstuk 6: InOrbit Mall.
Nu de ruimtelijke vorm van retail in Mumbai be-
schreven is, moet er worden toegewerkt naar het 
hoofddoel. De actoren, insti tuti es en dingen die een 
rol spelen bij de totstandkoming van de InOrbit Mall 
worden uiteengezet, om te kijken of de associati es 
nou werkelijk zo eenzijdig zijn en of het nou echt de 
elite is die dominant is.

Hoofdstuk 7: Phoenix Mall.
Naast de InOrbit Mall wordt het tot stand komen van 
de Phoenix Mall, een shoppingmall in een voormalige 
mill-area van Mumbai verklaard. Ook hier worden de 
actoren, insti tuti es en dingen opgespoord met het-
zelfde doel als hierboven genoemd. 

Hoofdstuk 8: Conclusie.
In dit hoofdstuk wordt een antwoord gegeven op 
het vraagstuk dat deze gehele scripti e als rode draad 
door de hoofdstukken heeft  geleid. In hoeverre zijn 
de ruimtelijke ontwikkelingen nou toe te schrijven 
aan globalisering? Is dit nou echt een uniform proces 
of hangen ontwikkelingen toch juist af van de locale 

processen? En wat zijn de implicati es hiervan voor 
toekomsti g beleid?
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HOOFDSTUK 2: 
RETAIL EN DE STAD 

2.1 Inleiding
De detailhandel, oft ewel retail, is een belangrijke sec-
tor voor de Nederlandse economie. Een groot deel van 
de consumpti e-uitgaven wordt in Nederland gedaan in 
de detailhandel. De bestedingen komen neer op zo’n 
75 miljard euro per jaar. Dit is een aanzienlijk bedrag, 
waaruit afgeleid kan worden dat retail in belangrijke 
sector is. Detailhandel is echter niet alleen belangrijk 
als goederenmarkt, maar met zo’n 10% is ook een aan-
zienlijk deel van de beroepsbevolking werkzaam in de 
detailhandel (Evers e.a., 2005, pp.20). Daarnaast doen 
zich ook enkele ontwikkelingen voor in de vastgoed- 
en retailwereld. Steden breiden hun stadscentra uit 
en ontwikkelen nieuwe concepten voor het stadshart. 
Bovendien zijn ook veel oude stadscentra aangepakt 
om de steeds kriti scher wordende consument vast te 
houden (Bakker e.a., 2006, pp.5). Deze ontwikkeli-
ngen doen zich niet alleen voor in Nederland, ook in 
andere delen van de wereld is retail een interessante 
en grote sector. In de Verenigde Staten neemt retail 
het grootste deel van de bebouwde ruimte in beslag 
van alle bebouwde ruimte zonder woongebieden erbij 
gerekend. Met 25% van alle niet woon-gerelateerde 
bouwgrond is retail dus ook in ruimtelijke zin een 
dominante sector (Chung e.a., 2001, pp. 130). 

In dit hoofdstuk wordt er een link gelegd tussen retail 
en de stad. De vraag die centraal staat in dit hoofdstuk 
is: 

‘Welke theorieën zijn er die kunnen bijdragen aan het 
verklaren van ontwikkelingen op het gebied van retail, 
hoe kunnen deze verbonden worden aan de relati e 
tussen retail en de stad en in hoeverre is hierbij een rol 
weggelegd voor versplintering’? 

Om deze vraag te kunnen beantwoorden, moet eerst 
duidelijk zijn wat retail nou precies is. In de eerste 
paragraaf komen daarom enkele defi niti es van het 
begrip retail aan bod en wordt duidelijk gemaakt wat 
het precies inhoudt aan de hand van enkele typering-
en. Zo komen de typen consumenten aan bod, maar 
ook de typen retail die er bestaan. Vervolgens wordt 
ingezoomd op de historie van retail en de ontwik-
kelingen die de detailhandel heeft  doorgemaakt in 
het verleden. Door hiernaar te kijken, kan vervolgens 
een beeld geschetst worden van de huidige ontwik-
kelingen in retail die daar naar alle waarschijnlijkheid 

uit voortvloeien. Tenslott e wordt ingegaan op de 
relati e tussen retail en de stad. Hierbij wordt gekeken 
naar een geografi e van retail, dus de ruimtelijke sp-
reiding  ervan, maar ook naar de planning van retail, 
waardoor redenen voor bepaalde uiti ngen gegeven 
kunnen worden. De rol van ruimtelijke planning zal 
besproken worden door een aantal interessante lan-
den eruit te lichten. Dit is nodig omdat de verschil-
lende aanpak van planning van retail in verschillende 
landen zorgt voor zeer diverse beelden van hoe retail 
zich ruimtelijk ontwikkelt.

2.2 Afb akening van het begrip retail
In deze paragraaf zal eerst ingegaan worden op wat 
retail is. Welke betekenis wordt er aan dit begrip 
gegeven? Daarnaast wordt het begrip wat meer 
toegelicht op specifi eke, voor retail relevante, gebie-
den. Hier komen de typen consumenten en de typen 
van retail die bekend zijn aan bod. 

Retail gedefi nieerd
Consumenten, winkels, binnensteden, markten en 
shoppingmalls, dit zijn nog maar een paar dingen 
waar je aan kan denken bij het horen van het begrip 
retail. Retail is dat kleine bakkerszaakje op hoek, maar 
ook een vesti ging van IKEA met een enorm vloerop-
pervlak. Omdat retail een zo veelomvatt end begrip is, 
is het van groot belang dit goed af te bakenen. Aller-
eerst zal het onderwerp iets breder getrokken worden 
door te kijken naar consumpti e, om vervolgend het 
begrip retail te verhelderen door enkele defi niti es te 
noemen. 

Jayne (2006) heeft  het in zijn boek over consump-
ti e. Consumpti e omvat meer dan alleen retail, het 
gaat namelijk ook over bestedingen in vakanti es, en-
tertainment, horeca, onderwijs en zorg (Evers e.a., 
2005, pp.20). Retail is een onderdeel van de totale 
consumpti e van mensen. Consumpti e kan volgens 
Jayne (2006) beschouwd worden als ‘een middel en 
de motor van economische en sociale verandering; 
een acti ef onderdeel in de constructi e van ruimte en 
plaatsen; en als het hebben van een belangrijke rol in 
het creëren van identi teiten en levenssti jlen’ (Jayne, 
2006, pp.1). Met deze defi niti e wordt al duidelijk ge-
maakt dat consumpti e een grote invloed uitoefent op 
ruimte en plaatsen, en dus op de stad, waar later in 
dit hoofdstuk op ingegaan zal worden. Urry (1995) 
defi nieert consumpti e als ‘van groot belang voor de 
manier waarop we plaatsen en ruimten construeren, 
ervaren, interpreteren en gebruiken’ (Urry, 1995). 
Consumpti e gaat dus niet alleen over goederen die 
gemaakt en verkocht worden, maar steeds meer over 
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ideeën, diensten en kennis, plaatsen, winkelen, eten, 
mode, leisure en entertainment (Jayne, 2006, pp.5). 

Retail, oft ewel detailhandel, is maar een onderdeel van 
de totale consumpti e, en het is dus van belang om af 
te bakenen wat hier precies onder valt. Davies (1995) 
geeft  aan dat het moeilijk is om retail te defi niëren. 
Dit komt doordat het moeilijk is te bepalen waar de 
grens ligt tussen detailhandel en groothandel. Boven-
dien zijn er grote verschillen in de retailsector in ver-
schillende landen en regio’s waar te nemen. Er is geen 
standaard consument die in een defi niti e vastgelegd 
kan worden en er is geen standaard manier van hoe 
retail in elkaar zit (Davies, 1995, pp.7). Evers (2005) 
geeft  wel aan waar de grens tussen detailhandel en 
groothandel ligt. Ze bieden beide tastbare producten 
aan, maar het verschil zit in degene die de producten 
afneemt. Waar de groothandel producten aanbiedt 
aan producenten en detailhandelaren, verkoopt de de-
tailhandel de producten aan consumenten die er zelf 
gebruik van gaan maken. De detailhandelaar staat als 
het ware dus tussen de producent en de consument 
in. Detailhandel kan in dit licht gezien worden als ‘een 
economische acti viteit waarbij de fysieke goederen 
te koop worden aangeboden aan de eindgebruiker’ 
(Evers e.a., 2005, pp. 19). Als deze defi niti e gehanteerd 
wordt, is het ook duidelijk dat er een onderscheid is 
tussen detailhandel en groothandel, zakelijke dien-
stverlening, recreati e en horeca. Hierbij is er immers 
geen sprake van fysieke goederen die van de verko-
per naar de consument gaan. Juist doordat er fysieke 
goederen worden geleverd, hoort retail eigenlijk niet 
thuis in de zakelijke dienstverlening, hoewel het daar 
wel vaak bij wordt ingedeeld. Door dit verschil ge-
draagt retail zich ook anders in de ruimte dan andere 
vormen van dienstverlening. Retail is afh ankelijk van 
andere zaken dan bijvoorbeeld een verzekeringskan-
toor, waardoor ook het vesti gingsgedrag anders zal 
zijn (Evers e.a., 2005, pp.19-20).
Uit het voorgaande is gebleken dat consumenten een 
belangrijke rol spelen in de detailhandel. Bij het af-
bakenen van het begrip is het dus ook van belang deze 
groep nader te bekijken. Wat zijn consumenten en 
welke consumenten zijn er te typeren, dat is de vraag 
waar in paragraaf 2.2.2 op in gegaan zal worden. 

Typen consumenten
Consumenten spelen een belangrijke rol in retail. 
Zonder consumenten zouden er immers geen pro-
ducten gekocht en verkocht worden. Om een beeld 
te krijgen van wat retail precies is, moet duidelijk zijn 
waarop retail zich richt, oft ewel hoe consumenten zijn 
te typeren. Er een interessant debat gaande over of er 

wel gesproken kan worden van een typische Europese 
consument, oft ewel of het fenomeen dat consument-
en, ondanks cultuurverschillen, overal hetzelfde zijn 
zich voordoet. In dat geval kan retail zich overal op 
dezelfde manier ontwikkelen, omdat consumenten 
toch overal hetzelfde zijn. Bij deze gedachte kunnen 
echter vraagtekens gezet worden. Veel winkels pas-
sen zich namelijk nog steeds aan aan de lokale wen-
sen, ook al zijn het internati onale ketens. McDonalds 
wordt gezien als een internati onale keten, die overal 
ter wereld hetzelfde is. Toch is dit niet helemaal waar, 
de producten worden per land aangepast aan de lo-
cale wensen. Dit is bij meer winkels het geval en op 
deze manier is het dus mogelijk dat het internati on-
ale kledingmerk Benett on in verschillende landen an-
dere kleding verkoopt (Birkin e.a.2002, pp. 24). Ook 
Davies (1995) onderschrijft  dit fenomeen. De typische 
Europese consument bestaat niet, omdat culturele 
verschillen ook verschillen in retail met zich meebren-
gen.

Toch zijn er verschillende typeringen gemaakt 
waarmee getracht wordt consumenten in te de-
len. Consumenten zijn op zeer veel verschillende 
manieren in te delen. Er kan bijvoorbeeld in indeling 
gemaakt worden aan de hand van socio-economis-
che kenmerken. Er kan dan onder andere gekeken 
worden naar de hoogte van het inkomen, autobezit of 
de hoogte van het opleidingsniveau (Evers e.a., 2005, 
pp.21). Voor een andere typering kan weer gekeken 
worden naar andere kenmerken, zoals het geslacht. 
Zo is er de gedachte dat winkelen een typisch femi-
nisti sche bezigheid is. Het is zowel stati sti sch getoetst 
dat vrouwen meer winkelen dan mannen, maar ook is 
het zo dat winkelen gezien wordt als een vrouwelijke 
bezigheid. Zo is in Engeland zo’n 80% van de detail-
handelsklanten van het vrouwelijke geslacht en ligt dit 
percentage in de Verenigde Staten op 75%. Door de 
invloed die dit door de jaren heen heeft  gehad, kan 
gesteld worden dat de openbare ruimte zich heeft  
gevormd door de interacti e tussen vrouwen en win-
kelen en dat deze vrouwelijke consument dus een 
invloed heeft  op het detailhandellandschap (Chung, 
2001, pp. 505). 

Een andere veelgebruikte indeling van consumenten 
is gericht op koopmoti even. Er zijn drie koopmoti even 
te onderscheiden, namelijk het run-, fun- en doelmo-
ti ef. Van de term runshoppen is sprake wanneer de 
consument dagelijkse boodschappen doet. Verkrijg-
baarheid, gemak en bereikbaarheid zijn van groot be-
lang bij dit moti ef. Bij funshoppen gaat het meer om 
het winkelen voor het plezier. De acti viteit die je bij 
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het winkelen ondergaat, het rondkijken en rondlopen, 
is bij deze vorm belangrijker dan het doen van daad-
werkelijke aankopen. Tijd is hierbij, in tegenstelling tot 
bij het runshoppen, niet belangrijk. Het derde moti ef is 
het doelmoti ef. Hierbij gaat het om doelgerichte, niet 
keuzegevoelige aankopen. De consument gaat speci-
fi ek naar een bepaalde winkel voor het product, waar 
het snel en tegen een goede prijs aangeschaft  kan 
worden (Evers e.a., 2005, pp. 21-22). Koopmoti even 
van consumenten hebben dus een belangrijke invloed 
op de vorm van retail. Voor elk moti ef, en dus voor 
elke consument, is een ander doel van belang en is 
dus ook een andere winkelomgeving gewenst.

Birkin e.a. (2002) geven een overzicht van zes typen 
Europese consumenten (Tabel 2.1). Ze onderscheiden 
de smart-shopper, de demanding shopper, de mall 
shopper, de old-neighbourhood schopper, de materi-
alisti c bargaining shopper en de discount shopper. De 
Europese bevolking is ingedeeld in deze categorieën 
en op basis hiervan is een tabel opgesteld. Bij deze 
indeling wordt dus wel uitgegaan van het bestaan van 
een specifi eke Europese consument. In de tabel staan 
de typen consumenten met het bijbehorende per-
centage genoemd en wordt omschreven wat er onder 
elk type wordt verstaan.

Zoals gebleken zijn er veel verschillende indelingen 
in typen consumenten te maken. Elke indeling heeft  
zijn weerslag op de vorm van retail in de ruimte. Elke 
consument heeft  weer andere wensen wat betreft  de 
vorm van retail. In de volgende paragraaf worden daar-
om enkele bestaande retailconcepten beschreven.

Typen retail
Wanneer dit hoofdstuk gelezen wordt zullen er ver-
schillende vormen van retail aan bod komen. Zo is 
retail begonnen op de marktplaatsen, en is het uit-
gegroeid tot de megamalls die overal ter wereld te 
vinden zijn. In deze paragraaf wordt sti lgestaan bij de 
typen retail die voortvloeien uit voortgaande tabel en 
waar deze ruimtelijk gezien teruggevonden kunnen 
worden.

De winkels die op het laagste schaalniveau te plaats-
en zijn, zijn de buurtwinkels en de speciaalzaken. 
Buurtwinkels zijn de kleinere supermarkten om de 
hoek, onder de speciaalzaken worden de bakker en 
de slager verstaan. Deze winkels zijn bedoeld voor de 
dagelijkse boodschappen en zijn dus ook dicht bij de 
consument te vinden. Vaak bevinden ze zich midden 
in een woonwijk langs de straat of in een buurtwin-
kelcentrum. 
Ook low budget stores zijn over het algemeen op een 

Type consument % van de Europese
bevolking

Omschrijving

Smart shopper 13 Jonge stedelijke mensen die hoog opgeleid zijn en
van nieuwe dingen houden. Geen voorkeur voor
bepaalde winkels, maar zoeken naar waar voor hun
geld.

Demanding shopper 13 Oudere, welgestelde en selectieve mensen die
zoeken naar een hoog serviceniveau en vaak naar
gespecialiseerde winkels gaan.

Mall shopper 12 Suburbane, welgestelde mensen die graag alles
onder één dak hebben in hypermarkets of
shoppingmalls.

Old neighbourhood
shopper

21 Oudere, minder welgestelde mensen conservatieve
mensen die waarde hechten aan traditie en locale
binding. Ze hebben vaste winkelgewoonten en gaan
vaak naar de buurtwinkel.

Materialistic shopper 11 Voornamelijk (fabrieks)arbeiders die enthousiast
zijn om te winkelen in alle soorten winkels, maar
nooit het volle pond betalen.

Discount shopper 31 Voornamelijk mensen met lagere inkomens van alle
leeftijden en verschillende locaties. Houden van
locale winkels en van winkels met de laagste
prijzen.

Bron: Birkin e.a. (2002) pp. 25.

Tabel 2.1: Zes typen Europese consumenten
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laag schaalniveau te vinden. Deze winkels, zoals een 
Euroland waar alle producten slechts één Euro kosten, 
zijn ook veelal in buurtwinkelcentra te vinden. Hier 
zijn de huren voor de retailer lager dan in de binnen-
stad en kunnen producten dus gemakkelijker met kor-
ti ng aangeboden worden. Low budget stores zijn ook 
vaak te vinden in het suburbane gebied. Hierbij kan 
gedacht worden aan Outlet centra. Deze outlet centra 
zijn te vinden buiten het stadscentrum vanwege twee 
redenen. Ten eerste zijn ze groot in omvang en is er 
geen ruimte voor. Ten tweede zouden de huurprijzen 
in de binnenstad veel te hoog liggen. 

Tenslott e de typen die het grootst in omvang zijn, de 
hypermarket en natuurlijk de shoppingmall. Beide 
formats zijn in Nederland niet veel te vinden, maar 
wel in veel andere landen. Reden hiervoor kan het be-
schermende beleid in Nederland zijn ten opzichte van 
de binnenstad. Hypermarkets en shoppingmalls zijn 
erg ruimte-intensief en zullen vaak buiten de binnen-
stad gelegen zijn. Hiermee vormt het een belangrijke 
concurrent voor de in Nederland zo beschermde bin-
nenstad. 

Hypermarkets en shoppingmalls zijn door de enorme 
omvang vaak in het buitengebied gelegen. ze zijn dan 
ook vaak het beste te bereiken met de auto. Dit sluit 
ook goed aan bij het concept van de hypermarkets, er 
kan in één keer voor een langere periode worden in-
gekocht. Al deze spullen wil de consument daarna ui-
teraard niet te voet gaan verplaatsen. Shoppingmalls 
worden vaak gezien als een att racti e voor een dagje 
uit met het hele gezin. Ook voor deze groep is bereik-
baarheid per auto erg belangrijk, omdat te voet of per 
openbaar vervoer reizen erg lasti g kan zijn wanneer er 
met kleine kinderen gereisd wordt. 

2.3 Retail in historisch perspecti ef
Retail bestaat al eeuwen. De vorm is door de jaren 
heen echter wel veranderd. Retail werd in het begin 
voornamelijk beoefend door de producenten zelf, die 
producten voor eigen bedrijf produceerden. Ook is er 
een periode geweest waarbij de ruilhandel centraal 
heeft  gestaan. Hierbij worden producten geprodu-
ceerd die geruild kunnen worden tegen producten 
die een andere dorpsbewoner heeft  geproduceerd. 
Tegenwoordig zouden deze primiti eve manieren van 
retail geen kans van slagen meer hebben door de 
toegenomen omvang. In deze paragraaf wordt geke-
ken naar de ontstaansgeschiedenis van retail.

Transformati e van het winkellandschap

Volgens Chung e.a (2001, pp.30) heeft  retail een ware 
evoluti e meegemaakt. Het is al begonnen in 7000 voor 
Christus met handelsplekken voor basisproducten. 
Later, in 400 voor Christus ontstonden de eerste 
echte marktplaatsen met de opkomst van de Griekse 
agora’s. De stoa’s, oft ewel de marktgebouwen, vorm-
den het middelpunt van de agora of het stadsplein. 
Hiermee werd de eerste relati e tussen retail en de 
stad gelegd. Het Westerse publieke leven heeft  zich 
gevormd rondom deze markten (Wrigley e.a., 2002, 
pp. 217). Zowel in de Griekse agora’s als in de Mid-
deleeuwse Town Halls vormde de markt de centrale 
plaats waar mensen samen konden komen en was 
het een levendige plek die het middelpunt van het 
stedelijke leven vormde (Chung e.a., 2001, pp. 194). 
In de 19e eeuw is er een nieuwe vorm van retail ont-
staan in Londen en Parijs die grote invloed heeft  ge-
had. Met de komst van de arcades, oft ewel de Parijse 
passage, konden verschillende delen van de stad met 
elkaar verbonden worden. Het was dus geen gewone 
winkelstraat meer, maar een met grote bogen en met 
glas overdekte winkelstraat die het stedelijke leven 
beïnvloed heeft  door een tot dan toe onbekende er-
varing aan de stad toe te voegen. Het idee achter een 
arcade is dat het een overdekte doorgang is die twee 
drukke winkelstraten met elkaar verbindt en waarin 
aan beide zijden winkels te vinden zijn (Chung e.a., 
2001, pp. 230). Met deze arcades wordt winkelen ook 
weer gerelateerd aan voetgangers. In de Romeinse 
stad werden de eerste voetpaden aangelegd, waar-
door een voor voetgangers veilige binnenstad ont-
stond, maar door de val van het Romeinse rijk in de 5e 
eeuw verdwenen ook de voetpaden uit het stedelijke 
beeld. Met de komst van de arcades is het voetgang-
ersgebied, dat gericht is op winkelend publiek, weer 
helemaal terug. Op deze manier kunnen de consu-
menten veilig winkelen, zonder het gevaar van snelle 
voertuigen om zich heen. Later werden in de hele stad 
Parijs voetpaden aangelegd als gevolg van het succes 
van de arcades. Door de komst van de voetpaden is 
het imago van binnensteden veranderd in een veilige, 
plezierige en winkelgeoriënteerde omgeving (Chung 
e.a., 2001, pp. 479). De arcades hebben voor een pe-
riode van zo’n 130 jaar de dominante vorm van re-
tail bepaald. Hierna is de arcade opgevolgd door het 
warenhuis, waarna na zo’n 100 jaar de suburbane 
shoppingcenters de dominante positi e hebben over-
genomen. Retail is sinds 1950 aan grote veranderin-
gen onderhevig geweest. De mogelijkheden voor con-
sumenten zijn enorm toegenomen door de groeiende 
inkomens en de toegenomen mobiliteit, waardoor de 
consument ook kriti scher is geworden (Weltevreden, 
2006, pp.68). Het is dan ook niet verwonderlijk dat de 
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verschillende vormen van retail elkaar tegenwoordig 
in hoog tempo opvolgen. Zo zijn het Big Box concept 
en de magazijnwinkel slechts enkele jaren dominant 
geweest en alweer op hun retour. Retail heeft  zijn hui-
dige vorm verkregen door drie fasen van groei die er 
zijn doorgemaakt sinds de opkomst van de Midden-
klasse in de 19e eeuw. Deze fasen hebben betrekking 
op groei in de mechanische ontwikkelingen en de 
fysieke ruimte, nieuwe concepten en menselijke ac-
ti viteiten, en informati e (Chung e.a., 2001, 131).

Niet alleen retail heeft  zich door de jaren heen ontwik-
keld, ook steden hebben dat gedaan. De belangrijkste 
veranderingen kunnen in enkele concepten worden 
weergegeven. Zo is er de moderne en de postmo-
derne stad, de industriële en de posti ndustriële stad 
en de Fordisti sche en de post-Fordisti sche stad. Als er 
gekeken wordt naar deze vormen kan daar ook een 
beeld van het consumpti epatroon aan gekoppeld 
worden. Retail in de moderne en de postmoderne 
stad staan centraal in de volgende subparagrafen. 

Retail en de moderne stad 
De moderne stad is te plaatsen tussen de jaren 1880 
en 1930. De moderne stad kenmerkt zich door de dui-
delijke en homogene ruimtelijke vorm van de stad. 
Deze steden werden in hun geheel gepland. De bin-
nenstad vormt het dominante commerciële centrum 
en hoe verder van dit centrum afgeweken wordt, hoe 
lager de waarde van de grond. Het concentric zone 
model van Burgess en het sectormodel van Hoyt zijn 
hier voorbeelden van (Jayne, 2006, pp. 40). De archi-
tectuur in de stad is daarnaast voornamelijk functi o-
neel van aard. Winkelen wordt gezien als functi onele 
bezigheid en de massaproducti e staat centraal. In 
de moderne stad vindt een commercialisati e van de 
ruimte plaats. Dit komt tot uiti ng in de ontwikkeling 
van de hierboven genoemde arcades en warenhuizen. 
Andere stedelijke kenmerken voor deze periode zijn 
de cafés en restaurants, theaters, hotels, openbare 
parken, sportstadions en pretparken. Plaatsen die 
voorheen alleen toegankelijk waren voor de mensen 
uit de hogere klassen worden toegankelijk voor de 
lagere klassen en er ontstaat meer menging van ver-
schillende groepen in commerciële gebieden (Jayne, 
2006, pp. 42). Dit verschijnsel doet zich ook voor in de 
op retail gerichte ontwikkelingen. De arcades maken 
het mogelijk dat ook de mensen uit de lagere klassen 
producten kunnen kopen die voorheen alleen in ex-
clusieve winkels te verkrijgen waren door de opkomst 
van de massaproducti e van consumpti egoederen. 
Daarnaast worden de arcades en warenhuizen pret-
ti gere plaatsen om te verblijven door de opkomst van 

enkele nieuwe mechanische uitvindingen, zoals de 
roltrap en airconditi oning (Chung e.a., 2001, pp.132). 
Ook bieden de opkomende winkelmogelijkheden 
kansen voor vrouwen om te ontsnappen aan het leven 
thuis door gebruik te maken van de arcades en later 
de warenhuizen (Jayne, 2006, pp.43). De warenhui-
zen zijn tot stand gekomen in het midden van de 19e 
eeuw. Door de industrialisati e werd het mogelijk veel 
producten in korte ti jd te produceren en als gevolg hi-
ervan was er behoeft e aan grote en effi  ciënte winkels 
om deze producten te verkopen. De schaal van re-
tail is hiermee veranderd (Chung e.a., 2001, pp.132). 
Door de komst van de warenhuizen werd het win-
kelen een totaal andere ervaring. Mensen gingen niet 
alleen meer winkelen om een product dat ze nodig 
hadden te kopen, er werd ook gewoon rondgekeken. 
De prijzen van producten werden vooraf vastgesteld, 
er hoefde niet meer onderhandeld te worden en ie-
dereen had vrije toegang. Door de nieuwe mogelijk-
heid om alleen te kijken naar producten zonder iets 
te kopen, wat voorheen ondenkbaar was, kwam het 
idee van winkelen als leisureaciviteit tegen het einde 
van de moderne periode al steeds meer naar boven 
(Backes, 1997, pp.2). De veranderingen die zich op 
technologisch vlak hebben voorgedaan in de mod-
erne ti jd zijn grotendeels verantwoordelijk geweest 
voor de enorme toename van de consumpti e. Door 
van winkelgebieden een aantrekkelijke ruimte te ma-
ken werd het voor consumenten vanzelfsprekender 
om hier gebruik van te maken. Deze uitvindingen heb-
ben de consument naar de winkels toegetrokken met 
een sti jgend consumpti epatroon als gevolg (Chung 
e.a. 2001, pp.132). 

Ondanks dat de moderne stad veel goede ontwik-
kelingen met zich mee heeft  gebracht is hier toch 
een einde aan gekomen. Dit is toe te schrijven aan de 
massawerkloosheid die ontstond en door de opkomst 
van een nieuwe middenklasse. In navolging van deze 
moderne stad kwam de postmoderne stad.

Retail en de postmoderne stad
De zware- en fabrieksindustrie die centraal stond in de 
moderne stad heeft  in de postmoderne stad plaatsge-
maakt voor de dienstenindustrie, met hierin onder an-
dere fi nanciële diensten, marketi ng, reclamediensten 
en de retailsector. Waar producti e centraal stond in de 
moderne stad, staat consumpti e centraal in de post-
moderne stad. Het gaat echter niet meer om de pro-
ducti e en consumpti e van goederen, maar meer om 
de producti e en consumpti e van cultuur. Sti jl, design 
en voorkomen zijn in de postmoderne stad toonaan-
gevende begrippen (Jayne, 2006, pp.58). De ervaring 
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wordt steeds belangrijker in de postmoderne stad, 
wat ook in de ontwikkelingen in retail terug is te zien. 
Een ervaring ontstaat wanneer de service belangrijker 
wordt dan het product zelf. In retail doet dit fenomeen 
zich ook voor, wanneer er bijvoorbeeld amusement of 
bijzondere vormen van tentoonstelling van producten 
worden toegevoegd aan het winkelen. Dit wordt ook 
wel ‘shoppertainment’of ‘entertailing’ genoemd (Pine 
e.a., 1998, pp.99). Goss (1993) beschrijft  het bovenge-
noemde fenomeen als ‘liminality’. Er is een verschil 
tussen de realiteit en fantasie. Winkelcentra passen 
dit toe door er een hele andere wereld van te maken. 
Het toevoegen van att racti es, clowns, spelletjes en 
straatt heater hebben van winkelcentra ware toeris-
tenoorden gemaakt. Door het samenbrengen van al 
deze vormen van entertainment onder een dak zijn 
oorspronkelijke winkelcentra omgevormd tot leisure-
centra, en dit alles met het doel om de consument 
zo lang mogelijk vast te houden (Goss, 1993, pp. 28). 
Voorbeelden van vormen van retail waarbij entertain-
ment en het verkopen van de merknaam belangrijker 
zijn dan het daadwerkelijk verkopen van een product 
zijn Niketown en de Apple-store in New York. Maar 
ook themarestaurants als McDonalds en Starbucks 
vallen onder de noemer ‘entertainment retail’. Deze 
nieuwe vormen van consumpti eplaatsen hebben zich 
over een groot deel van de wereld ontwikkeld, zo-
wel in Amerika en Europa als in Zuidoost Azië (Jayne, 
2006, pp.77). 

Deze veranderingen hebben ook hun weerslag op de 
vorm van de stad. De postmoderne stad is gedecen-
traliseerd en de zones die in de moderne stad centraal 
stonden zijn verdwenen omdat in de postmoderne 
stad bepaalde acti viteiten niet meer geconcentreerd 
in één deel van de stad zitt en. Deze veranderingen zijn 
ook terug te zien in de ruimte. De stad krijg een meer 
spectaculair aanzicht met de opgeknapte binnenst-
eden en de torenhoge gebouwen. Andere kenmerken 
van de postmoderne stad zijn de nieuwe hightech 
business centers, suburbane megamalls, geclusterde 
woongebieden voor de elite, ghett o’s en edge-citi es. 
Edge-citi es kunnen volgens Jayne (2006, pp.58) om-
schreven worden als ‘geplande suburbane ontwik-
kelingen met een stadscentrum, publieke pleinen, 
politi e en brandweerkazerne, en andere acti viteiten 
die voorheen alleen terug te vinden waren in steden’. 
Ook hierin komt het gedecentraliseerde karakter van 
de postmoderne stad naar voren. De postmoderne 
stad is dus gefragmenteerd en gedecentraliseerd, wat 
ook terug te zien is in de sterker wordende segregati e 
van verschillende bevolkingsgroepen (Jayne, 2006, 
pp. 62-63). Door de ontstane materiële ongelijkheid 

tussen verschillende rassen, etniciteiten en klassen 
is in de jaren ’80 de stedelijke criminaliteit enorm 
toegenomen. Hierdoor kregen de mensen uit de mid-
denklasse en de hogere klasse behoeft e aan privé-ge-
bieden, waardoor in bepaalde delen van de stad, zo-
als de binnenstad en suburbane woongebieden, het 
gat tussen de ‘haves’ en de ‘have not’s’ steeds groter 
is geworden. Straatcamera’s, ommuurde enclaves en 
private winkelgebieden zijn dan ook kenmerken ge-
worden van de postmoderne stad (Jayne, 2006, pp. 
86). 

Shoppingmalls als enclave
Het proces dat zich voordoet in de postmoderne stad 
op het gebied van afzondering is voornamelijk goed 
terug te zien in de ontwikkelingen die de shopping-
mall doormaakt in de loop der jaren. Volgens Victor 
Gruen, een belangrijke ontwikkelaar op het gebied 
van shoppingmalls, had dit in eerste instanti e te 
maken met verschillende factoren waaronder het kli-
maat, maar voornamelijk met het feit dat het gezien 
werd als een manier om een centrum te creëren op 
plekken waar deze nog niet aanwezig zijn, mede als 
gevolg van de urban sprawl die zich vooral in Amerika 
voordoet (Judd, 1995, pp.146). De eerste afgesloten 
shoppingmall is geopend op 8 oktober 1956 in Minne-
sota, maar in de jaren ‘70 zijn de gesloten malls echt 
gaan concurreren met de open winkelgebieden. De 
voorkeur van de ontwikkelaars voor deze gescheiden 
ruimte lag in verschillende factoren:

‘Developers liked the malls because enclosure allowed 
them to compose a total ambience uncontaminated 
by external infl uences, a complete integrati on of sur-
veillance, security, climate control, pedestrain fl ow, 
and aestheti cs’ (Judd, 1995, pp.146). 

Shoppingmalls volgen hiermee in feite de ‘walled cit-
ies’ of ‘enclaved citi es’, waarin mensen wonen in een 
ommuurd woongebied. Mensen die hier niet wonen 
mogen hier ook niet komen. Ongewenste groepen 
worden buitengehouden, wat de bewoners een ge-
voel van veiligheid en controle moet geven. Voor 
shoppingmalls is het natuurlijk minder duidelijk wie 
hier wel en niet horen dan voor een woongebied. Elke 
mall-manager kan zelf zijn beleid op dit gebied bepal-
en en hiermee bepaalde groepen buiten de deur hou-
den. Het beleid verschilt duidelijk per mall, zo is er in 
Omaha (VS) een mall die ti eners tot 18 jaar buitensluit 
en zijn er veel malls die groepen die zich bezighouden 
met acti viteiten die gericht zijn sociale kwesti es niet 
binnen willen hebben (Judd, 1995, pp.150). Shopping-



31

MASTERSCRIPTIE STÉPHANIE STOELHORST  RETAIL GEREORGANISEERD

malls, die zich voordoen als publieke ruimten, blijken 
toch overduidelijk private ruimten te zijn die een sc-
heiding aanbrengen in wie er wel en geen toegang tot 
deze ruimte heeft . In feite zorgt de opkomst van de 
shoppingmall er dus voor dat er een bepaalde mate 
van segmentati e ontstaat op het gebied van retail. 

2.4 Huidige ontwikkelingen in retail
In de vorige paragraaf, waar de geschiedenis van re-
tail in vogelvlucht is beschreven, is al aan bod geko-
men dat retail zijn huidige vorm heeft  verkregen door 
drie fasen van groei die er zijn doorgemaakt sinds de 
opkomst van de Middenklasse in de 19e eeuw. Deze 
fasen hebben betrekking op groei in de mechanische 
ontwikkelingen, zoals de roltrap en airconditi oning, 
nieuwe concepten die nodig zijn om de consument 
aan de retail te blijven binden, en informati e over 
de consument. Retailconcepten volgen elkaar tegen-
woordig in steeds hoger tempo op, om de consument 
maar aan de winkel te blijven binden. Er wordt steeds 
weer op zoek gegaan naar ‘the next big thing’ (Chung 
e.a. 2001,pp.153). Enkele opvallende ontwikkelin-
gen, namelijk de opkomst van e-commerce en con-
venience-stores, worden besproken met als doel de 
impact hiervan op de bestaande retail in de stad vast 
te stellen. Daarnaast wordt gekeken naar de toene-
mende schaalvergroti ng en internati onalisering.

De strijd om de consument
De mogelijkheden op het gebied van fysieke uit-
breidingen in de wereld van de winkelcentra hebben 
hun verzadigingspunt bereikt. Het airconditi oning-
concept is volledig uitgewerkt en overal zijn wel rol-
trappen te vinden. Toch moet er vooruitgang blijven 
bestaan om de consument aan de winkel te blijven 
binden. Nu deze vooruitgang niet meer gevonden kan 
worden in mechanische ontwikkelingen is de vraag 
waarin dan wel? De oplossing heeft  een ti jd gelegen 
in de omvang. Nieuwe concepten als Big Boxes en 
shoppingmalls zijn door hun succes zo hard gegroeid, 
dat daar ook hun ondergang ligt. Mensen willen niet 
winkelen in immense winkelwerelden. Bovendien 
verouderen de reeds bestaande concepten snel met 
de opkomst van deze nieuwe vormen en verdwijnen 
ze uit het retaillandschap, wat een homogeen en on-
gediff erenti eerd beeld achterlaat (Chung e.a.,2001, 
pp.133). 

Retail is tegenwoordig niet meer de enige die moe-
ite moet doen om de consument aan zich te blijven 
binden. Ook andere insti tuti es als scholen, musea, 
kerken en vliegvelden worden steeds vaker gepriva-
ti seerd, waardoor ze zelf verantwoordelijk worden 

voor de fi nanciering. Ook voor deze parti jen blijkt het 
binden van de consument een steeds grotere opgave 
te zijn, die wordt getracht op te lossen door toevoe-
ging van retail aan het concept. Tegenwoordig is retail 
daarom ook overal terug te vinden. In treinstati ons, 
vliegvelden, musea, maar zelfs ook in kerken kunnen 
tegenwoordig winkels of kiosken gevonden worden 
(Chung e.a., 2001, pp.134).

Om met de veranderingen in retail en de onzekerheden 
voor de retailer die daarmee gepaard gaan om te kun-
nen gaan wordt er steeds meer gebruik gemaakt van 
informati e. Producenten verzamelen gegevens over 
de consument op het gebied van onder andere het 
koopgedrag, inkomen, woonplaats, werk, opleiding-
sniveau en interesses (Chung e.a., 2001, pp.135). Een 
voorbeeld hiervan is de bonuskaart van Albert Heijn. 
Hier zijn de gegevens van de consument aan gekop-
peld en alles wat de consument koopt wordt opge-
slagen. Zo kan er makkelijk nagegaan worden welke 
consument welke producten koopt. Op deze manier 
kan de producent in de behoeft e van de consument 
voldoen, en wordt wederom het belang van de con-
sument voor de ontwikkeling van de vorm van retail 
weergegeven. Wanneer niet aan de behoeft e van de 
consument voldaan wordt, heeft  de onderneming 
geen kans van slagen. Dit is dan ook de reden waarom 
vele internetbedrijven ten onder zijn gegaan (Birkin 
e.a., 2002, pp.91). Deze internetbedrijven staan cen-
traal in de volgende paragraaf.

Opkomst van de e-commerce
Zoals gebleken is het voor producenten in een wereld 
waarin de consument steeds kriti scher wordt steeds 
moeilijker om de consument vast te houden, consu-
menten worden steeds veeleisender (Birkin e.a., 2002, 
pp. 35). Dit is immers de voornaamste reden voor het 
invoeren van informati esystemen om achter de wens-
en van de consument te komen. Daarnaast worden 
steeds nieuwe concepten ontwikkeld, welke ook hun 
ruimtelijke sporen achterlaten. Een voorbeeld hiervan 
is de opkomst van het idee van winkelen als ervar-
ing, dat eerder besproken is. Een ander concept dat 
steeds groter wordt is e-commerce. Met de komst van 
internet is het mogelijk geworden om online te win-
kelen en hoeft  winkelen geen fysieke bezigheid meer 
te zijn. Het hele proces, dat normaalgesproken in de 
winkel plaatsvindt, dus het zoeken naar informati e, 
het uitzoeken van een product en het aanschaff en er-
van, vindt hierbij op het internet plaats (Weltevreden, 
2006, pp.68). Hoewel de internetverkopen in ver-
houding tot de totale verkoopcijfers in retail niet heel 
hoog zijn, is het toch een ontwikkeling waar rekening 
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mee gehouden moet worden. In 2005 is ongeveer 5% 
van de totale aankopen gedaan via internet in de Ve-
renigde Staten (Birkin e.a., 2002, pp.90). In 2007 geldt 
eenzelfde percentage voor Nederland, wat een groei 
inhoudt ten opzichte van voorgaande jaren. Hieruit 
blijkt dat er een sti jgende lijn zit in het aandeel aanko-
pen dat gedaan wordt via internet ten opzichte van 
aankopen die worden gedaan in fysieke winkels en 
dit wijst erop dat het een ontwikkeling is die invloed 
kan hebben op de bestaande retail (Thuiswinkel.org, 
2007). Weltevreden (2006) wijst erop dat vooral de 
binnensteden zullen lijden onder deze ontwikkeling, 
in binnensteden zijn namelijk veel e-commerce ge-
voelige winkels te vinden. In de Nederlandse binnen-
steden worden voornamelijk boeken, DVD’s, kleding 
en computers verkocht, en dit zijn ook die arti kelen 
die op internet erg populair zijn. In Nederland zijn de 
binnensteden juist erg belangrijk, gezien het restric-
ti eve beleid dat er voor de retailsector gevoerd wordt. 
De oplossing om binnensteden toch aantrekkelijk te 
houden ligt volgens velen in het toevoegen van en-
tertainment aan retail, een concept dat al veel langer 
wordt toegepast in de Amerikaanse shoppingmalls. 
Winkelen moet een ervaring zijn, zodat de consument 
niet alleen voor het product naar de winkel komt, maar 
ook voor het vermaak (Goss, 1993). Op deze manier 
kunnen fysieke winkelgebieden zich onderscheiden 
van het internet en zo de impact die e-commerce 
heeft  op het voortbestaan van de binnenstad verk-
leinen (Weltevreden, 2006, pp.71). In Nederland is e-
commerce dus een ontwikkeling waar rekening mee 
gehouden moet worden, zeker omdat de binnenstad 
in Nederland de belangrijkste consumpti eruimte is. 
Het internet wordt echter voornamelijk gebruikt om 
informati e te zoeken en de daadwerkelijke aankopen 
worden veelal nog in de winkels gedaan, waardoor bij 
de impact die e-commerce heeft  op de bestaande win-
kelstructuur toch vraagtekens gezet kunnen worden 
(Birkin e.a.,2002, pp.65).

Opkomst van de compacte winkels en de convenience 
stores
Een andere ontwikkeling waar volgens Birkin e.a. 
(2002) rekening mee gehouden moet worden is de 
opkomst van compacte winkels en de convenience 
stores. Consumenten worden steeds veeleisender en 
er wordt ook wel gesproken van het ‘Marti ni-eff ect’: 
Het vragen naar goederen op elk moment, elke plaats 
en met groot gemak’ (Birkin e.a., 2002, pp.35). De 
opkomst van kleine supermarkten in de hoofdstraten 
sluit hier goed bij aan. De belangrijkste kenmerken 
van deze kleinere supermarkten, oft ewel de conve-
nience stores, is dat ze verse producten aanbieden 

en lange openingsti jden kennen. Ze zijn gericht op 
een redelijk brede doelgroep, waar onder andere 
gepensioneerden, studenten, huisvrouwen en jonge 
hardwerkende mensen onder vallen. Er worden hier 
vaak kleine boodschappen gedaan die snel na aank-
oop geconsumeerd worden, maar door sommigen 
wordt het zelfs gezien als een vervanging van de ge-
wone supermarkt (Birkin e.a., 2002, pp.61). Bekende 
voorbeelden van dit concept in Groot-Britt annië zijn 
de Tesco Metro, Tesco Express en Sainsburys Local. In 
Nederland sluit de Albert Heijn To Go het beste aan bij 
dit concept. Dit concept is echter niet alleen opgeko-
men in de Westerse landen, ook in Bangkok is dit con-
cept in steeds grotere mate aanwezig. De traditi onele 
winkeltjes zijn in de loop der jaren omgebouwd tot 
convenience stores, die allemaal tot verschillende 
ketens behoren, waaronder 7-Eleven. 

Waar tegen het eind van de jaren ’80 dus overal de 
grote hypermarkets en superstores als paddestoelen 
uit de grond schoten, zijn nu de kleine convenience 
stores weer op hun retour (Guy, 1994, pp.130). De 
ontwikkeling van de kleine supermarkten is ook 
gedeeltelijk een reacti e op de restricti es om winkels 
in het buitengebied te ontwikkelen. Omdat het buit-
engebied niet gebruikt kan worden, moet alle retail in 
de steden zelf blijven. Hier is minder ruimte beschik-
baar en zijn de compacte winkels een goed alternati ef 
(Birkin e.a., 2002, pp. 61). Op de restricti es, die mede 
hebben geleid tot deze nieuwe ontwikkeling, wordt 
ingegaan in paragraaf 2.5. 

Schaalvergroti ng en internati onalisering
Het oppervlak dat nodig is voor winkels wordt 
steeds groter. Dit komt onder andere weer door de 
toegenomen vraag naar entertainment bij retail, die 
veel ruimte in beslag neemt. Omdat winkels steeds 
meer met elkaar moeten concurreren, willen ze én 
een belevingswaarde aan de winkel toevoegen, én 
het assorti ment uitbreiden (Bakker e.a., 2006, pp.7). 
Deze schaalvergroti ng, oft ewel het proberen te verko-
pen van meer soorten arti kelen om de omzet te ver-
hogen, komt steeds vaker voor. Steeds meer worden 
producten in winkels verkocht die daar oorspronkelijk 
niet thuishoren. Zo verkopen supermarkten als Al-
bert Heijn boeken, kledingstukken en telefoonabon-
nementen en kan bij een drogisterij vaak een CD of 
zelfs een persoonlijke lening worden afgesloten. Als 
de nevenacti viteiten van een winkel zo groot worden 
dat het niet duidelijk meer is wat de oorspronkelijke 
functi e van de winkel is, is er sprake van branchever-
vaging (Gemeente Amsterdam, 2006, pp.8-9). 
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Internati onalisering is een ander proces dat zich 
steeds meer voordoet in retail. De globalisering treft  
ook retail en dat is te zien aan de internati onale win-
kelketens waar de binnensteden vol mee zitt en (Bak-
ker e.a., 2006, pp.7). H&M, Zara en Esprit zijn maar 
enkele voorbeelden van ketens die tegenwoordig in 
bijna alle grote steden wel terug te vinden zijn. Deze 
internati onalisering brengt voor de Nederlandse bin-
nenstad grote gevolgen met zich mee. De druk op de 
ruimte is al groot, en met de komst van deze grote 
winkels neemt de schaarste toe en zullen de prijzen 
voor winkelpanden toenemen. Dit heeft  tot gevolg 
dat de ‘couleur locale’, oft ewel de locale onderne-
mers die de binnensteden hun identi teit verschaff en 
uit de binnensteden verdrongen worden. Er vindt dus 
op grote schaal ketenvorming plaats, waardoor win-
kelgebieden steeds meer op elkaar gaan lijken (Spier-
ings, 2006c, pp. 1-3).

2.5 Retail en beleid
De ruimtelijke structuur van retail is afh ankelijk van 
twee dingen, fysiek ruimtelijke aspecten en functi on-
ele aspecten. Fysiek ruimtelijke aspecten zijn onder an-
dere de manier van distributi e, de vorm en de omvang 
van de winkelgebieden. Onder functi onele aspecten 
worden de marktaandelen die verschillende typen 
winkels hebben verstaan. De fysieke vorm staat veelal 
vast en verandert niet snel. Deze vorm is afh ankelijk 
van investeringen die gedaan worden en van politi eke 
organisati es (Buckwalter, 1990, pp.16). De vorm die 
retail in een stad en in de suburbane gebieden heeft  
aangenomen is dus grotendeels afh ankelijk van het 
ruimtelijk beleid dat er gevoerd wordt. Dit is dan ook 
de reden voor het feit dat retail in verschillende landen 
zulke verschillende structuren heeft  aangenomen, het 
beleid is in veel landen immers verschillend. In deze 
paragraaf wordt het ruimtelijk beleid en de gevolgen 
hiervan voor twee landen weergegeven. Deze landen 
zijn Nederland en Frankrijk.

Ruimtelijk beleid voor retail in Nederland
Tot het begin van de 20e eeuw zijn er in Nederland 
niet veel regels geweest omtrent retail. Mensen kon-
den zelf bepalen waar ze zich vesti gden en wat ze 
verkochten. In deze periode begonnen zich echter en-
kele ontwikkelingen voor te doen. Met steeds meer 
dingen moest rekening gehouden worden. Zo komen 
er meer actoren in beeld met de oprichti ng van de 
Kamer van Koophandel in 1920 en later, in 1956 het 
Hoofdbedrijfsschap Detailhandel. Daarnaast ontstaan 
er betere organisati estructuren en worden er econo-
mische maatregelen ingevoerd door de overheid. 
Bovendien wordt in 1901 en 1931 de Woningwet in-

gevoerd en in 1941 het Basisplan als gevolg van de be-
volkingsgroei en de stedelijke problemati ek, waarmee 
de eerste regels voor retail geboren zijn (Evers e.a., 
2001, pp.30). Na de Tweede Wereldoorlog komt de 
planningdoctrine in Nederland tot bloei, als gevolg van 
vele vernieuwingen en een bevolkingsgroei waardoor 
er in hoog tempo gebouwd moet worden. Ook voor de 
retailsector gelden regels en ideeën om de ruimtelijke 
ontwikkeling ervan aan te pakken. De gedachte is dat 
winkels een voorzienende functi e hebben en dat deze 
functi e voor iedereen toegankelijk moet zijn. Vanaf 
1938 wordt daarom de Centrale-Plaatsentheorie van 
Christaller gebruikt als concept op basis waarvan de 
ontwikkelingen in retail zich in de ruimte voordoen 
(Evers e.a., 2001, pp.32). Dit model gaat ervan uit 
dat de locati e van een winkelgebied en de omvang 
ervan, dus de fysiek ruimtelijke aspecten, bepalend 
zijn voor de functi onele aspecten, dus welke winkels 
zich er vesti gen (Buckwalter, 1990 ,pp.17). Er is een 
centrum in de kern van de stad, en in de omringende 
wijken, districten en buurten bevinden zich kleinere 
winkelcentra. Het stadscentrum, dat een groter 
draagvlak heeft , verkoopt meer exclusieve arti kelen, 
en de buurtcentra zijn voor de dagelijkse boodschap-
pen. Op deze manier zijn de voorzieningen voor de 
dagelijkse boodschappen voor alle huishoudens dich-
tbij en kunnen de exclusieve goederen op een grotere 
afstand van de huishoudens verkocht worden (Spie-
rings, 2006b, pp.603). Dit systeem, waarbij nieuwe 
vormen van retail zich alleen in de bestaande kernen 
kunnen vesti gen, heeft  voortbestaan tot de jaren ’60. 
In deze periode is de mobiliteit van de consumenten 
toegenomen door de sterke groei van het autobezit 
en is het bereik van het verzorgingsgebied van hu-
ishoudens toegenomen (Evers e.a., 2001 ,pp.32). Als 
gevolg hiervan zijn de grote winkels die zich buiten de 
kernen wilden vesti gen ontwikkeld, tot groot onge-
noegen van de bestaande retailers. Naar aanleiding 
van de ontwikkelingen in de edge-citi es heeft  de 
Nederlandse overheid in 1970 de ontwikkeling van 
retail aan banden gelegd. Richtlijnen voor ontwik-
kelingen in perifere gebieden zijn ingevoerd, waarbij 
gesteld is dat alleen enkele uitgezonderde branches 
zich nog mogen vesti gen in het buitengebied, de Per-
ifere Detailhandels Vesti gingen (PDV’s). De restricti e 
gaat dus enkel over de locati e van vesti gingen en niet 
om de omvang ervan. De uitzondering geldt voor de 
zogenaamde ABC-arti kelen, oft ewel auto’s, boten en 
caravans, en voor goederen die brandgevaarlijk zijn 
of een explosiegevaar met zich meebrengen. In de 
jaren ’80 worden er meer uitzonderingen gemaakt. 
Ook grote winkels als meubelhallen, bouwmarkten 
en tuincentra die kunnen aantonen dat ze niet binnen 
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het bestaande winkelgebied passen mogen zich in de 
perifere gebieden vesti gen (Evers e.a.,2001,pp.32). 
In de jaren ’90 komt er een aanvulling op het beleid 
als gevolg van een verandering in de benaderingswi-
jze van de overheid. In plaats van een reacti ef beleid, 
moet er plaats gemaakt worden voor een anti ciper-
end beleid. Dit wordt gedaan door de invoering van 
de Geconcentreerde Grootschalige Detailhandels 
Vesti gingen (GDV’s). Het doel van deze maatregel is 
om de dynamiek van retail te bevorderen, en tegelijk-
erti jd de bestaande structuur te behouden (Spierings, 
2006b, pp.603). Winkels op een GDV-locati e moeten 
goed bereikbaar zijn per auto en bovendien een op-
pervlakte groter dan 1.500m2 beslaan. Daarnaast zijn 
de locale overheden in de positi e gesteld om aanvul-
lende functi onele beperkingen op te leggen. Midden 
jaren ’90 zijn er steeds meer kleine winkelgebieden 
te vinden in dichtbevolkte gebieden langs belangrijke 
vervoersassen. Deze winkelgebieden worden door 
Spierings (2006b) getypeerd als Knooppuntgerichte 
Kleinschalige Detailhandels Vesti gingen (KDV’s). De 
vraag wat wel en niet toegelaten kan worden zonder 
de bestaande structuur te bedreigen speelt hiermee 
weer op. Bescherming van de binnenstad wordt 
nog steeds belangrijk geacht en er wordt veel geld 
gepompt in de binnensteden om zowel de fysiek 
ruimtelijke vorm als de functi onele structuur te verbe-
teren (Spierings, 2006b, pp.604). Eind jaren ’90 komt 
er een rapport uit waarin de gevolgen van PDV/GDV 
locati es op de bestaande winkelstructuur zijn onder-
zocht, waaruit blijkt dat deze weinig tot geen invloed 
hebben gehad. Hiermee is de wens van een meer de-
centraal en liberaal beleid geboren, welke in de Nota 
Ruimte openbaar is gemaakt. Lagere overheden moe-
ten hierbij zelf bepalen wat wel en niet mag (Evers 
e.a., 2001, pp.38). Na enig protest is hier echter een 
aanpassing in gedaan, welke inhoudt dat nieuwe 
ontwikkelingen in retail geen bedreiging mogen vor-
men voor de bestaande retail. Daarnaast moeten er 
regionale detailhandelsvisies komen (Evers e.a., 2001, 
pp.39). Het beleid in Nederland is, gezien deze ontwik-
kelingen, steeds losser geworden. In veel andere lan-
den doet zich juist een tegenovergesteld proces voor. 
Een van deze landen wordt in de volgende paragraaf 
besproken.

Ruimtelijk beleid voor retail in Frankrijk
In tegenstelling tot Nederland staat Frankrijk bekend 
om de vele hypermarchés in de periferie. Een heel 
andere structuur van retail is in dit land te zien, wat 
het interessant maakt om een beeld van het beleid 
omtrent retail in Frankrijk uiteen te zett en en de gevol-
gen hiervan op de vorm van retail te bekijken. 

In 1973 is in Frankrijk de ‘Royer Law’ ingevoerd als 
gevolg van grote ontevredenheid van eigenaren van 
kleine winkels. Deze wet heeft  als doel de bestaande 
balans tussen grootschalige en kleinschalige winkels 
te behouden. Het doel ligt hiermee dus niet in de 
Ruimtelijke Ordening, zoals in Nederland het geval is, 
maar in de bescherming van de middenstand (Evers 
e.a.,2001, pp.51). Kleine winkeliers waren bang ten 
onder te gaan als gevolg van de opkomst van de hy-
permarchés. Hypermarchés zijn grote supermarkten 
met een vloeroppervlak van minimaal 2.500m2 met 
een groot assorti ment aan niet-supermarkt gerela-
teerde producten (Davies, 1995, pp.63). Bovendien 
zijn ze vaak alleen per auto te bereiken en bieden ze 
zeer veel grati s parkeergelegenheid. Deze hypermar-
chés hebben sinds hun opkomst in 1963 een snelle 
ontwikkeling doorgemaakt. Zo zijn er in 1970 al 100 
van deze winkels in Frankrijk, in 1973 207 en in 1997 
zelfs 1.117. Bovendien worden de winkels ook steeds 
groter in omvang, er zijn zelfs winkels met een vlo-
eroppervlak van 23.000m2 (Evers e.a., 2001, pp.51). 
De ‘Royer Law’ wil een gezonde concurrenti e tussen 
de grote en de kleinere winkeliers mogelijk maken. 
In de eerste 20 jaar na invoering van de wet is er in 
Frankrijk op het gebied van retail echter niet veel ve-
randerd. In de periode 1973-1993 zijn er meer dan 
7000 aanvragen ingediend voor grote detailhandels-
vesti gingen, waarvan ongeveer de helft  is aangenom-
en. Dit aantal komt neer op ongeveer één derde van 
alle detailhandelsvesti gingen waar in deze periode een 
aanvraag voor is ingediend (Davies, 1995, pp.64). De 
wetgeving blijkt dus niet erg eff ecti ef te zijn, wat ook 
komt door een corrupti egevoelige samenstelling van 
de commissie die over de toelati ng van deze detail-
handelsvesti gingen gaat. Pas in de jaren ’90 wordt het 
beleid aangepast door invoering van aangescherpte 
regels en een veranderde samenstelling van de toets-
ingscommissie. Deze aanpassingen komen echter te 
laat, in 1997 zijn er namelijk al 1.117 hypermarchés 
in Frankrijk, waarmee de markt al verzadigd is. Hier-
door hebben andere experimenten met nieuwe vor-
men van beleid niet veel zin meer (Evers e.a., 2001, 
pp.51). 

2.6. Retail en de stad
Verschillende onderwerpen met betrekking tot retail 
hebben de revue al gepasseerd in dit hoofdstuk. Er is 
een groot aantal factoren dat de relati e tussen retail 
en de stad beïnvloedt. Zo is duidelijk geworden dat 
beleid zeer bepalend is, een ander beleid zorgt im-
mers voor een totaal ander retaillandschap. 
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Daarnaast zijn verschillende formats aan bod geko-
men. Hiervoor blijkt dat retail in Nederland zeer hiër-
archisch gestructureerd is. Het centrum, dat zich in 
de kern van de stad bevindt, functi oneert als belan-
grijkst retailgebied. De binnenstad lijkt in Nederland 
zelfs een beschermde status te hebben. Wanneer el-
ders een winkel wil komen, moet er eerst aangetoond 
kunnen worden dat het niet ten koste zal gaan van de 
winkels in de binnenstad. In deze binnenstad zijn ver-
schillende typen winkels te vinden, waaronder kled-
ingwinkels, boekenwinkels, en drogisterijen. Op de A-
locati es zullen vaak de bekende ketens te vinden zijn, 
terwijl de ‘couleur locale’ meer in de aanloopstraten 
zitt en waar de huren lager liggen. De winkels in de 
binnenstad zijn het beste te voet, met de fi ets of per 
openbaar vervoer te bereiken.

Naast de binnenstad zijn er uiteraard nog meer win-
kels te vinden in steden. Dit is vaak in de vorm van een 
klein winkelcentrum op buurt- of wijkniveau. Hier zijn 
over het algemeen niet de grote merken te vinden, 
maar wordt er meer gericht op de dagelijkse bood-
schappen. Supermarkten, een bakker en een slager, 
een drogisterij en een postkantoor zijn dan ook typis-
che voorbeelden van vormen van retail die hier te 
vinden zijn. Het buurt- of wijkwinkelcentrum is veelal 
dichtbij de consument gelegen en is dan ook goed be-
reikbaar te voet, met de fi ets, maar ook met de auto.

Maar naast retail binnen de stad is er ook nog retail 
buiten de stad. Dit zijn over het algemeen de winkels 
die gericht zijn op de doel-shoppers, zoals meubelzak-
en, tuincentra en autogarages. Hier ga je niet naartoe 
om gewoon even te kijken, maar echt met een speci-
fi ek doel. Omdat hier veel grote arti kelen verkocht 
worden en de winkels buiten de stad liggen, zijn ze 
het beste te bereiken per auto. 

Wanneer er naar retail in Nederland gekeken wordt 
kan deze dus het beste onderverdeeld worden in drie 
groepen: De binnenstad, het buurt- en wijkcentrum 
en winkelen buiten de stad. Het is heel opvallend dat 
elke groep zijn eigen kenmerken heeft . De binnen-
stad is het beste te bereiken per openbaar vervoer, te 
voet of de fi ets en het is vooral gericht op fun-shop-
pers. Het buurt- en wijkcentrum is het beste te be-
reiken met de auto, te voet of met de fi ets en omdat 
hier voornamelijk dagelijkse boodschappen worden 
aangeboden is deze vorm het beste te verbinden aan 
de run-shoppers. Het winkelen buiten de stad wordt 
voornamelijk gedaan door consumenten met de auto 
en hier worden voornamelijk doel-aankopen gedaan.

2.7 Conclusie
In dit hoofdstuk is een beeld geschetst van wat retail 
nou eigenlijk is. Het begrip retail is afgebakend met 
daarbij een uitleg over de verschillende typen consu-
menten en typen retail. Daarnaast is de ontstaansge-
schiedenis kort weergegeven. Dit is gedaan om een 
antwoord te kunnen geven op de vraag die centraal 
staat in dit hoofdstuk:

‘Welke theorieën zijn er die kunnen bijdragen aan het 
verklaren van ontwikkelingen op het gebied van retail, 
hoe kunnen deze verbonden worden aan de relati e 
tussen retail en de stad en in hoeverre is hierbij een rol 
weggelegd voor versplintering’? 

Retail is een economische acti viteit waarbij de 
fysieke goederen te koop worden aangeboden aan 
de eindgebruiker en vindt zijn oorsprong op de mark-
tpleinen. In 400 voor Christus ontstonden de eerste 
marktpleinen in de Griekse agora’s. Hiermee is ook 
de eerste relati e tussen retail en de stad gelegd, deze 
marktpleinen werden immers het middelpunt van de 
stad, waar mensen zich omheen gingen vesti gen. Met 
de opkomst van andere retailconcepten als de arcade, 
het warenhuis en later de shoppingmall, heeft  retail 
zich in de ruimtelijke zin ontwikkeld. Hier hebben ver-
schillende processen aan bijgedragen. Zo hebben zich 
technologische ontwikkelingen voorgedaan als de op-
komst van de roltrap en airconditi oning en zijn con-
sumenten steeds mobieler geworden waardoor de 
keuzevrijheid vergroot is. Bovendien is de consument 
kriti scher geworden. Als gevolg hiervan moeten win-
kels met elkaar concurreren, waardoor schaalvergro-
ti ng is opgetreden. 

Doordat consumenten mobieler zijn geworden 
sinds de jaren ’60 is ook de deconcentrati e van re-
tail mogelijk geworden, consumenten kunnen peri-
fere detailhandel immers gemakkelijker bereiken. In 
Nederland is hier ti jdig tegen opgetreden, zodat de 
Nederlandse detailhandelstructuur nog redelijk ge-
concentreerd van aard is, maar in veel andere landen 
als Frankrijk en de Verenigde Staten staat de periferie 
vol met hypermarchés en grote shoppingmalls. Een 
groot deel van de ruimtelijke vorm die retail heeft  
aangenomen is dus toe te schrijven aan het ruimtelijk 
beleid dat er door de overheid is gevoerd. Maar deze 
deconcentrati e heeft  ook op een andere manier een 
belangrijke invloed op retail. De shoppingmalls, die 
veelal buiten de steden te vinden zijn en ook rond 
de jaren ’60 opgekomen zijn, geven retail een nieuw 
soort dimensie. Winkelen vindt niet meer buiten op 
straat plaats, maar in een afgesloten ruimte waarin 



36

het klimaat geregeld kan worden en waarin je wordt 
bewaakt door middel van camera’s. Hierdoor is de 
shoppingmall ook niet toegankelijk voor iedereen, 
wat een bepaalde mate van segmentati e op het ge-
bied van retail teweeg brengt.

Internati onalisering is een ander aspect dat van 
invloed is op retail. In alle steden over de hele 
wereld zijn dezelfde winkels terug te vinden. Glo-
balisering brengt dus grote gevolgen met zich mee 
voor de Nederlandse binnenstad. Deze verliezen 
hun identi teit door de komst van de internati onale 
winkelketens, die ook nog eens de druk op de ruimte 
vergroten. Volgens velen ligt de oplossing voor het 
verlies aan identi teit van binnensteden in het toevoe-
gen van entertainment. Mensen hoeven niet meer 
naar de binnenstad door ontwikkelingen als e-com-
merce, en moeten dus een reden hebben om toch 
gebruik te maken van de bestaande fysieke ruimten. 
Binnensteden moeten een aantrekkelijke omgeving 
vormen voor de fun-shoppers, die niet alleen win-
kelen om te kopen, maar ook voor het vermaak. Op 
deze manier is ook de opkomst van de vele leisure-
centra, waarin een combinati e van retail en leisure te 
vinden is, verklaard.

Uit dit hoofdstuk is gebleken dat globalisering een 
grote invloed heeft  gehad op de ontwikkeling van 
retail. De manier waarop shoppingmalls zich hebben 
verspreid over de Verenigde Staten en Europese lan-
den hebben ook een bepaalde mate van segmentati e 
aangebracht in het retaillandschap. Dit beeld sluit 
goed aan bij de literatuur over enclave urbanism. In 
het volgende hoofdstuk wordt hier dan ook verder 
op ingegaan. Er wordt een meer algemeen beeld 
geschetst van de stad en er wordt een theoreti sch 
kader vastgesteld waarmee empirisch onderzoek 
naar enclave urbanism op het gebied van retail in 
Mumbai gedaan kan worden.
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HOOFDSTUK 3: 

RUIMTELIJKE VORM EN DE 
ACTOR NETWERK THEORIE

3.1 Inleiding
De ‘narrati ve of loss’, welke in hoofdstuk 1 al gepre-
senteerd is, heeft  verschillende opvatti  ng over hoe 
ruimtelijke ontwikkelingen, en hiermee de ruimtelijke 
vorm van een stad, tot stand komen. Wanneer deze 
theorie gevolgd wordt zou moeten blijken dat het al-
ti jd de elite is die een ruimtelijke ontwikkeling domi-
neert. Associati es die tot stand komen zijn hiermee 
heel eenzijdig. Omdat deze opvatti  ngen het uitgang-
spunt vormen van dit onderzoek, wordt in dit hoofd-
stuk een kader geschetst om empirisch onderzoek te 
doen. Dit theoreti sche kader wordt gevormd door de 
actor-netwerk theorie. Hiermee is aangekomen bij de 
deelvraag die centraal staat in dit hoofdstuk:

‘Wat is een goede manier om naar de ruimtelijke vorm 
van een stad te kijken en welk theoreti sch kader kun je 
gebruiken om dit onderzoekbaar te maken?’. 

Om iets te kunnen zeggen over de ruimtelijke vorm 
van een stad wordt eerst helder gemaakt hoe de stad 
er ruimtelijk uit ziet. Hier zijn verschillende model-
len voor, die worden beschreven aan de hand van de 
moderne en de postmoderne stad. Vervolgens wordt 
ingegaan op het perspecti ef dat gebruikt zal worden 
om in dit onderzoek naar ruimte te kijken. Er wordt 
aandacht geschonken aan verschillende mogelijke 
perspecti even op ruimte, namelijk het absolute en 
het relati onele ruimtebegrip. De relati onele ruimte 
staat centraal in het onderzoek en daarom zal ook du-
idelijk worden gemaakt waarom deze manier van het 
kijken naar ruimte het beste past in het kader van dit 
onderzoek. Er zijn niet alleen verschillende perspec-
ti even om naar de ruimte zelf te kijken, ook zijn er ver-
schillende benaderingen voor de totstandkoming van 
ruimtelijke vorm. In paragraaf 3 wordt op deze bena-
deringen ingegaan en wordt er gekeken naar de posi-
ti eve en de negati eve kanten van deze benaderingen. 
In dit onderzoek zal gebruik gemaakt worden van de 
actor-netwerk theorie als het theoreti sch kader om 
het empirisch onderzoek te doen. Deze theorie staat 
dan ook centraal in paragraaf 5 en vormt de basis voor 
de manier waarop er in Mumbai naar de ruimtelijke 
vorm van retail gekeken zal worden. 

3.2 Ruimtelijke ontwikkelingen en stedelijke con-
cepten. 
Steden worden steeds belangrijker in een wereld 
waarin de helft  van de bevolking in steden woont. Er 
zijn tegenwoordig zelfs 13 megasteden, waaronder 
ook Mumbai. We leven in een steeds meer stede-
lijk wordende wereld, waarin metropole gebieden 
worden verbonden door verbindingen als vliegvelden, 
treinrails, snelwegen, en door informati enetwerken 
(Jayne, 2006, pp.13). De stad neemt dus toe aan be-
lang, maar wat is een stad nou eigenlijk? Pile noemt 
als onmisbare kenmerken van een stad dat er een 
hoge dichtheid van mensen, dingen, insti tuti es en ar-
chitecturale vormen aanwezig moet zijn in een stad 
en een gevarieerde omgeving in de nabijheid. Daar-
naast moet de stad verbonden zijn met verschillende 
informati enetwerken, zowel in de stad zelf als naar 
andere steden (Jayne, 2006, pp.13). 

Er zijn echter veel verschillende opvatti  ngen over wat 
een stad nou precies is, steden zijn immers voort-
durend aan verandering onderhevig. Dit komt door 
ontwikkelingen in verschillende sectoren die van in-
vloed zijn op steden, zoals in de economische struc-
tuur, veranderingen in het politi eke systeem en in de 
cultuur. Bovendien hebben steden zelf ook invloed op 
deze processen, waardoor de steden ook zelf bepa-
lend zijn voor het gebruik van de ruimte, de inrich-
ti ng ervan en de manier waarop er geconsumeerd 
wordt in een stad (Corti e, 1991, pp.1). Doordat steden 
zich door de ti jd ontwikkelen, zijn er ook indelingen 
gemaakt waaraan deze ontwikkelingen gekoppeld 
kunnen worden. Een duidelijke indeling die wordt 
beschreven door Boelens maakt duidelijke dat de pre-
moderne stad een zeer duidelijk centrum heeft  met 
om de stad stadsmuren die een duidelijke scheiding 
maken tussen wat wel en niet bij de stad hoort. De 
moderne stad heeft  ook een duidelijke centrum, maar 
de stad krijgt al een iets andere vorm. Naast het stads 
-centrum zijn ook voorsteden en het ommeland te 
herkennen. In de postmoderne stad is van deze dui-
delijke ruimtelijke structuur niet veel meer over. De 
regio staat centraal en hierin worden verschillende 
dorpen en steden gebouwd. 

De moderne stad
De moderne stad kenmerkt zich door de duidelijke 
en homogene ruimtelijke vorm van de stad. De bin-
nenstad vormt het dominante commerciële centrum 
en hoe verder van dit centrum afgeweken wordt, 
hoe lager de waarde van de grond. Het stedelijk ge-
bied wordt niet alleen geordend aan de hand van een 
hiërarchie die gebaseerd is op functi es, de focus ligt 
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AFB. 3.1 SECTOR MODEL.
Op deze afb eelding is het sector model van Hoyt 
te zien, met het Central Business District in het 
hart van de stad.
Bron: Jayne (2006) pp.40.

AFB 3.2: MULTIPLE NUCLEI MODEL
Op deze afb eelding is het multi ple nuclei model 
van Harris en Ullman. Hier liggen de verschillende 

functi es binnen de stad meer door elkaar heen.
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ook op enkele specifi eke objecten in deze stad. De 
vier objecten die hiertoe behoren zijn huizen, fabrie-
ken, huishoudens en bedrijven (Healey e.a., 1995, pp. 
6). Voorbeelden van modellen die passen binnen de 
moderne visie van de steden waarbij het hiërarchische 
denken duidelijk naar voren komt zijn het concentric 
zone model van Burgess en het sectormodel van Hoyt 
(Jayne, 2006, pp. 40). Het sectormodel gaat ervan uit 
dat de industrie zich vesti gt langs de belangrijke infra-
structuur en de woningen aangetrokken worden door 
een hoog voorzieningenniveau in de omgeving. Een 
ander model dat past binnen de traditi onele model-
len van de structuur van de stad is het multi ple nuclei 
model van Harris en Ullman (Afb . 3.1 & 3.2)

De architectuur is in de mostmoderne stad voor-
namelijk functi oneel van aard. Dit is ook te zien wan-
neer naar het uiterlijk van retail wordt gekeken in de 
moderne periode. De gebouwen die bijvoorbeeld 
warenhuizen huisvesten zijn functi oneel van aard en 
het gaat daarbij minder om de esteti sche kwaliteit 
van het gebouw. Dit is dan ook duidelijk in de mod-
erne stad terug te zien.

De postmoderne stad
Rond de jaren ’80 hebben zich verschillende patronen 
in de ontwikkeling van steden voorgedaan. In het alge-
meen kan er gezegd worden dat steden steeds groter 
worden, en dat er een zekere mate van urban sprawl 
optreedt. Steden nemen een steeds groter gebied in, 
door de annexati e van suburbs en new towns (Rich-
ardson & Bae, 2004). Hoe dit proces precies verloopt, 
is echter overal anders. In steden in ontwikkelingslan-
den breiden stadscentra zich uit door de toename 
van bedrijven in toonaangevende sectoren. In meer 
ontwikkelde landen ontstaat een meer regionaal sys-
teem, waarbij belangrijke punten worden aangegeven 
van waaruit verschillende acti viteiten plaatsvinden. 
Deze punten, ook wel ‘nodes’ genoemd, kunnen sub-
urbane kantoorgebouwen zijn, maar ook edge-citi es 
of stedelijke agglomerati es in perifere gebieden. Er is 
dus een verschil waarneembaar in de groei van steden 
in ontwikkelingslanden en ontwikkelde landen (Sas-
sen, 2006). De vorm van steden krijgt door deze groei 
ook een steeds verscheidener karakter. De groei van 
de stad volgt volgens de postmoderne opvatti  ng een 
ander patroon dan het hierboven beschreven hiër-
archische beeld. Er kan zelfs beter gezegd worden dat 
er geen structuur in valt op te maken. Het centrum, 
dat centraal stond in de moderne stad, is niet meer 
vanzelfsprekend. Er ontstaan meerdere centra die al-
lemaal een belangrijke functi e voor de stad kunnen 
vervullen. 

3.3 Verschillende perspecti even op ruimte. 
Er zijn verschillende manieren om over ruimte te den-
ken. Het denken over ruimte hangt nauw samen met 
de opvatti  ng die men heeft  over de werkelijkheid en 
met maatschappelijke veranderingen die zich voor-
doen. Zo is het structuralisme tot de jaren ’60 een be-
langrijke benaderingswijze in de sociale wetenschap-
pen geweest, die ook invloed heeft  gehad op het 
denken over ruimte. Vanaf de jaren ’60 is deze bena-
deringswijze langzaam overgegaan in het poststruc-
turalisme, die een andere kijk op de werkelijkheid en 
dus een andere visie op wat ruimte is met zich mee 
heeft  gebracht.

Absolute ruimte
In de sociale wetenschappen is het structuralisme tot 
de jaren ’60 van groot belang geweest voor het kijken 
naar de werkelijkheid en dus ook voor het kijken naar 
ruimte. In het structuralisme wordt uitgegaan van het 
bestaan van een objecti ef waarneembare werkelijk-
heid, waarbij sociale verschijnselen worden gevormd 
door niet waarneembare structuren. Een van de be-
langrijke grondleggers van het structuralisme is de 
socioloog Lévi-Strauss, welke het standpunt aanhangt 
dat sociologen zich moeten focussen op mechanis-
men in plaats van mensen en hun gedrag (Murdoch, 
2006, pp.5). Een ander belangrijk aspect van deze 
benadering is dat er gedacht wordt sociale vooruit-
gang teweeg te kunnen brengen door gestuurde en 
geplande verandering. De ruimtelijke structuur wordt 
gezien als een oppervlak waarop zich economische en 
sociale acti viteiten afspelen, waarbij de taak als plan-
ner is om de problemen die zich voordoen op econo-
misch en sociaal vlak uit de weg te ruimen. Bij deze 
moderne manier van het kijken naar ruimte worden 
de ruimte, afstand en de stad gezien als automati sche 
en bepalende factoren voor het vormen van de so-
ciale en economische wereld (Graham e.a., 1999, 
pp.624). Deze objectgerichte benadering van het ki-
jken naar ruimte wordt ook wel de Euclidische manier 
genoemd, ofwel absolute ruimte. Er is een  duidelijk 
onderscheid tussen ruimte en de sociale relati es, de 
ruimte wordt zelfs geheel los gezien van de objecten 
en subjecten die zich daarop bevinden. Ruimte kan 
dus gezien worden als een plek waar zich sociale 
processen voordoen en waarop zich fysieke objecten 
bevinden, maar waarbij geen relati e tussen beide 
bestaat (Asbeek Brusse e.a., 2002, pp.89). De ruimte 
kan gemeten worden, zowel in ti jd als in omvang, 
omdat de ruimte enkel bestaat uit waarneembare en 
objecti ef meetbare objecten. Doordat dezelfde mee-
teenheden voor bijvoorbeeld afstand gebruikt kunnen 
worden in deze absolute ruimte, is het meteen dui-
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delijk wat er met een bepaalde maat bedoeld wordt. 
Een kilometer is voor iedereen even ver, en iedereen 
kan hierbij zelf een inschatti  ng maken hoe lang hier-
over gereisd moet worden. Verschillende personen 
kunnen echter nog wel anders over de ruimte denken. 
Dit komt door de verschillende percepti es die mensen 
hebben. Voor een klein kind kan een bepaalde plek 
bijvoorbeeld een heel andere betekenis hebben dan 
voor een volwassene. Absolute ruimte kan dus wel op 
verschillende manieren geïnterpreteerd worden (As-
beek Brusse e.a., 2002, pp.136).

Door gebruik te maken van deze absolute ruimte, is 
er ook een duidelijk onderscheid te maken tussen 
verschillende disciplines. De gedachte dat sociale 
processen en fysieke objecten in de ruimte volledig 
los van elkaar staan komen hierin terug. Zo kijkt de 
sociologie alleen naar de sociale processen en de 
geografi e alleen naar de ruimtelijke elementen. Zowel 
in de economie als in de sociologie wordt niet naar 
ruimtelijke elementen gekeken als verklarende factor 
bij veranderingen (Asbeek Brusse e.a., 2002, pp.89). 
Verschillende sociologen, zoals Giddens, Castells en 
Urry staan negati ef tegenover de absolute opvatti  ng 
van ruimte. Objecten en subjecten kunnen volgens 
hen niet los van elkaar gezien worden. Ruimte kan niet 
gezien worden als een plaats waar zich losstaande so-
ciale processen voordoen, ruimte hangt nauw samen 
met de sociale processen. Er kan zelfs gesteld worden 
dat ruimte gevormd wordt door de sociale processen 
die zich voordoen in de ruimte en dat de ruimte een 
uitdrukking is van sociale relati es. Daarnaast worden 
sociale relati es ook gestructureerd door de ruimte 
waarop deze processen zich voordoen (Asbeek Brusse 
e.a., 2002, pp.89). 

Relati onele ruimte
Waar door de structuralisten de absolute ruimte 
vanaf het einde 19e eeuw nog als dominante manier 
van het opvatt en van ruimte wordt gezien, komt hier 
met de poststructuralisti sche denken verandering in. 
Het poststructuralisme kan echter niet simpelweg 
gezien worden als een breuk met het structuralisme, 
op vele punten bouwt het er juist op voort. Zo gaan 
beide benaderingen ervan uit dat betekenissen niet 
voortkomen uit de kennis van het individu (Murdoch, 
2006, pp.10). Foucault stelt dat een individu niet puur 
rati oneel kan handelen, en dat subjecten niet denken 
en handelen volgens zelf gestelde en gecreëerde com-
mando’s (Bevir, 1999, pp.347). Op een ander punt is 
er echter wel een groot verschil. Het structuralisme 
zoekt naar diepe structuren die het werkelijke gedrag 
aan de oppervlakte van mensen bepalen, terwijl post-

structuralisten niet geloven in deze diepe structuren. 
Het gedrag dat zich voordoet aan de oppervlakte is 
volgens poststructuralisten namelijk het gevolg van re-
lati es die ook gevonden kunnen worden aan deze op-
pervlakte (Murdoch, 2006, pp.10). De kriti ek richt zich 
echter vooral op de scheiding tussen de maatschappij 
en de ruimte, die volgens de poststructuralisten niet 
gemaakt zou moeten worden. Dus waar het absolute 
ruimtebegrip bij de modernisten geïnsti tuti onaliseerd 
is geraakt, zett en de poststructuralisten zich hiertegen 
af. Door maatschappelijke veranderingen verandert 
de opvatti  ng over ruimte, de moderne gedachte dat 
sociale processen zich binnen de grenzen van nati esta-
ten afspelen wordt verworpen door de toenemende 
refl exiviteit (Asbeek Brusse e.a., 2002, pp.90). Het is 
dus niet meer zo dat het vanzelfsprekend is dat sociale 
processen zich binnen bepaalde grenzen afspelen. De 
schaal van het denken verandert waardoor er een 
wisselwerking ontstaat tussen mondiale, regionale en 
lokale veranderingen. De grens van een stad, dorp of 
nati estaat is hierdoor niet meer de grens die het was 
in de moderne gedachte en sociale processen kunnen 
zich ook voordoen buiten deze grenzen. Doordat sys-
temen in de poststructuralisti sche gedachte zich op 
verschillende schaalniveaus gaan afspelen, moet hier-
mee ook rekening gehouden worden bij ontwikkelin-
gen op deze plaatsen. Bij ontwikkelingen van plaatsen 
moet dus gekeken worden naar de netwerken die hier-
aan ten grondslag liggen en die bepalend zijn voor het 
sociale handelen (Asbeek Brusse e.a., 2002, pp.91). 

Ruimte wordt door de poststructuralisten dus gezien 
als plaatsen die een relati e met elkaar hebben, waarbij 
de betekenis en identi teit van plaatsen ontstaat door 
interacti e tussen deze relati es. Een plaats hoeft  niet 
maar één bepaalde identi teit te hebben, een plaats 
kan volgens Massey net als mensen meerdere iden-
ti teiten aannemen (Murdoch, 2006, pp.14). De rela-
ti onele ruimte, waar deze gedachte op van toepassing 
is, bestaat uit drie onderling verbonden dimensies. Dit 
zijn de sociale ruimte, de fysieke ruimte en de sym-
bolische ruimte. Om een goed beeld te krijgen van 
wat ruimte is, is het noodzakelijk om de samenhang 
tussen deze drie dimensies te bestuderen. De ver-
schillende dimensies beïnvloeden elkaar en hebben 
dus een eff ect op wat ruimte is (Asbeek Brusse e.a., 
2002, pp.139). Sociale ruimte gaat over de sociale pro-
cessen die zich voordoen en de ruimtelijke schaal en 
verspreiding die hiermee gepaard gaat. Een voorbeeld 
hiervan is het woon-werkverkeer of de afstand die je 
als student dagelijks afl egt naar de universiteit. Deze 
afstand is bepalend voor hoe je veel zaken in je leven 
inricht. De gemiddelde afstand die Nederlanders be-
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reid zijn af te leggen is enorm toegenomen door nieu-
we ontwikkelingen en een verbeterd rail- en wegin-
frastructuurnetwerk. Deze ontwikkelingen hebben 
ook weer hun weerslag op de manier waarop mensen 
acti viteiten in hun dagelijks leven gaan plannen. Door-
dat er tegenwoordig veel tweeverdieners zijn, worden 
boodschappen bijvoorbeeld vaak op zaterdag of in de 
avonduren gedaan, waardoor ook ruimtelijke ken-
merken veranderen als gevolg van sociale processen. 
Deze veranderde ruimtelijke kenmerken als gevolg van 
sociale processen wordt ook wel de sociale ruimte ge-
noemd (Asbeek Brusse e.a., 2002, pp.137). De fysieke 
ruimte gaat niet over processen, maar over objecten 
in de ruimte. Sociale processen hebben echter wel in-
vloed op deze fysieke ruimte. Verschillende mensen 
hebben verschillende wensen met betrekking tot de 
inrichti ng van de ruimte, wat dan ook vaak leidt tot 
een strijd om wat er wel en niet gerealiseerd moet 
worden. De een ziet een nieuwe snelweg als een ze-
gen om elke dag sneller op het werk te zijn, voor de 
ander is de nieuwe weg die langs de achtertuin loopt 
een vloek vanwege toenemende geluidsoverlast. Wel-
ke objecten wel en welke geen werkelijkheid worden 
is afh ankelijk van maatschappelijke verhoudingen, 
die dus een belangrijke rol spelen voor de vorming 
van fysieke ruimte. Van de andere kant bezien is de 
fysieke inrichti ng ook bepalend voor de maatschap-
pelijke verhoudingen en de processen die zich daar 
voordoen, waar bepaalde groepen mensen wonen 
zijn immers ook aan deze groepen gebonden wensen 
(Asbeek Brusse e.a., 2002, pp.138). Er bestaat dus een 
wisselwerking tussen de sociale ruimte en de fysieke 
ruimte. Toch kan nog steeds niet gezegd worden wat 
fysieke ruimte nou is. Ruimte betekent namelijk voor 
iedereen iets anders en wordt dus bepaald door cul-
turele achtergronden en maatschappelijke verhou-
dingen. Zoals al eerder aangegeven schrijft  Massey 
dat een plaats meerdere identi teiten kan hebben. Een 
plaats kan voor iedereen iets anders betekenen en het 
oordeel dat mensen over de plaats hebben is afh an-
kelijk van de relati e die er is tussen de persoon en de 
ruimte (Murdoch, 2006, pp.20). In deze symbolische 
wordt er dus door mensen een symbolische waarde 
aan fysieke ruimte gegeven. 

3.4 Oude verklaringen voor ruimtelijke vorm 
Om de ruimtelijke vorm van een stad te kunnen be-
palen moet eerst helder zijn wat het begrip ruimte-
lijke vorm nou eigenlijk inhoudt. Volgens Wu (1995, 
pp.16) is dit echter een probleem. Ruimtelijke vorm 
is een zeer breed en gecompliceerd begrip, wanneer 
er vanuit verschillende theoreti sche oogpunten geke-
ken wordt, betekent het begrip ruimtelijke vorm tel-

kens iets anders. De reden hiervoor is dat het begrip 
ruimtelijke vorm zowel over ruimtelijke als over so-
ciale aspecten gaat (Wu, 1995, pp.16). Bourne (1982, 
pp.30) defi nieert ruimtelijke vorm als ‘The spati al pat-
tern or arrangement of individual elements – such 
as buildings and land uses, as well as social groups, 
economic acti viti es and public insti tuti ons – within an 
urban area’. Volgens Wu (1995, pp.16) gaat de ruimte-
lijke vorm over ‘the order and relati onship among 
physical elements and land uses in urban areas’. Uit 
beide defi niti es blijkt dat ruimtelijke vorm niet alleen 
over objecten gaat, maar ook over relati es tussen 
deze objecten in de ruimte. Het relati onele ruimte-
begrip is in deze defi niti es dus de dominante manier 
om naar de ruimte te kijken. Objecten kunnen niet 
los worden gezien, maar ruimte moet gezien worden 
als een plaats waar zich sociale processen voordoen 
waardoor er relati es ontstaan tussen de objecten en 
subjecten (Asbeek Brusse e.a., 2002, pp.89). 

In de opvatti  ng over ruimte hebben zich dus verschil-
lende veranderingen voorgedaan die invloed hebben 
op de manier waarop er naar ruimtelijke vorm gekek-
en kan worden. Ook de benadering die centraal staat 
om ruimtelijke vorm te bekijken is niet alti jd hetzelfde 
geweest. Zo ligt de focus in verschillende benaderings-
wijzen op verschillende punten, zoals het uitgaan van 
de marktwerking of het centraal stellen van functi es. 
In de benaderingswijzen is een duidelijke scheiding 
te vinden tussen positi visti sche theorieën, die uit-
gaan van de marktwerking enerzijds, en insti tuti onele 
theorieën die erop wijzen dat er geen sprake kan zijn 
van marktwerking omdat sociale processen voortko-
men uit bestaande insti tuti es anderzijds (Lake, 1983, 
pp.xii). In de volgende paragrafen worden enkele 
benaderingswijzen waarmee ruimtelijke vorm kan 
worden verklaard uiteengezet. Hierbij wordt gebruik 
gemaakt van een veel gebruikt onderscheid tussen ac-
torbenaderingen en insti tuti onele benaderingen.

Actorbenaderingen
Zoals de naam van deze benadering al weergeeft  staan 
actoren hierin centraal. Actorbenaderingen gaan er-
van uit dat het de actoren zijn die bepalen hoe de 
ruimte eruit komt te zien. Er zijn verschillende bena-
deringen die hieronder vallen, zoals de neoklassieke 
en de human ecology benadering.

Neoklassieke benadering
De neoklassieke benadering valt onder de positi vis-
ti sche benaderingen, die het beste te kenmerken is 
door de objecti eve manier van het beoefenen van 
wetenschap. Deze manier van denken sluit goed aan 
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bij het structuralisme, waarmee deze benadering het 
best te koppelen is aan de absolute opvatti  ng van 
ruimte (Murdoch, 2006, pp.5).

De neoklassieke benadering is een economische 
benadering die uitgaat van locati etheorieën. Prijzen 
worden bepaald volgens het vraag en aanbod princ-
ipe, waarbij gekeken wordt naar schaarste van land 
en naar de wensen van de consument. Volgens deze 
benadering kan door te kijken naar de marktwerking 
bepaald worden waar welke dingen in de ruimte te 
vinden zijn, er wordt een vergelijking gemaakt tussen 
de kosten van een locati e in vergelijking met de op-
brengsten. De economische theorie gaat ervan uit dat 
de markt bepaald wordt door algemene tendensen. 
Er wordt niet per locati e van andere aspecten uitge-
gaan, maar er wordt vanuit gegaan dat er universele 
wett en zijn die door ontwikkelingen in de waarde van 
land en het gebruik van land gevolgd zullen worden 
(Lake, 1983, pp.xiv). Deze gedachte sluit goed aan op 
de positi visti sche manier van denken, waarbij ook 
universele wett en en regels worden opgesteld aan 
de hand van waarnemingen die zijn gedaan. Er is 
echter ook kriti ek op deze manier van het kijken naar 
ruimtelijke vorm. De kriti ek richt zich ten eerste op 
het uitgangspunt in de neoklassieke benadering dat 
consumenten soeverein zijn en dat er alti jd gestreefd 
wordt naar winstmaximalisati e. Het grootste kriti ek-
punt richt zich echter op de beperkte mogelijkheden 
om verklaringen te doen aan de hand van de markt. 
Een voorbeeld hiervan is de paradox die Alonso heeft  
waargenomen in steden. De armere mensen wonen 
in het centrum van de stad, waar de grondprijzen veel 
hoger liggen dan in de perifere gebieden waar de rij-
kere mensen wonen. De verklaring die Alonso voor 
dit verschijnsel geeft  is dat de verhuiskosten voor de 
armere mensen te hoog zijn, waardoor ze op dezelfde 
plek blijven wonen. De verklaring gaat hiermee niet 
in op de vraag waarom de markt werkt op de manier 
waarop hij werkt. Ook andere neoklassieke denkers 
als Muth en Kain gaan voorbij aan de niet marktge-
richte factoren, zoals politi eke invloed, geïnsti tuti ona-
liseerd gedrag en keuzen die gemaakt worden door de 
ontwikkelaars van grond, waardoor de vraag naar een 
andere benadering is ontstaan. Deze leek gevonden 
te zijn in de ‘human ecology’ (Lake, 1983, pp.xvi). 

Human ecology
De human ecology benadering is ontwikkeld door 
Robert Park en de Chicago school of urban sociology 
in de jaren ’30 van de vorige eeuw. Bij deze benadering 
wordt gekeken naar functi es in een stad, waar bevindt 
zich welke functi e en hoe komt het dat bepaalde func-

ti es op bepaalde plekken in een stad te vinden zijn. 
De ruimte wordt hierbij gezien als de uitkomst van 
concurrenti e tussen verschillende sociale groepen. 
Verschillende groepen hebben door verschillende 
leefsti jlen ook verschillende wensen wat betreft  de 
inrichti ng van de ruimte (Wu, 1995, pp.20). 

Op sommige punten is er overeenstemming tussen 
de economische benadering en de human ecology-
benadering, beide onderkennen het fenomeen dat 
de waarde van land afneemt naarmate verder van het 
centrum afgeweken wordt. Park kijkt voor de verklar-
ing hiervan naar concurrenti e, dominanti e en opvolg-
ing, in tegenstelling tot de neoklassieke denkers, die 
uitgaan van de marktwerking (Lake, 1983, pp.xvi). 
Ook op een ander punt is overeenstemming tussen 
beide benaderingen te vinden, namelijk dat ruimtelij-
ke processen op een abstracte manier gezien worden 
en de wil om op basis hiervan universele wett en te 
defi niëren. 

De ideeën van Park die tot uiti ng zijn gekomen in 
de human ecologybenadering zijn gebaseerd op het 
model van Darwin. Het ecologische model, dat cen-
traal staat bij de ideeën van Darwin, gaat uit van de 
afh ankelijkheid tussen dingen. Als er ergens in de ge-
meenschap iets veranderd wordt, heeft  dat invloed op 
alle andere componenten van de gemeenschap (Lake, 
1983, pp.xvi). In geografi sche termen komt dit er dus 
op neer dat er een relati e is tussen verschillende ge-
bieden. Als er groei is in het ene gebied, zal dit au-
tomati sch zorgen voor krimp in een ander gebied. 

Binnen de human ecology benadering hebben zich 
enkele ontwikkelingen voorgedaan. Zo moet er vol-
gens Molotch onderkend worden dat er een ver-
schil is tussen mensen en dieren als het gaat om de 
mogelijkheden die beide groepen hebben om con-
currenti e aan te gaan, en pleit Firey voor meer aan-
dacht voor het gevoel en symbolisme. Het punt van 
Molotch is dus belangrijk voor de manier waarop er 
naar de concurrenti e, een van de punten van Darwin, 
gekeken moet worden. Concurrenti e is er niet alleen 
tussen groepen die op zoek zijn naar opti male locat-
ies, maar ook door de ruimte die vecht om verschil-
lende groepen mensen en gebruikers van het land 
(Lake, 1983, pp.xvii). Op dit punt sluit de gedachte dat 
groei in het ene gebied leidt tot krimp in een ander 
logisch aan. Andere kriti ekpunten gaan voornamelijk 
in op het gebrek aan oog voor politi eke factoren. Wat 
mensen doen hangt in grote mate af van de regels die 
er zijn, maar ook van routi nes die er zijn gecreëerd 
in het sociale gedrag en door de inrichti ng van de 
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ruimte. Hieruit blijkt dat ruimte eerder gezien wordt 
als een sociale constructi e, en niet als vooraf gegeven 
objecti eve plaatsen, waarmee een verandering in het 
denken is ingezet.
 
Insti tuti onele benaderingen
Naast actorbenaderingen, waarin de actor centraal 
staat, zijn er ook insti tuti onele benaderingen. Insti tu-
ti onele theorieën zett en zich af tegen het idee van de 
marktwerking van de actorbenaderingen, omdat vol-
gens de insti tuti onele benadering sociale processen 
niet voortkomen uit marktwerking maar uit bestaande 
insti tuti es. Er is een aantal theorieën dat onder deze 
insti tuti onele benadering valt, zoals de confl ictbena-
dering en de marxisti sche benadering. 

Confl ictbenadering
De confl ictbenadering is ontwikkeld door Kevin Cox. 
Een belangrijk verschil tussen deze benadering en 
bovengenoemde benaderingen is dat hier niet uit-
gegaan wordt van een vraag georiënteerde markt, 
maar van aanbod gerelateerde beperkingen, welke 
bepalen wat de mogelijkheden zijn. Daarnaast wordt 
ruimtelijke vorm niet gezien als de uitkomst van indi-
viduele besluiten, maar als de uitkomst van politi eke 
belangengroepen en machtverschillen die worden 
uitgespeeld in de context van locale confl icten. Het is 
de expliciete link tussen economische en politi eke fac-
toren in het bepalen van de ruimtelijke vorm waar Cox 
zijn vraagtekens bij zet (Lake, 1983, pp. Xviii). 

De confl ictbenadering is dus veel meer gericht op 
beleid dan voorgaande benaderingen. De kriti ek op 
deze eerder genoemde benaderingen is dat daarbij 
te weinig oog is voor insti tuti onele randvoorwaarden. 
Een voorbeeld hiervan is een onderzoek naar een 
huurverdeling. Vanuit neo-klassiek oogpunt zou er 
een opti male verdeling gemaakt kunnen worden op 
basis van marktwaarde. Deze opti male verdeling is in 
de prakti jk echter helemaal niet mogelijk en hieruit 
blijkt dat er ook andere factoren zijn die van belang 
zijn. Hierbij kan gedacht worden aan het feit dat jonge 
mensen geen toegang hebben tot een hypotheek en 
hierdoor in grotere getale gebruik maken van de huur-
markt. Dit sluit goed aan bij het feit dat insti tuti onele 
benaderingen ruimtelijke managers en insti tuti es de 
rol toebedelen de toegang van individuen en groepen 
te controleren en te sturen op het gebied van schaarse 
goederen zoals huizen, voorzieningen en prominente 
locati es in de stad (Lake, 1983, pp. Xix)

Marxisti sche benadering
De Marxisti sche benadering heeft  heel andere uit-

gangspunten dan voorgaande theorieën. Zo wordt er 
niet meer uitgegaan van het individu. De Marxisti sche 
benadering gaat ervan uit de individuele wensen ges-
tuurd worden door een bredere sociale en economis-
che context. Daarnaast heeft  het Marxisme kriti ek op 
het geloof in marktwerking die alti jd plaats zou mo-
eten vinden. Het Marxisme maakt een onderscheid 
tussen klassen, waarbij de kapitalisten de producti -
emiddelen bezitt en en de arbeiders de arbeidskracht 
die kan worden verkocht aan de kapitalisten. Markt-
processen zijn dan ook slechts een uitdrukking van de 
klassenverschillen tussen mensen.

Actorbenaderingen, insti tuti onele benaderingen en 
het versplinteringsconcept
Met de komst van de insti tuti onele benaderingen 
zijn de actorbenaderingen op vele punten bekriti -
seerd. Elke nieuwe benadering is een soort opvolger 
van de vorige, waarbij de kriti ekpunten in de ogen 
van de opvolgende theorielegger zijn aangepast. De 
voornaamste kriti ekpunten op de actorbenaderingen 
zijn dat het individu niet centraal kan staan en er niet 
mag worden uitgegaan van een opti male marktwer-
king. Insti tuti onele randvoorwaarden moeten worden 
meegenomen wanneer er naar de ruimtelijke vorm 
gekeken wordt.

Ruimtelijke vorm is een belangrijk begrip in deze 
scripti e, de ruimtelijke vorm van de stad Mumbai 
wordt immers beschreven en verklaard om uitein-
delijk uitspraken te kunnen doen over het versplinte-
ringsconcept. Daarom is het van belang te kijken naar 
in hoeverre bovenstaande benadering aansluit bij dit 
versplinteringsconcept. Het Marxisme is erg bipolair. 
Dit is terug te zien aan het feit dat er heel erg in de 
verschillende klassen wordt gedacht. De verdeling van 
de twee groepen die in het versplinteringsconcept 
centraal staan, de elite en de underprivileged, is er bij 
deze theorie als vanzelfsprekend. De verdeling is er 
dus al vooraf, en dit maakt de theorie niet bruikbaar 
voor dit onderzoek, omdat hierbij juist gekeken moet 
worden of er sprake is van een scheiding tussen beide 
groepen. Daarnaast gaat de Marxisti sche benadering 
uit van de systeembenadering. Hierdoor is het niet 
mogelijk om te kijken naar hoe iets specifi ek op een 
bepaalde plek tot uiti ng komt. Dit is juist wel belangri-
jk bij het onderzoek dat in deze scripti e gedaan wordt, 
omdat de theorie getest moet worden. Op zulke the-
orieën wordt immers veel beleid gebaseerd. Duidelijk 
is dat bovenstaande benaderingen geen goede basis 
vormen voor het bestuderen van ruimtelijke vorm. Er 
is een alternati ef nodig, en deze lijkt gevonden te zijn 
in de actor-netwerk theorie.
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3.5 De actor-netwerk theorie. 
De grondleggers van de actor-netwerk theorie, waar-
toe Latour, Law en Callon gerekend kunnen worden, 
hebben een nieuwe andere benadering op ruimte-
lijke vorm dan bij de bovenstaande benaderingen het 
geval is. De actor-netwerk theorie lijkt hiermee een 
goed alternati ef in het kader van dit onderzoek. Er is 
namelijk een acti egerichte theorie nodig in plaats van 
een systeemtheorie, wat bij de actor-netwerk theo-
rie het geval is. Daarnaast is de actor-netwerk theo-
rie een neutrale theorie, waarmee dus gekeken kan 
worden of het werkelijk zo is dat de elite de under-
privileged wegdrukt. Al met al lijkt de actor-netwerk 
theorie dus aardig aan de gestelde voorwaarden te 
voldoen en zal deze theorie dan ook gebruikt worden 
in het empirische gedeelte van dit onderzoek.

Misverstanden over de actor-netwerk theorie 
De naam actor-netwerk komt van het Franse ‘ac-
teur reseau’. De term is dus een lett erlijke vertaling 
vanuit het Frans, maar toch zijn er veel problemen 
met het begrijpen van wat er met de termen ‘actor’ 
en ‘netwerk’ bedoeld wordt (Law e.a., 1999, pp.5). De 
uitleg die Latour geeft  voor het verkeerd opvatt en van 
de term netwerk ligt in het feit dat er iedereen tegen-
woordig toegang heeft  tot het internet, waardoor de 
term vaak wordt opgevat in de technologische zin van 
het woord. Toen Latour de term introduceerde, had-
den de meeste mensen nog geen beeld bij de term, en 
zo heeft  het kunnen gebeuren dat velen een netwerk 
zien als iets anders dan de grondleggers van de actor-
netwerk theorie in eerste instanti e voor ogen hadden 
(Latour, 1999, pp.17). De termen kunnen zelfs het 
tegenovergestelde van elkaar betekenen. Een tech-
nologisch netwerk is een strategisch georganiseerd, 
intensief verbonden netwerk dat zich op grote schaal 
verspreidt. Deze karakteristi eken gelden niet voor het 
actor-netwerk. Een netwerk moet in deze context dus 
niet in de technologische zin gezien worden, maar als 
een serie van transformati es (Latour, 1997). 
De tweede term die grote verwarring met zich 
meebrengt is het begrip ‘actor’. De actor-netwerk 
theorie gaat niet over het onderzoeken van sociale 
netwerken, wat deze samengestelde term wel doet 
geloven. Onderzoek naar sociale netwerken gaat over 
de sociale relati es tussen individuele, menselijke ac-
toren, en dat is nou net waar het bij de actor-netwerk 
theorie niet om draait. Bij de actor-netwerk theorie 
wordt er onder een actor meer verstaan dan alleen 
een persoon, tot deze groep kunnen ook nonhumans 
gerekend worden (Latour, 1997). Nu duidelijk is wat 
de actor-netwerk theorie niet is en voor welke mis-
verstanden gewaakt moet worden, wordt het ti jd om 

helder te stellen wat de theorie dan wel inhoudt. 

Uitgangspunten van de actor-netwerk theorie
De actor-netwerk theorie gaat over relati es tussen 
wetenschap, technologie en de samenleving. Er zijn 
echter verschillende opvatti  ngen over de deze theo-
rie. In het volgende staat de gedachte van Latour op 
deze theorie centraal. De belangrijkste gedachte van 
Latour is dat er geen onderscheid gemaakt dient te 
worden tussen sociale en natuurlijke interacti eproces-
sen. Deze gedachte komt voort uit de wens naar een 
alternati ef voor de ´fallacy of bifurcati on’, de term die 
Whitehead geeft  aan het maken van een onderscheid 
tussen verschillende dingen, zoals tussen de weten-
schap en de samenleving (Dijstelbloem, 2007, pp.42). 
Het maken van een onderscheid tussen wetenschap 
en technologie zorgt voor moeilijkheden, omdat uit-
komsten niet met elkaar vergeleken kunnen worden. 
Callon (1986) pleit daarom voor een ‘generalized sym-
metrie’, waarmee hij bedoelt dat in zowel de sociale 
wetenschappen als in de natuurlijke wetenschappen 
dezelfde vocabulaire moet worden toegepast, waar-
door er op dezelfde manier met controverses om kan 
worden gegaan in beide vakgebieden (Callon, 1986, 
pp.4). Op deze manier kunnen er verbanden tussen 
beide vakgebieden worden gelegd, die van groot be-
lang zijn wanneer je de sociale en de technologische 
wereld niet los van elkaar wil bestuderen.

Latour hangt een anti dualisti sche zienswijze aan. 
Omdat er geen onderscheid gemaakt moet worden 
tussen sociale en natuurlijke processen, praat Latour 
over humans en nonhumans. Netwerken van actoren 
bestaan dan ook uit zowel deze humans als nonhu-
mans (De Jong e.a., 2008, pp.8). Actoren moeten in 
de actor-netwerk theorie dus niet opgevat worden als 
in de gebruikelijke zin van het woord. Actoren kunnen 
zowel mensen als dingen zijn. Latour spreekt daarom 
van actanten, die hij defi nieert als ‘Something that 
acts or to which acti vity is granted bij others’ (Latour, 
1997). Actoren kunnen ook gedefi nieerd worden als 
‘Any element which bends space together around it-
self, makes other elements dependent upon itself and 
translates their will into a language of its own’ (De 
Jong e.a., 2008, pp.8). Uit beide defi niti es blijkt dat 
actoren geen vaststaande gegevens zijn die geen inv-
loed hebben op sociale processen, maar dat actoren 
kunnen worden opgevat als zowel het resultaat van 
sociale processen als de oorzaak ervan. Verder wordt 
duidelijk dat niet alleen mensen belangrijk zijn, ook 
dingen krijgen een grote rol toebedeeld. Dingen kun-
nen ook sociale processen beïnvloeden, het zijn geen 
stati sche objecten (Latour, 2005, pp.10). 
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Sociale processen en interacti e zijn andere kernbe-
grippen van de actor-netwerk theorie die uit het 
voorgaande voortvloeien, mensen en dingen worden 
immers beide gezien als zowel de oorzaak als het re-
sultaat van sociale processen. Het relati onisme staat 
centraal bij Latours denken, waarmee bedoeld wordt 
dat iets pas een betekenis krijgt zodra het wordt 
gezien in relati e tot iets anders (Dijstelbloem, 2007, 
pp.44). Een kerngedachte van Latour is hiermee dat 
objecten en subjecten niet los van elkaar gezien kun-
nen worden. Ook de bovengenoemde relati es tussen 
mensen en dingen behoren hiertoe, die als belangrijk-
ste uitgangspunt van de theorie worden gezien. Het 
gaat dan om de uitkomsten van de relati e, en niet om 
de relati e zelf. Mensen en dingen vormen zich pas in 
een fase waarin er een interacti e tussen beide is. Er 
kan pas iets gezegd worden over de objecten, wan-
neer ze gevormd zijn door de relati e. Daarom is het 
belangrijk om op zoek te gaan naar netwerken en het 
ontstaan hiervan, als iets gezegd moet worden over 
de relati e tussen mensen en objecten (Dijstelbloem, 
2007, pp.45). 

Associati es
Dingen, ofwel de nonhumans, en mensen, de hu-
mans, spelen een belangrijke rol binnen de actor-
netwerk theorie en worden tot de actoren gerekend 
die bijdragen aan het vormen van netwerken en as-
sociati es. Het uitgangspunt van de theorie is dan 
ook om te laten zien hoe actoren de wereld waarin 
ze leven vormen door het creëren van netwerken en 
associati es tussen actoren (De Jong e.a., 2008, pp.8). 
De gedachte die hierbij centraal staat is dat mensen 
en objecten de wereld vormen, en het is dus niet zo 
dat mensen en objecten gevormd worden door de 
maatschappij. Een belangrijk kenmerk dat hierbij ge-
noemd moet worden is dat de theorie geen ondersc-
heid maakt in mate van belangrijkheid van bepaalde 
mensen of objecten. Een netwerk is ook nooit groter 
of kleiner dan een ander netwerk, Latour spreekt over 
de intensiviteit van een netwerk (Latour, 1997). Maar 
ook binnen de netwerken zelf zijn er geen dominante 
associati es. Associati es zijn de verbindingen van ac-
toren, dus mensen en dingen, met elkaar en komen 
tot stand wanneer er een controverse is. Maar om-
dat niet duidelijk is welke actoren machti ger zijn dan 
anderen, moet worden vastgesteld welke actoren or-
ganiseren en welke georganiseerd worden door een 
proces dat ook wel translati e genoemd wordt (De 
Jong e.a., 2008, pp.9). Gedurende dit proces wordt de 
identi teit van de actoren gevormd en vindt er inter-
acti e tussen de actoren plaats. Het proces bestaat uit 
vier fasen. In de eerste fase, de fase van de problema-

ti sering, wordt het probleem gedefi nieerd en wordt 
er gesuggereerd dat het probleem van de actoren 
verholpen wordt als ze achter de visie van de onder-
zoeker gaan staan. Vervolgens breekt de fase van het 
interesseren aan. Er wordt geprobeerd om de actoren 
in een bepaalde rol te krijgen die hij in zijn program-
ma heeft  bepaald. De derde fase is de fase van het 
vastleggen. Hierbij worden de strategieën vastgelegd 
waarbij iedereen een bepaalde rol heeft  aangenom-
en. In deze fase worden de rollen die in de vorige fase 
zijn uitgedeeld verduurzaamd. Wanneer deze drie fa-
sen doorlopen zijn, breekt de fase van de mobilisati e 
aan. De dominante actor mag nu praten namens alle 
actoren, hij representeert dus alle andere actoren 
vanaf dit moment (Callon, 1986, pp.6-13). Hij is de 
enige spokesperson die overblijft , waarmee de macht 
bij deze actor ligt. Wanneer de gevormde associati e 
geïnsti tuti onaliseerd wordt, wordt de macht van deze 
spokesperson alleen maar groter. Wanneer de trans-
lati e voltooid is, verdwijnen de associati es in de black 
box (De Jong, 2008, pp.9). Als er op een ruimtelijke 
manier naar de gevormde associati es gekeken wordt, 
is hiermee de ruimtelijke vorm bepaald. De vraag blijft  
echter of een spokesperson representati ef blijft , waar-
door controverses blijven bestaan. De representati vi-
teit van de spokesperson wordt ter discussie gesteld 
en er wordt over onderhandeld, waaruit blijkt dat het 
translati eproces geen eindpunt heeft . Het blijft  alti jd 
doorgaan, waardoor het noodzakelijk is om associa-
ti es te blijven onderhouden (Callon, 1986, pp.15-16). 
Hieruit blijkt ook dat de ruimtelijke vorm aan veran-
dering onderhevig zal blijven.

3.6 ANT en splintering urbanism
De actor-netwerk theorie wordt gebruikt om een be-
schrijving te kunnen maken van de stad. Maar het is 
niet alleen een beschrijving die gemaakt wordt, ook 
wordt de ruimtelijke vorm van de stad verklaard door 
de actor-netwerk theorie. De theorie laat in feite zien 
hoe een stad in elkaar zit en hoe de stad in het ver-
lengde hiervan begrepen kan worden. 

Om een stad te kunnen begrijpen, wordt het proces 
van translati e doorlopen. Dit proces laat stap voor 
stap zien hoe een associati e gevormd wordt, welke 
bepalend is voor de ruimtelijke vorm van de stad. 
Maar de vorm van de stad blijft  niet alti jd hetzelfde, 
zoals gezegd kunnen black boxen ten alle ti jden weer 
geopend worden. Er zijn dan ook verschillende peri-
oden in een stad te onderscheiden welke elk een ei-
gen dominante associati e heeft . Deze perioden kun-
nen gevonden worden door op zoek te gaan naar de 
controverses, na elke controverse wordt de black box 
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immers geopend en begint het proces van translati e 
opnieuw, waarna ook de ruimtelijke vorm van de stad 
verandert. De historie van een stad is dan ook van 
groot belang wanneer goed gebruik gemaakt moet 
worden van de actor-netwerk theorie, de geschiedenis 
is immers een opeenstapeling van elkaar opvolgende 
associati es. En telkens blijft  een deel van de vorige as-
sociati e hangen in de nieuwe, en zo kan bijvoorbeeld 
een verleden in de katoenindustrie honderden jaren 
geleden nog steeds zeer bepalend zijn voor hoe een 
stad er op dit moment uit ziet.

Maar wat gebeurt er nou als er vanuit de actor-
netwerk theorie en met de relati onele bril naar de 
ruimte gekeken wordt? Wanneer vanuit dit perspec-
ti ef gekeken wordt, blijkt dat associati es niet eenzij-
dig zijn. Er zijn juist veel verschillende parti jen die 
een rol spelen binnen associati es. Daarnaast is ook in 
het vorige hoofdstuk al geconcludeerd dat er alti jd al 
een bepaalde mate van segmentati e is op het gebied 
van retail en dit is ook het geval op andere vlakken 
van de ruimtelijke vorm. In dit onderzoek wordt dan 
ook gekeken welke parti jen het nou zijn die dominant 
worden binnen de associati e. Is dit nou werkelijk de 
elite, of kunnen de underprivileged hier ook deel van 
uitmaken?

3.7 Conclusie
De vraag waar een antwoord op is gegeven in dit 
hoofdstuk luidt: 

‘Wat is een goede manier om naar de ruimtelijke vorm 
van een stad te kijken en welk theoreti sch kader kun je 
gebruiken om dit onderzoekbaar te maken?’. 

Verschillende benaderingen waarop ruimtelijke vorm 
bekeken kan worden hebben de revue gepasseerd, 
zoals de neoklassieke benadering en de human ecolo-
gy benadering, waarbij er uit wordt gegaan van mark-
twerking als verklarende factor, en de insti tuti onele 
benaderingen waarbij geredeneerd wordt vanuit het 
bestaan van insti tuti es. Met de actor-netwerk theo-
rie wordt echter een andere weg ingeslagen om de 
ruimtelijke vorm van een stad te kunnen verklaren. Er 
wordt gesteld dat je juist niet naar bestaande insti tuti es 
moet kijken, maar dat de redenati e moet beginnen bij 
actoren, die bijdragen aan het vormen van netwerken 
en associati es. Het uitgangspunt van de theorie is dan 
ook om te laten zien hoe actoren de wereld waarin 
ze leven vormen door het creëren van netwerken en 
associati es tussen actoren. De actor-netwerk theorie 
kan hiermee dus een goede mogelijkheid bieden om 
een onderzoek naar de ruimtelijke vorm van een stad 

te doen. De kracht van de theorie ligt in het anti dua-
listi sche karakter. Er wordt geen onderscheid gemaakt 
tussen natuurlijke en sociale processen, waardoor 
zowel mensen als dingen een belangrijke rol heb-
ben in deze theorie. Zowel humans als nonhumans 
zijn de oorzaak van sociale processen, maar ook het 
gevolg. Deze gedachte sluit goed aan bij het relati one-
le ruimtebegrip. Objecten zijn namelijk niet stati sch, 
maar zett en samen met mensen processen van veran-
dering in gang. Ruimte kan hiermee niet meer gezien 
worden op de absolute manier, als een plaats waar 
zich losstaande sociale processen voordoen. Ruimte 
hangt nauw samen met de sociale processen. Er kan 
zelfs gesteld worden dat ruimte gevormd wordt door 
de sociale processen die zich voordoen in de ruimte 
en dat de ruimte een uitdrukking is van sociale rela-
ti es tussen mensen en dingen. 

Op deze manier is duidelijk geworden dat het rela-
ti onele ruimtebegrip een goede manier is om naar 
ruimte te kijken, en dat de actor-netwerk theorie een 
goed kader vormt om een empirisch onderzoek naar 
de ruimtelijke vorm van de stad te doen. Duidelijk 
is dat er niet naar uitkomsten van ruimtelijke vorm 
gekeken moet worden, maar naar het tot stand ko-
men van associati es. Associati es zijn niet eenzijdig, 
maar hier spelen juist veel verschillende parti jen een 
rol in en door middel van de actor-netwerk theorie 
wordt gekeken welke parti jen het zijn die de ruimte-
lijke vorm van een stad bepalen. Is dit nou echt alti jd 
de elite of hebben andere parti jen hier ook wat in te 
zeggen? Hoe dit gedaan wordt, komt aan bod in het 
volgende hoofdstuk, waar deze theorie geoperati ona-
liseerd zal worden.
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HOOFDSTUK 4: 

OPERATIONALISATIE

Het doel van deze scripti e is om op zoek te gaan naar 
de ruimtelijke vorm van Mumbai, specifi ek gericht 
op retail. Voordat aan dit onderzoek begonnen kan 
worden, moet vastgesteld worden op welke manier 
dit het beste gedaan kan worden. De deelvraag die 
centraal staat in dit hoofdstuk luidt dan ook: 

‘Op welke manier kan het onderzoek naar de ruimte-
lijke vorm van retail in Mumbai het beste geoperati o-
naliseerd worden?’ 

De theorieën die voorbij gekomen zijn in de voor-
gaande twee hoofdstukken worden hier toepasbaar 
gemaakt op een onderzoek naar de ruimtelijke vorm 
van Mumbai. 

In het vorige hoofdstuk is gebleken dat het niet een-
voudig is om de ruimtelijke vorm van een stad te om-
schrijven, mede doordat het begrip ruimtelijke vorm 
erg vaag is. Verschillende mensen hebben verschil-
lende ideeën bij dit begrip. Daarom wordt in para-
graaf 4.1 gezocht naar een manier waarop dit toch 
gedaan kan worden. Omdat de ruimtelijke vorm van 
de hele stad Mumbai erg omvatt end is, wordt gefo-
cust op één onderdeel; retail. Het operati onaliseren 
van hoe de ruimtelijke vorm van retail onderzocht kan 
worden zal dan ook gebeuren in paragraaf 4.2. Het 
doel van het onderzoek is niet alleen om de ruimtelij-
ke vorm van Mumbai te beschrijven, uiteindelijk gaat 
het erom om de vorm te verklaren. Hiervoor wordt 
gebruik gemaakt van de actor-netwerk theorie. Hoe 
dit in zijn werk gaat staat centraal in paragraaf 4.3. 
Hier zal ook duidelijk worden gemaakt dat de actor-
netwerk theorie toegepast zal gaan worden op enkele 
cases is Mumbai, die kenmerkend zijn voor retail. De 
vragen waarom er is gekozen voor case-studies en 
welke cases er dan behandeld gaan worden, worden 
beantwoord in paragraaf 4.4. 

4.1 Het beschrijven van de ruimtelijke vorm van 
Mumbai
Om een ruimtelijke vorm te kunnen verklaren, is het 
noodzakelijk dat de ruimtelijke vorm eerst wordt vast-
gesteld. Er zijn verschillende manieren om dit te doen, 
maar in deze scripti e zal gebruik gemaakt worden van 
de ‘urban spati al structure’ die beschreven wordt 

door Bourne (1982). De manier van Bourne kan echter 
alleen gebruikt worden voor het beschrijven van de 
ruimtelijke vorm en niet voor het verklaren. Dit komt 
doordat Bourne uitgaat van een systeembenadering 
welke geen strijd ziet tussen verschillende actoren 
of belangen. Dit maakt de benadering niet geschikt 
voor het verklaren van ruimtelijke vorm, en daarom 
zal de verklaring plaatsvinden aan de hand van de 
Actor-netwerk theorie, waar later op teruggekomen 
zal worden. 

Bourne ziet ruimtelijke vorm als een ruimtelijk pa-
troon van individuele elementen, sociale groepen, 
economische acitviteiten en publieke insti tuti es die 
in een stedelijk gebied zijn terug te vinden (Bourne, 
1982, pp.30). Hij richt zich voor het beschrijven van 
ruimtelijke vorm op de dominante processen die zich 
voordoen in een stad (Bourne, 1982, pp.41). Maar om 
te bepalen wat een stad uiteindelijk is, moet er een 
aantal criteria worden opgesteld aan de hand waar-
van dat bepaald kan worden. De indeling waar Bourne 
van uit gaat bestaat uit vier verschillende lagen. Ten 
eerste moet gekeken worden naar de context, de 
tweede laag bestaat uit de macro-vorm, de derde is 
de interne vorm en de functi e en tenslott e geeft  hij 
aandacht aan de organisati e en het gedrag. 

Met de eerste laag, waarin de context centraal staat, 
wijst Bourne erop dat structuur van een stad gro-
tendeels afh ankelijk is van de situati e en de omstan-
digheden waarin deze verkeert. Bij het bestuderen 
van de structuur is het dus van belang dat hierbij 
oog is voor de context. De context valt uiteen in en-
kele verschillende onderdelen. Zo is de ti jd belangrijk 
die iets zegt over het moment waar de ontwikkeling 
van de stad zich in bevindt. Daarnaast moet gekeken 
worden naar het functi onele karakter van de stad. Hi-
eronder valt de meest aanwezige manier en het type 
van de producti evorm. Heeft  de stad bijvoorbeeld een 
grote dienstensector, of is de industrie dominant? Dit 
zijn onderdelen van het functi onele karakter van de 
stad. Naast de functi e die de stad uitdraagt, geeft  ook 
de relati e met de externe omgeving een goed beeld 
van de context waarin de stad geplaatst kan worden. 
Onder de externe omgeving vallen de socio-econo-
mische en culturele invloeden waarin de stad zich 
bevindt. Het laatste punt dat van invloed is op de con-
text is de situati e of de locati e waarin de stad gesitu-
eerd is. Deze relati eve locati e gaat dus over de positi e 
van de stad ten opzichte van andere gebieden in het 
stedelijke systeem (Bourne, 1982, pp.41). 

Met het tweede niveau verschuift  de focus van de 
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context meer naar de fysieke elementen, dit is het 
niveau van de macro-vorm. Hierbij draait het om de 
groott e, de vorm en het fysieke landschap van de stad. 
Ook het transportnetwerk valt onder de macro-vorm. 
Al deze elementen hebben hun weerslag op de vorm 
van de stad. Het hebben van bergen in de stad heeft  
bijvoorbeeld een grote invloed op hoe er gebouwd 
zal worden, zoals gezien kan worden in Hong Kong, 
waar bijna alleen maar hoge gebouwen te vinden zijn 
als gevolg van het beperkte grondoppervlak waarop 
gebouwd kan worden vanwege het bergachti ge land-
schap. Wanneer deze stad vlak geweest zou zijn, had 
dit betekend dat er een veel groter oppervlak zou zijn 
waarop gebouwd had kunnen worden, waardoor er 
minder ruimtegebrek zou zijn en er dus waarschijnlijk 
ook minder hoogbouw te vinden zou zijn. Hieruit bli-
jkt dus dat het bestaande landschap van grote invloed 
is. Ook de vorm van de stad is van belang, omdat ver-
schillende vormen verschillende ruimtelijke karakte-
risti eken met zich meebrengen. Onder verschillende 
vormen van een stad kan bijvoorbeeld sectorindeling, 
een concentrische indeling of een multi ple-nuclei in-
deling verstaan worden.

Het derde niveau gaat over de interne vorm en de 
functi e. Hierbij komen verschillende factoren als di-
chtheid, homogeniteit, concentrati e, sectoraliteit, 
verbondenheid en nabijheid aan bod. Deze factoren 
zijn op zichzelf goed te meten, het is duidelijk wat de 
dichtheid van een gebied is. De getallen op zichzelf 
zeggen echter niet zo veel. Je moet het in vergelijk-

ing met andere gebieden zien, wil het een waardevol 
getal worden. Homogeniteit zegt iets over de mate van 
menging in de stad op het gebied van landgebruik, ac-
ti viteiten die er plaatsvinden en sociale groepen. Con-
centrati e gaat over de mate waarin het landgebruik 
en acti viteiten zich geconcentreerd bevinden ten op-
zichte van het stadscentrum. Sectoraliteit is de mate 
waarin deze zelfde acti viteiten zich in sectoren bev-
inden. Verbondenheid is de mate waarin belangrijke 
knooppunten en buitengebieden zijn verbonden aan 
transportati enetwerken en sociale interacti e. Bourne 
noemt ook nog de factoren conformiteit en vervang-
baarheid, maar deze zullen in dit onderzoek niet 
meegenomen worden. Deze factoren zijn namelijk 
sterk gericht op het systeemfuncti onele karakter van 
de uiteenzetti  ng van Bourne, waar in het kader van dit 
onderzoek enkele kriti ek op is.

Ook zijn er enkele redenen om het vierde niveau van 
Bourne buiten beschouwing te laten. Met dit vierde 
niveau, waarbij de organisati e en het gedrag centraal 
staan en waarbij onder andere ingegaan wordt op 
onderliggende mechanismen en wett en en regels, 
wordt geprobeerd de ruimtelijke vorm te verklaren. 
Zoals al eerder is aangegeven wordt het denken van 
Bourne alleen gebruikt om de ruimtelijke vorm te 
bepalen en niet om het te verklaren. Dit komt doordat 
Bourne op een te eenzijdige manier naar ruimtelijke 
vorm kijkt. Hij probeert deze te verklaren vanuit het 
insti tuti onele denken, en houdt hierbij dus geen re-
kening met actoren en dingen, die in de Actor-netwerk 

Tabel 4.1: Criteria voor het onderzoek naar de beschrijving van ruimtelijke vorm.

Bron: Geinspireerd op Bourne (1982) pp. 41.

Niveau Criteria Beschrijving
Context Tijd Tijd en stadium in de ontwikkeling

Functioneel karakter Dominante aanwezige functies
Externe omgeving Sociaal economische en culturele omgeving
Relatieve ligging Positie van de stad ten opzichte van het grotere

stedelijke veld
Macro vorm Schaal Geografische ligging, omvang in oppervlak en aantal

inwoners
Vorm Geografische vorm van de stad
Topografische ligging Ondergrond, hoogte
Landschap Fysieke landeigenschappen van de stad en

bebouwing
Transportnetwerk Soort en indeling van transportsystemen

Interne vorm en
functie

Dichtheid Dichtheden van bepaalde functies
Homogeniteit Homogeniteit van grondgebruik en sociale groepen
Verbondenheid Verbondenheid via transportmiddelen en sociale

interactie
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Niveau Criteria Korte beschrijving
Context en vorm Tijd Tijd en stadium in de ontwikkeling

Functioneel karakter Belangrijke en opvallende retailfuncties
Externe omgeving Sociaal economische en culturele omgeving
Absolute locatie Absolutie locatie van een bepaalde vorm van retail
Relatieve locatie Positie van een bepaalde vorm van retail t.o.v.

andere vormen van retail
Schaal Oppervlakte, bezoekersaantallen, ruimtelijk

schaalniveau
Vorm Fysieke en ruimtelijke vorm van de retailfuncties

Gebruik Dichtheid Dichtheden van bepaalde functies
Homogeniteit Homogeniteit van sociale gebruikersgroepen en

stedelijke functies
Verbondenheid Verbondenheid via transportmiddelen en sociale

interactie
Gebruik Met welke redenen wordt er gebruik gemaakt van

deze vorm van retail (run, fun, doelshoppen)
Regels Wet en regelgeving Wetten en regels op het gebied van retail

theorie nou net zo belangrijk zijn gebleken. 

Zoals gezegd worden niet alle elementen die Bourne 
van belang acht meegenomen in het onderzoek naar 
de ruimtelijke vorm van Mumbai. In tabel 4.1 wordt 
nog eens kort overzichtelijk weergegeven naar welke 
elementen wordt gekeken in Mumbai, met daarbij 
een korte omschrijving.

4.2 Het beschrijven van de ruimtelijke vorm van re-
tail in Mumbai
Naast de ruimtelijke vorm van de stad Mumbai als 
geheel wordt in hoofdstuk vijf de ruimtelijke vorm 
van retail in Mumbai nader bestudeerd. In hoofdstuk 
twee is al uitgebreid ingegaan op verschillende typo-
logieën van retail. De theorieën die hier beschreven 
zijn, zijn echter nog erg abstract en kunnen in deze 
vorm niet direct toegepast worden op Mumbai bij het 
onderzoek. Deze theorieën moeten daarom werkbaar 
gemaakt worden om hier een onderzoek mee te kun-
nen doen. Hiervoor wordt, net als bij het beschrijven 
van de ruimtelijke vorm van de stad Mumbai, gebruikt 
gemaakt van het gedachtegoed van Bourne. 

Het schema dat in de voorgaande paragraaf is 
opgesteld is echter niet in zijn geheel toepasbaar 
wanneer gekeken wordt naar retail. Hierbij zijn enkele 
specifi eke elementen van belang, terwijl andere fac-
toren juist veel minder van invloed zijn. Uit de the-
orieën over retail die beschreven zijn in het tweede 
hoofdstuk, is bijvoorbeeld gebleken dat retail aan veel 

Bron: Geinspireerd op Bourne (1982) pp. 41.

Tabel 4.2: Criteria voor het onderzoek naar de beschrijving van de ruimtelijke vorm van retail.

wet- en regelgeving onderhevig is. Deze elementen 
schaart Bourne onder het vierde niveau, waarvan hi-
erboven is vermeld dat het niet wordt meegenomen 
in het onderzoek. Voor retail zijn deze factoren ech-
ter wel zeer belangrijk en daarom worden ze bij het 
onderzoeken van de ruimtelijke vorm van retail wel 
meegenomen. Daarnaast is ook het gebruik als cri-
terium in de tabel opgenomen. Dit criterium is zeer 
belangrijk bij retail, het maakt voor de vorm van retail 
namelijk weldegelijk uit wat de functi e ervan is. Het 
run-, fun, en doelshoppen brengen alledrie hun eigen 
ruimtelijke kenmerken met zich mee, waar in Mumbai 
naar gekeken kan worden. 

Naast het toevoegen van enkele categorieën zijn ook 
enkele criteria verwijderd. Zo zijn de criteria die bij 
het beschrijven van de ruimtelijke vorm van de stad 
nog van belang waren, zoals de topografi sche ligging, 
het landschap en het transportnetwerk voor het ki-
jken naar retail in de stad minder van belang.

Op basis van tabel 4.2 wordt een typologie opgesteld 
van retail in Mumbai. Per type retail wordt ingegaan 
op de categorieën context, gebruik en regels, waar-
door er een beeld ontstaat van alle vormen van retail 
in Mumbai met alle bijbehorende kenmerken. 

4.3 Het verklaren van de ruimtelijke vorm
Na de beschrijvende hoofdstukken over de ruimtelijke 
vorm van Mumbai en retail in Mumbai zal naar het 
hoofddoel van dit onderzoek toegewerkt worden: 
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Het verklaren van deze ruimtelijke vorm. Dit wordt 
gedaan door middel van de Actor-netwerk theorie. Bij 
deze theorie staat het relati onele ruimtebegrip cen-
traal, er zal dus ook op een relati onele manier naar 
Mumbai gekeken worden. Door op deze manier naar 
de ruimte te kijken, wordt duidelijk hoe de actoren, 
objecten en insti tuti es invloed op elkaar uitoefenen. 
Om dit vast te kunnen stellen, moeten dus eerst de 
actoren, objecten en insti tuti es opgespoord worden. 
Welke personen spelen een belangrijke rol bij de 
ontwikkelingen die er spelen op het gebied van retail 
of hebben dit in het verleden gedaan? Zijn er speci-
fi eke objecten aan te wijzen die bij hebben gedragen 
of op dit moment bijdragen aan de structuur die de 
retail in Mumbai heeft  aangenomen? En zijn er, net 
als in veel Europese landen, restricti es die het retail-
landschap kunnen verklaren? Dit zijn allemaal vra-
gen waar een antwoord op gezocht zal worden in het 
zesde en het zevende hoofdstuk waarin de ruimtelijke 
vorm van retail in Mumbai verklaard zal worden.

Om iets te kunnen verklaren vanuit te Actor-netwerk 
theorie moet op zoek gegaan worden naar associat-
ies. Associati es zijn verbindingen tussen actoren, dus 
mensen en dingen. Associati es veranderen vaak wan-
neer er onenigheid is over iets, oft ewel wanneer er 
een controverse is. In dit onderzoek moet dus op zoek 
gegaan worden naar controverses, omdat deze een 
goed hulpmiddel bieden om de vorming van associat-
ies te ontrafelen. 

Uit het bovenstaande blijkt dat er op een moment van 
een controverse veranderingen plaatsvinden. Dit kan 
in de vorm van nieuwe fysieke ontwikkelingen zijn, zo-
als nieuwe technologische ontwikkelingen waardoor 
hoger gebouwd kan worden, maar het kunnen ook 
actoren zijn die verandering teweeg brengen. Op het 
moment van de verandering worden de relati es tus-
sen deze elementen opnieuw vastgelegd en dit is dan 
ook het moment waarop gefocust moet worden. In 
termen van Latour wordt namelijk pas duidelijk wat 
actoren en dingen zijn op het moment dat ze in relati e 
tot elkaar staan. Het voorgaande geeft  goed weer wat 
Latour bedoelt met ‘science in the making’. Toegepast 
op ruimte houdt dit in dat de ruimte niet een vast-
staand gegeven is, ruimte is aan verandering onder-
hevig die plaatsvindt wanneer er controverses in de 
maatschappij opkomen en er dus nog geen consen-
sus is over hoe de ruimte er uit moet zien. Het tegen-
overgestelde van ‘science in the making’ is ‘ready 
made science’. Als ook dit op ruimte wordt toegepast 
staat dit voor het moment waarop er wel consensus 
is en de gevormde associati es die ten grondslag liggen 

aan de ruimte-lijke vorm opgaan in de black box. Zoals 
aangegeven in het derde hoofdstuk hoeft  een black 
box niet voor alti jd gesloten te blijven. De spokesper-
sons hoeven niet representati ef te blijven en op deze 
manier blijven er controverses ontstaan. Omdat deze 
controverses bepalend zijn voor de opkomst van as-
sociati es, die op hun beurt weer bepalend zijn voor 
de ruimtelijke vorm, is het voor het verklaren van 
ruimtelijke vorm dus van essenti eel belang dat er op 
zoek gegaan wordt naar controverses. 

In Mumbai moet dus op zoek gegaan worden naar 
controverses. Hiervoor kan bijvoorbeeld nagegaan 
worden of er recent nieuwe wet- en regelgeving is in-
gevoerd. Het kan echter ook zijn dat veranderingen 
in de ruimte plaats hebben gevonden naar aanleiding 
van nieuwe machti ge actoren op de retail markt, of 
nieuwe wensen van consumenten naar aanleiding van 
invloeden van elders. Ook kan het zijn dat factoren als 
ruimtegebrek, of juist leegstand van een bepaald type 
gebouwen invloed heeft  op welke manier retail zich 
heeft  ontwikkeld. In Mumbai zal dus op zoek gegaan 
worden naar veranderingen, naar zaken waar one-
nigheid over is of over is geweest. Vanaf het moment 
van de onenigheid moet dan in het proces gestapt 
worden, en wanneer dit proces van translati e gevolgd 
wordt kan de ruimtelijke vorm van retail verklaard 
worden. Associati es zijn in feite een opeenstapeling 
van nieuwe stukjes in combinati e met oude stukjes uit 
het verleden. Wanneer retail in Mumbai beschreven 
moet worden is het dus niet voldoende om alleen 
maar naar het nu te kijken. In de associati e die op dit 
moment dominant is, zitt en waarschijnlijk ook nog 
delen van oudere associati es, en om goed te kunnen 
begrijpen waarom retail er zo uit ziet als het geval is 
moet er verder teruggegaan worden in de ti jd. Daar-
om is het van belang dat er een periodisering wordt 
gemaakt van retail in Mumbai, waarbij de verschil-
lende fasen met de dominante actoren, insti tuti es en 
dingen aan bod komen. Wanneer op deze manier naar 
de historie van retail gekeken wordt kan door middel 
van meerdere strijdpunten in het verleden duidelijk 
worden weergegeven waarom verschillende veran-
deringen hebben plaatsgevonden.

Maar naast een periodisering en een typologie van 
retail moet er ook wat dieper op specifi eke delen van 
retail worden ingezoomd, om uiteindelijk een gede-
tailleerd verhaal te hebben op basis waarvan con-
clusies over het versplinteringsconcept getrokken 
kunnen worden. Het is erg moelijk om op basis van 
het algemene, de periodisering van retail als geheel, 
conclusies te trekken en daarom wordt er ingezoomd 
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op twee specifi eke cases die nauw aansluiten bij de 
veranderingen die plaatsvinden in de meest recente 
associati e, de opkomst van georganiseerde retail. 
Wanneer het volgende hoofdstuk gelezen wordt zal 
blijken dat shoppingmalls een zeer in het oog spring-
ende nieuwe vorm van retail zijn in Mumbai. Door in 
de zoomen op twee shoppingmalls zal dan ook gep-
robeerd worden te laten zien hoe het mogelijk is dat 
deze tot stand zijn gekomen in een stad als Mumbai, 
die tot 10 jaar geleden nog geen enkele shoppingmall 
kende. 

4.4 Twee case studies
Shoppingmalls zijn een belangrijk onderdeel van de 
nieuwe vormen van retail die in opkomst zijn in Mum-
bai. Dit wordt ook al duidelijk wanneer naar de ti tel 
van deze scripti e gekeken wordt. Het lijkt dan ook zeer 
voor de hand liggend om de shoppingmall onderwerp 
te maken van de case studies. Er zijn twee shopping-
malls gekozen die elk een hun eigen kenmerken heb-
ben. Dit zijn de InOrbit Mall in Malad en de Phoenix 
Mall in Lower Parel. 

De InOrbit Mall is een Mall die onderdeel is van een 
groter project, het MindSpace project. Vragen als 
waarom er gekozen is voor de ontwikkeling van een 
shoppingmall binnen een project waar voornamelijk 
de kantorensector en het wonen centraal staan en wat 
de impact is van een mall in een van de suburbs van 
de stad zijn de eerste vragen die opkomen wanneer 
naar deze mall gekeken wordt. Maar allereerst moet 
in deze case op zoek gegaan worden naar de contro-
verses die een rol gespeeld hebben of spelen bij de 
ontwikkeling van de mall. Hiervoor worden in eerste 
instanti e wat meer algemene bronnen aangesproken, 
zoals krantenarti kelen en mensen van de universiteit. 
Het is belangrijk om erachter te komen welke personen 
het nou zijn die een rol spelen binnen deze associati e. 
Dit is niet alleen de ontwikkelaar van de mall, dit zijn 
ook omwonenden, hawkers, parti jen die zich tegen de 
georganiseerde retail keren etc. Deze mensen moeten 
worden opgespoord om hier een gesprek mee aan 
te gaan. Op deze manier kan bepaald worden welke 
rol welke groep precies gespeeld heeft  en door dit te 
doen kan bepaald worden in hoeverre het waar is dat 
de elite haar zin krijgt en de underprivileged geen rol 
spelen binnen dit proces.

De InOrbit case bestaat in feite uit drie delen en er 
wordt dan ook voor gekozen om het proces van trans-
lati e en de actoren, insti tuti es en dingen die hierbij 
een rol spelen per fase uiteen te zett en. Zo wordt voor 
elke controverse en voor elke stap in de ontwikkeling 

van de mall een apart proces doorlopen.

Ook voor de Phoenix Mall moet een dergelijk proces 
doorlopen worden. In deze case liggen de contro-
verses iets duidelijk dan bij de eerste. De mall wordt 
namelijk ontwikkeld op een stuk land dat voornameli-
jk bedoeld was voor de katoenindustrie. In deze case 
wordt ook weer eerst in krantenarti kelen en boeken 
gekeken wat hier nou precies heeft  plaatsgevonden 
en welke parti jen hierbij van belang zijn. Ook kan een 
journalist in dit geval interessante parti jen aanwijzen. 
Vervolgens is het belangrijk alle parti jen die een rol 
spelen binnen de controverses aan te horen. Dit zijn 
dus wederom niet alleen de ontwikkelaar en de ei-
genaar van de mall en belangrijke parti jen die grote 
winkels innemen in deze mall, maar ook parti jen die 
de arbeiders representeren en de parti jen die opko-
men tegen de georganiseerde retail. Door de parti jen 
die een rol spelen helder te krijgen kan ook hier weer 
gekeken worden, door middel van het proces van 
translati e, of het nou echt de elite is die alles gedaan 
krijgt of dat er ook veel tegengas gegeven wordt door 
andere parti jen.

Bij beide cases wordt eerst een algemene beschrij-
ving gegeven van wat er nou speelt in deze case om dit 
vervolgens te interpreteren vanuit de actor-netwerk 
theorie. Dit is niet helemaal volgens de regels die La-
tour stelt aan de actor-netwerk theorie. Toch is hier-
voor gekozen, omdat de case hierdoor voor een buit-
enstaander beter te begrijpen is. Op deze manier is de 
achtergrond waartegen de controverses zich afspe-
len helder en kan er makkelijker een beeld gevormd 
worden van wat er speelt en wat er gespeeld heeft  
binnen de case. Op deze manier kan dit de case dus 
beter begrijpbaar maken.

4.5 Methodologie
De methodologie is onder te verdelen in een onder-
zoeksstrategie, het design en een methode. De strat-
egie die in dit onderzoek gebruikt wordt is kwalitati ef. 
Het design waar gebruik van gemaakt wordt is de 
case-studie en interviews worden gebruikt als me-
thode. Deze termen worden hieronder uitgelegd en 
toegelicht. 

Om de ruimtelijke vorm van Mumbai te beschrijven 
en verklaren wordt gebruik gemaakt van een kwali-
tati eve onderzoeksmethode. Kwalitati ef onderzoek 
past hier goed bij vanwege verschillende redenen. Ten 
eerste heeft  het onderzoek een inducti ef karakter. Het 
is niet zo dat van te voren een hypothese kan worden 
opgesteld, zoals bij deducti e het geval is. Gaandeweg, 
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door het doen van onderzoek, komen er interessante 
onderzoeksresultaten naar voren, de theorie komt dus 
voort uit het onderzoek. Ook vanuit epistemologisch 
oogpunt past de kwalitati eve methode goed bij het 
onderzoek. Kwalitati ef onderzoek kent een interpre-
ti visti sche kijk, waarbij het doel is de sociale wereld te 
begrijpen door het onderzoeken en interpreteren van 
de wereld door de actoren die daarin spelen. Er wordt 
dus niet gekeken volgens het natuurwetenschappelijke 
model, wat bij kwanti tati ef onderzoek vaak het geval 
is. Tenslott e wordt op het ontologische vlak gekeken 
vanuit een constructi visti sche werkelijkheidopvatti  ng. 
Dit houdt in dat ervan uit gegaan wordt dat de sociale 
kenmerken het gevolg zijn van interacti e tussen indi-
viduen. Actoren worden hierbij dus van belang geacht 
in de vorming van de sociale wereld. 

Naast de goede toepasbaarheid van de kwalitati eve 
methode op dit onderzoek, zijn er ook nog enkele 
voordelen aan verbonden. Doordat kwalitati ef onder-
zoek vaak open is, komen niet de standpunten van de 
onderzoeker naar voren, maar heeft  de persoon die 
meewerkt alle mogelijkheid om te zeggen wat hij of 
zij van belang acht. Op deze manier kan er dus ook 
informati e verkregen worden die je als onderzoeker 
in eerste instanti e niet verwacht zou hebben. De data 
die verkregen wordt met kwalitati ef onderzoek is dan 
ook veel diepgaander dan de cijfertjes die verkregen 
worden door middel van kwanti tati ef onderzoek. 
Daarnaast kan met kwalitati ef onderzoek meer inge-
gaan worden op de bedoelingen achter bepaald ge-
drag, en is het dus niet zo dat alleen het gedrag zelf 
vastgesteld kan worden (Bryman, 2008, pp.393).

Naast een strategie moet ook een design gekozen 
worden dat past bij het onderzoek. Een design biedt 
een raamwerk voor de verzameling en de analyse van 
de data (Bryman, 2008, pp.31). Zoals al eerder aange-
geven wordt in dit onderzoek gebruik gemaakt van 
case-studies. Case-studies geven een gedetailleerde 
en intensieve analyse van een bepaalde case weer. 
Dit kan bijvoorbeeld een gemeenschap zijn, maar ook 
een school, een familie of een organisati e (Bryman, 
2008, pp.52). In het geval van Mumbai zal de case 
gaan over een bepaalde winkelgelegenheid, namelijk 
over twee shoppingmalls. Er wordt gekeken naar de 
InOrbit Mall en de Phoenix Mall, die beide een inte-
ressant onderzoeksobject vormen in het kader van de 
veranderingen die er plaatsvinden op het gebied van 
retail in de huidige associati e. 

Tenslott e moet bij het opzett en van een onderzoek 
een methode gekozen worden. Een methode is een 

techniek om data te verzamelen (Bryman, 2008, 
pp.31). Om de cases te onderzoeken zal een ti ental 
interviews gehouden worden. In het begin, wanneer 
de controverse nog opgespoord moet worden, zullen 
meer oriënterende interviews plaatsvinden. Deze zul-
len dan ook minder gestructureerd van aard zijn dan 
de latere interviews, die op specifi eke zaken binnen 
de cases in zullen gaan. Personen die geïnterviewd 
worden zijn personen die betrokken zijn geweest bij 
het bedenken van de plannen, ontwikkelaars, manag-
ers, maar ook tegenstanders zoals milieuorganisati es 
of bewonersgroepen. Daarnaast is het van groot be-
lang mensen te interviewen die een algemener beeld 
van retail in de stad kunnen schetsen, zoals profes-
soren van de universiteit of medewerkers van de ge-
meente. 

Naast het doen van interviews zal er veel informati e 
naar voren komen uit literatuur, waaronder boeken, 
krantenarti kelen en wetenschappelijke arti kelen. 
Deze komt deels uit de verschillende bibliotheken, zo-
als de bibliotheek van de KRVIA. Maar ook uit kleinere 
informati ecentra, zoals het Centre for Educati on and 
Documentati on en het Urban Design and Research 
Insitute, waar krantenarti kelen en informati emappen 
beschikbaar zijn. Veel interessante wetenschappelijke 
arti kelen kunnen gevonden worden via het ti jdschrift  
Economic & Politi cal weekly en op het internet. Daar-
naast is het doen van observati es in de stad een be-
langrijke informati ebron.

4.6 Conclusie
Om een onderzoek te starten moet eerst duidelijk 
uiteengezet worden op welke manier dit gedaan gaat 
worden. De deelvraag die in dit hoofdstuk centraal 
staat luidt dan ook: 

‘Op welke manier kan het onderzoek naar de ruimteli-
jke vorm van retail in Mumbai het beste geoperati on-
aliseerd worden?’ 

Het onderzoek valt uiteen in drie delen: Het beschrij-
ven van de ruimtelijke vorm van Mumbai in hoofdstuk 
vijf, het beschrijven van de ruimtelijke vorm van retail 
in Mumbai in hoofdstuk vijf, en het verklaren hiervan 
door middel van twee case-studies in hoofdstuk zes 
en zeven. Het beschrijvende gedeelte wordt gedaan 
aan de hand van de criteria van Bourne, aan de hand 
waarvan twee tabellen zijn opgesteld. Omdat Bourne 
te veel aan de systeemtheorie hangt en zich te veel op 
insti tuti es richt, wordt voor het verklarende gedeelte 
gebruik gemaakt van de actor-netwerk theorie. 
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Hierbij is het belangrijk om associati es op te sporen. 
Dit kan gedaan worden door controverses op te zoek-
en, welke een strijdpunt aangeven als gevolg waarvan 
associati es gaan veranderen. Dit gebeurt echter niet 
alleen nu, maar ook in het verleden, en om inzicht te 
krijgen in retail in Mumbai moet er een periodisering 
gemaakt worden waaruit de verschillende periodes 
waarin verschillende associati es centraal staan dui-
delijk worden.

Om conclusies te kunnen trekken met betrekking tot 
het versplinteringsconcept zal echter specifi eker op 
retail ingezoomd moeten worden. Dit wordt gedaan 
aan de hand van twee case-studies, welke zullen gaan 
over de opkomst van twee verschillende shopping-
malls in Mumbai: De InOrbit Mall en de Phoenix Mall. 
Informati ebronnen in dit onderzoek bestaan in eerste 
instanti e uit interviews, maar ook voor een belangrijk 
deel uit literatuur waaronder krantenarti kelen, weten-
schappelijke arti kelen en boeken. Daarnaast wordt 
gebruik gemaakt van eigen observati es in de stad. 







KAART 5.1: MUMBAI IN 1300.
Op deze kaart zijn de 7 eilanden te zien 
die oorspronkelijk de stad Mumbai 
vormden.
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HOOFDSTUK 5: 
MUMBAI ALS ONDERDEEL VAN 
‘THE NATION OF SHOPKEEPERS’

5.1 Inleiding
India is een echt winkelland. In bijna elke straat zijn 
wel kleine winkeltjes of straatventers te vinden. Zijn 
deze er niet, dan staat er wellicht een grote shopping-
mall. De retailmarkt is sterk gefragmenteerd en er zijn 
veel verschillende kleine winkeltjes met elk een eigen 
eigenaar. India wordt ook wel de ‘nati on of shopkeep-
ers genoemd’ (Ernst & Young, 2006, pp.8). Ditzelfde 
beeld gaat ook op voor de stad Mumbai. De traditi o-
nele kiranashops zijn overal te vinden. Maar net zoals 
in het verleden is gebeurd, zal retail ook in de huidige 
ti jd blijven veranderen. Het consumentengedrag ver-
andert, nieuwe parti jen betreden de retailmarkt en 
het beleid van de overheid is aan verandering onder-
hevig (JLLM, 2007, pp.6). De vraag is wat dit zal bete-
kenen voor de toekomst van de ruimtelijke vorm van 
retail voor Mumbai.

Retail is dus erg typerend voor Mumbai, de grootste 
winkelstad van India. Maar om retail in deze stad te 
verklaren, moet eerst de ruimtelijke vorm van Mum-
bai zelf beschreven worden en gekeken worden naar 
de verschillende fasen die retail in het verleden heeft  
ondergaan. De vraag die centraal staat in dit hoofd-
stuk luidt dan ook:

‘Hoe is de ruimtelijke vorm van Mumbai en de 
ruimtelijke vorm van retail in Mumbai te typeren?’

5.2 Mumbai als metropolis 
Van Mumbai naar Mumbaim, Mombaim, Bombaim, 
Bom Bahia en Bombay. De naam van het huidige 
Mumbai is door de jaren heen meerdere malen ver-
anderd (Dwivedi & Mehrotra, 2008, pp.18). Maar niet 
alleen de naam is aan meerdere veranderingen on-
derhevig geweest, hetzelfde geldt voor de vorm van 
de stad. Mumbai is een stad die oorspronkelijk heeft  
bestaan uit 7 kleine eilanden (Kaart 5.1). In de Wes-
terse wereld stonden deze 7 eilanden ook wel bekend 
als ‘Heptanesia’ (Mukhopadyay, 1995, pp.42). 

Om de ruimtelijke vorm van de stad te beschrijven, 
wordt gebruik gemaakt van de factoren van Bourne 
(Tabel 5.1). Allereerst wordt ingegaan op de context, 
waarbij onder meer gelet wordt op de belangrijke 
functi es die in de stad aanwezig zijn en de positi e die 
Mumbai inneemt in vergelijking met de omgeving. 
Vervolgens wordt ingegaan op de macrovorm van de 
stad, waar de meer topografi sche en landschappelijke 
kenmerken aan bod komen. Tenslott e wordt aandacht 
geschonken aan de interne vorm en functi e, Hierbij 
gaat het om de dichtheden van bepaalde functi es die 
in de stad aanwezig zijn en de verbondenheid via ver-
schillende transportmogelijkheden.

Niveau Criteria Beschrijving
Context Tijd Tijd en stadium in de ontwikkeling

Functioneel karakter Dominante aanwezige functies
Externe omgeving Sociaal economische en culturele omgeving
Relatieve ligging Positie van de stad ten opzichte van het grotere

stedelijke veld
Macrovorm Schaal Geografische ligging, omvang in oppervlak en aantal

inwoners
Vorm Geografische vorm van de stad
Topografische ligging Ondergrond, hoogte
Landschap Fysieke landeigenschappen van de stad en

bebouwing
Transportnetwerk Soort en indeling van transportsystemen

Interne vorm en
functie

Dichtheid Dichtheden van bepaalde functies
Homogeniteit Homogeniteit van grondgebruik en sociale groepen
Verbondenheid Verbondenheid via transportmiddelen en sociale

interactie

Tabel 5.1: Criteria voor het onderzoek naar de beschrijving van rumtelijke vorm.

Bron: Geinspireerd op Bourne (1992), pp. 41.
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Context
Mumbai is gegroeid van een stad die bestond uit 7 
kleine eilanden naar een miljoenenstad. Mumbai kan 
getypeerd worden als de commerciële en industriële 
hoofdstad van India. De huidige stad is tot stand geko-
men door een proces van het opspuiten van grote de-
len land, een enorme groei in omvang en economis-
che ontwikkelingen. De economische ontwikkelingen 
van Mumbai spelen ook een belangrijke rol voor de 
rest van het land, het zorgt namelijk voor een groot 
deel van de belasti ngsinkomsten van de nati onale 
regering. Ongeveer 5% van de Indiase bevolking is 
woonachti g in Mumbai en zo’n 10% van de banen in 
de industrie zijn in deze stad te vinden. De haven van 
Mumbai is goed voor zo’n 17% van de handel over wa-
ter, terwijl het vliegveld zorgt voor 49% van het lan-
delijke internati onale vliegverkeer (Sudhakara Reddy, 
2000, pp.65). 

De texti elindustrie is lange ti jd een belangrijke pijler 
geweest voor de economie van Mumbai. In de jaren 
’40 is hier echter verandering in gekomen toen de 
markt in begon te storten als gevolg van de Werel-
doorlogen. De functi e van de katoenindustrie is dus 
grotendeels verloren gegaan in de loop der jaren, wat 
ook terug te zien is aan de werkgelegenheidscijfers. 
De werkgelegenheid in de texti elindustrie is in 1990 
afgenomen van 200.000 werknemers naar 60.000. 
Veel fabriekseigenaren hebben na de stakingen van 
1982-1983 dan ook de deuren van de fabrieken geslo-
ten. De restanten van de fabrieken zijn echter nog 
goed zichtbaar in de stad. Veel van de ontslagen tex-

ti elarbeiders zijn dan ook gedwongen in de informele 
sector terecht gekomen (Pacione, 2006, pp.234). Deze 
informele sector beslaat een groot deel van de econo-
mie van Mumbai. 

Deze informele sector gaat gepaard met het grote 
aantal slums dat Mumbai rijk is. In deze slums worden 
vaak dingen geproduceerd. Zo zijn er slums die pott en 
bakken en deze aan de randen van de slums verko-
pen, maar er zijn ook slums die bekend staan om de 
lederindustrie of het maken van spijkerbroeken. De 
slum vormt zo een wereld apart ten opzichte van de 
rest van de stad en de producten die gezamenlijk in 
de slum worden gemaakt kunnen kopen. Er is dan ook 
een duidelijk verschil te zien tussen de verschillende 
sociaal/economische groepen in de stad. 

Zelfs voor buitenstaanders van de stad is duidelijk het 
verschil te zien tussen de lage, de midden en de ho-
gere klasse. Dit verschil is zichtbaar aan de kleding, 
het uiterlijk, de manier van verplaatsen, de handelin-
gen die mensen verrichten, eigenlijk aan heel veel 
dingen. Vooral het laatste punt is erg belangrijk, het 
verschil zit veelal in wat mensen doen. Het is meteen 
duidelijk dat een rickshaw-driver uit een lage klasse 
komen. Iemand die een duur hotel of een shopping-
mall betreedt zal uit een hogere klasse komen. Maar 
hoewel de voorzieningen voor verschillende groepen 
ander zijn, woont iedereen wel kris kras door elkaar in 
Mumbai. Vanuit het raam van een mooi middenklasse 
wooncomplex kijk je zo uit op een slum. Iedereen 
woont dus op kleine afstanden van elkaar, maar dan 

AFB. 5.1: CHIMNEY LOWER PAREL.
Op deze foto zijn de oude struc-
turen van de mills tussen de nieuwe 
ontwikkelingen in Lower Parel te 
zien.
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wel in afgeschermde woongebieden. 

Op dit punt is een verschil te zien met veel andere 
steden. Vaak wordt het als niet acceptabel beschou-
wd dat je vanuit je dure appartement uitkijk hebt op 
een slum en willen de rijke mensen niet zo dicht bij de 
armste mensen van de stad wonen. In Mumbai kan 
hier echter geen rekening mee gehouden worden. 
Met zo’n hoog percentage van de bevolking dat in 
slums woont is hier geen ontkomen aan. Bovendien 
ligt de ruimte er niet voor het oprapen en een vrij uit-
zicht is er dan ook niet bij. 

Macrovorm
Mumbai, gelegen in de deelstaat Maharashtra, ligt 
in het Westen van India. Wanneer naar stati sti sche 
gegevens gekeken wordt, wordt dit meestal gedaan 
op drie schaalniveaus: Island City, Greater Mumbai 
en de Mumbai Metropolitan Region. De Island City 
is het oorspronkelijke deel van de stad dat uit de 7 
afzonderlijke eilanden bestond. Greater Mumbai is 
dit deel van de stad samen met de Noordelijke en 
Westelijke suburbs. De Mumbai Metropolitan Region 
beslaat nog weer een groter grondgebied met Thane 
en Navi-Mumbai. Hier is gekozen om de stati sti eken 
voor Greater Mumbai en MMR te gebruiken, omdat 
de Island City slechts een onderdeel van de gehele 
stad vormt. 

Greater Mumbai heeft  in 2001 11.914.398 inwoners. 
Voor de MMR zijn dit er 18.893.059. Voor Greater 
Mumbai betekent dit een groei van 1,84% ten op-
zichte van 1991. Voor MMR bedraagt deze groei zelfs 
2,66%. Met deze inwoneraantallen is Mumbai de op 
één na grootste stad van de wereld, achter Shanghai. 
De bevolkingsdichtheid is in alle delen van de stad 
gestegen sinds 1971. In 2001 wonen er in Greater 
Mumbai gemiddeld 26,722 mensen per km2. Dit is al 
een behoorlijk hoog aantal, maar voor de Island city 

ligt dit getal zelfs nog hoger met 49.163 personen per 
km2. 

Mumbai is een lineaire stad. Dit is ook meteen de ver-
klaring van de groei van de stad in Noordelijke rich-
ti ng, andere mogelijkheden zijn er namelijk niet. Het 
oorspronkelijke centrum van de stad ligt in het Zuiden. 
In de loop der jaren zijn er echter meer kernpunten in 
de stad ontstaan vanwege de congesti e in het Zuiden. 
De bevolkingsdichtheid is in het Zuiden echter nog al-
ti jd hoger dan in de Oostelijke en Westelijke suburbs. 

Het transportnetwerk in India bestaat voor 90% uit 
trein en wegen. Zo’n 78% van het totale gebruik hier-
van is voor personenvervoer. Het personenvervoer 
in Mumbai bestaat voor een groot deel uit openbaar 
vervoer, en voor een klein deel van de verplaatsingen 
wordt gebruik gemaakt van private transportmidde-
len, zoals auto’s en motoren. Desondanks is de con-
gesti e in Mumbai erg hoog en vindt er veel vervuil-
ing plaats als gevolg van transport (Sudhakara Reddy, 
2000, pp.65).

Hoewel het hele infrastructuurnetwerk van Mumbai 
overvol lijkt, is de stad relati ef minder transport-in-
tensief dan andere metropolitane steden in India. Dit 
komt door het goed ontwikkelde treinsysteem dat hier 
aanwezig is (Sudhakara Reddy, 2000, pp.65).Het trein-
stelsel is het belangrijkste vervoersmiddel in Mumbai. 
De trein wordt dagelijks door zo’n 5,2 miljoen mensen 
gebruikt om van de suburbs naar het Zuiden van de 
stad te reizen en de trein is dan ook de snelste manier 
om dit te doen. Nadeel van het treinstelsel is dat het te 
weinig capaciteit heeft  voor de hoeveelheid mensen 
die met de trein reizen. Zo is het mogelijk dat er in 
de spits 16 voeten per m2 staan en dat de mensen 
aan de buitenkant aan de treinen hangen. Op dit mo-
ment wordt er dan ook druk gebouwd aan een me-
trostelsel, dan een deel van de drukte op zou moeten 

LINKS: Afb . 5.2: Treinstati on Bandra
RECHTS: Afb . 5.3: Files en een loop-
brug naar BKC.
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vangen. Naast de drukte van de trein, kan deze metro 
ook zorgen voor verlaging van de congesti e op de 
overvolle wegen. Het wegennet van Mumbai bestaan 
uit enkele Highways en linkroads die de verschillende 
delen van de stad met elkaar moeten verbinden. Pro-
bleem met de grotere wegen is dat ze allemaal Noord-
Zuid gericht zijn, en er een gebrek is aan Oost-West 
verbindingen. Momenteel wordt er wel gewerkt aan 
de verbetering van de Oost-West verbindingen. Op 
de wegen wordt veel gebruik gemaakt van het bus-
vervoer. Dagelijks reizen zo’n 4,3 miljoen mensen per 
bus. Opvallend aan het vervoersnetwerk in Mumbai 
is dat het aandeel personenvervoer over de weg even 
groot is als dat van het treinsysteem. Maar in termen 
van personen per kilometer verplaatst het treinsys-
teem wel vijf keer zoveel mensen als de bus. Dat komt 
door het grote verschil in de gemiddelde snelheid 
die de modaliteiten kunnen halen (Sudhakara Reddy, 
2000, pp.66).

Interne vorm en functi e
Een aantal van de factoren die de interne vorm en de 
functi e van een stad bepalen zijn hierboven al aan 
bod gekomen. Zo is kort iets verteld over het vervoer-
snetwerk en over de klassenverdeling in de stad. Bij 
de interne vorm en functi e wordt echter meer naar 
samenhang gekeken dan bij de vorige onderdelen het 
geval was. 

Wanneer de kaart van Mumbai bekeken wordt, kan 
een indeling gemaakt worden van welke functi e zich 
in welk deel van de stad bevindt. Zo bevinden zich in 
het zuiden de havenfuncti e en een belangrijke dien-
stensector, maar biedt dit gebied ook woonruimte 
aan de middenklasse en de hogere klasse. Het mid-
den van de stad heeft  een belangrijke industriefunc-
ti e gehad met de mills die hier gevesti gd zijn. Deze 
mills verliezen echter steeds meer hun functi e en dit 
gebied ontwikkelt zich als een gebied waar de func-
ti es wonen, recreati e en diensten centraal staan. De 
Noordelijk gelegen suburbs voorzien voornamelijk in 
woningen. 

Maar hoewel er een globale indeling te maken valt 
van waar voornamelijk de woonfuncti e centraal staat, 
waar de diensten en waar de industrie, is er niet echt 
een duidelijke scheiding te maken op basis van de ver-
schillende groepen die in Mumbai wonen. Er is wel 
een aantal dure wijken waar alleen de mensen uit de 
hogere inkomensklasse wonen, zoals Malahbar Hill en 
verschillende delen van Bandra, maar ook deze wijken 
zijn niet ver verwijderd van de slums. Dit is ook niet 
erg verwonderlijk in een stad met een bevolkingsdi-

chtheid van zo’n 27.000 per km2. De slums zijn als het 
ware verweven in de stad en er is wat dat betreft  geen 
duidelijke scheiding tussen de verschillende groepen 
in de stad. Aan de andere kant zijn de woongebieden 
van de rijkere bevolkingsgroepen over het algemeen 
wel allemaal ommuurd, en wordt hiermee een bar-
rière gevormd. Dus hoewel de ruimtes wel verbonden 
zijn, zijn de mensen dit niet. Je kan nog zo dicht bij 
elkaar wonen in Mumbai, toch ben je onbereikbaar 
voor elkaar. Dit is ook zichtbaar op onderstaande foto 
die is genomen vanuit een appartement in een mid-
denklasse appartementencomplex. Van achter de 
tralies voor het raam is er volop zicht op een slum. 
Meteen daarachter doemen de mooie appartemen-
tencomplexen voor de rijkere bevolkingsgroepen ech-
ter weer op. Maar hoewel al deze mensen zo dicht bij 
elkaar wonen is er geen contact. Zowel de muren als 
de sociale gedragscodes scheiden de mensen.

5.3 Mumbai, van vissersdorp tot mall-land
Mumbai is een stad met een rijke geschiedenis. Ver-
schillende fasen zijn hierin te onderscheiden. Maar 
zoals in hoofdstuk drie naar voren is gekomen staan 
deze fasen niet los van elkaar, in elke fase is een domi-
nante associati e te ontdekken die bepalend is voor 
deze fase. De geschiedenis is dus eigenlijk een opeen-
stapeling van associati es die elkaar opgevolgd heb-
ben. Een deel van de associati e zal verdwijnen bij het 
ingaan van een nieuwe fase, terwijl andere elementen 
weer een plekje voor zich weten te winnen in de nieu-
we associati e. Op deze manier blijkt ook dat voor elk 
onderdeel van de stad andere perioden genomen mo-
eten worden om de geschiedenis te bekijken. Als naar 
de geschiedenis van het wegennet of naar de woning-
bouwontwikkeling gekeken wordt zal meteen blijken 
dat zich hier op andere punten controverses hebben 
voorgedaan. De controverses, die bepalend zijn voor 
het ti jdsti p waarop een nieuwe associati es aangegaan 
worden, verschillen dus per ruimtelijk onderdeel van 
een stad.

Logisch gevolg van het bovenstaande is dat voor re-
tail in Mumbai een periodisering vastgesteld moet 
worden die specifi ek hierop van toepassing is. Om 
deze periodisering te onderbouwen moeten alle con-
troverses op het gebied van retail in het verleden in 
beeld gebracht worden. Op basis van dit onderzoek 
is uitgekomen op drie verschillende perioden. De 
eerste periode gaat tot 1960, onder andere omdat 
de  bevolking vanaf deze periode een enorme groei 
heeft  doorgemaakt. De volgende fase die is aan te 
wijzen loopt van 1950 tot 1999. In deze periode zijn 
de co-operati ve stores een kenmerkende vorm van 
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retail. Aan deze fase is een einde gekomen door de 
controverse die momenteel een belangrijke rol speelt 
in de stad, de overgang van de traditi onele vormen 
van retail naar de meer georganiseerde vormen. Na 
1999 betreden langzaam aan de malls, hypermarkets 
en supermarkten de retailmarkt van Mumbai.

Tot 1950: Mumbai als handelsstad: De opkomst van 
markten en bazaars in het zuiden van de stad.
Mumbai heeft  een rijke geschiedenis op het gebied 
van bezett ers, welke zeer bepalend is geweest voor de 
huidige vorm van de stad. Eerst stond het onder het 
bewind van de Portugezen. De Portugezen noemden 
het eiland ‘A ilha da boa vida’, wat ook wel het eiland 
van het goede leven betekent. In 1661 heeft  de kon-
ing van Portugal het eiland als bruidsschat aan kon-
ing Charles de 2e van Engeland gegeven, toen hij ging 
trouwen met Catharine van Braganza, de Portugese 
prinses. Er was echter een probleem met deze bruids-
schat, omdat de Engelsen alle zeven eilanden erbij 
vonden horen, terwijl de Portugese autoriteiten in 
India weigerden om de eilanden Salsett e, Mazagaon, 
Varli en Parel af te geven. In 1665 lukt het de Engelsen 
dan eindelijk om de zeven eilanden in handen te krij-
gen (Dwivedi & Mehrotra, 2008, pp.19). In 1668 Over-
handigde de ‘Briti sh Crown’ het eiland aan de Britse 
Oost-India Compagnie, tegen een zeer lage huur. Hier-
mee is het beeld van Bombay als handelsstad veilig 
gesteld. 

Handel is ook het oorspronkelijk doel geweest van 
de Britt en met de stad. Veel verdedigingsgebouwen 
werden gebouwd en er werd gestart met het aanko-
pen van gronden rondom het Fort. Het doel van deze 
inspanningen was echter niet om sterk te staan in de 
aanval om zo te kunnen overwinnen, maar ter be-
vordering van de handel. 

De Britt en hadden in eerste instanti e nooit verwa-
cht dat hun handelsposten zouden veranderen in 
een grote stad, wat van grote invloed is geweest op 
de planning van de stad. Er zijn geen systemati sch 
patronen en symmetrische gritstructuren toegepast 
(Dwivedi & Mehrotra, 2008, pp.23). De stad is dus niet 
gebouwd met een bepaald ontwerp voor ogen of een 
materplan op de achtergrond, waarvan de gevolgen 
nog alti jd zichtbaar zijn. 

Handel is dus al eeuwenlang aanwezig in Mumbai. 
Voordat de Britt en voet aan wal zett en, draaide de han-
del voornamelijk om cacaobonen en gedroogde vis. 
Vanaf 1670 nam de handel in omvang toe, en werden 
de lokale producten als wijn, tabak, opium, cacao-

AFB. 5.4: ASSOCIATIES EN CONTROVERSES.
Op deze afb eelding zijn de verschillende associati es te zien die 
door de jaren heen dominant zijn geweest op het gebied van 
retail in Mumbai. Op de dynamische ti jdlijn zijn de factoren 
die van belang zijn geweest in de controverse weergegeven.
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bonen etc. verruild voor de Britse exportproducten als 
kleding, koper, zilver, ijzer en ijzerwaren (Mukhopad-
hyay, 1995, pp.43). Rond 1730 ging het erg goed met 
de handel en commercie , vanwege de overslagpositi e 
die Bombay in deze periode heeft  ingenomen. Grote, 
uit Gujarat afk omsti ge, ladingen katoen werden in de 
haven van Bombay overgeslagen in grotere schepen, 
die de producten vervolgens naar Madras, Bangalen 
en China brachten (Mukhopadhyay, 1995, pp.43). 
Gepaard met de groei in de handel groeide ook de in-
dustrie die daarmee samen hing. Zo werd er veel met 
hout gedaan en werden touwen gemaakt en verkocht. 
Tegen het einde van de 18e eeuw was Bombay een 
echte havenstad met veel private scheepseigenaren. 
Als gevolg van deze groeiende handel in import en 
export, werden veel nieuwe bedrijven opgericht. In 
1805 waren er hierdoor al veel Parsi, Hindu en Bohra 
bedrijven. Rondom deze grote bedrijven werd een 
groot aantal kleinere handelaren gevesti gd, maar ook 
kleine retailers verzameld die in de producten konden 
voorzien en ze konden verkopen. Daarnaast kwamen 
winkels in alle maten en typen op in woongebieden. 
Deze verkopers waren echter het meest prominent 
aanwezig in de Fort-area, welk bekend kwam te staan 
als een gebied waar veel winkeltjes zaten met geïm-
porteerde goederen (Rohatgi e.a.,1997, pp.149).

Ook de eerste markten bevonden zich in de Fort-area. 
In 1696 werd de eerste lokale markt opgericht met 
het doel om groenten, fruit en bloemen te verkopen. 
Verkopers konden hun goed hier verkopen, zonder 
voor een standplaats te hoeven betalen. Zo’n 100 jaar 
later, in 1769 kwam er een nieuwe ontwikkeling in de 
vorm die markten aannamen. Er werden twee grote 
gebouwen geplaatst, waarin een publieke markt tot 
stand kwam. Hierbij werd het ene gebouw gebruikt 
voor de verkoop van vlees en gevogelte, terwijl je in 
het andere gebouw terecht kon voor groente en fruit 
(Mukhopadyay, 1995, pp.45). Hiermee zijn de eerste 
vormen van de municipal markets geboren.

In de eerste helft  van de 18e eeuw heeft  Bombay een 
enorme commerciële groei doorgemaakt, die gepaard 
is gegaan met een enorme bevolkingsgroei en de 
komst van betere sanitaire voorzieningen. Het is ook 
in deze periode dat de delen tussen de verschillende 
eilanden, waar Bombay tot dan toe uit heeft  bestaan, 
worden opgepompt. Door de eilanden samen te voe-
gen ontstaat er een volledig nieuwe vorm van de stad. 
Verschillende nieuwe wegen zijn in deze periode aan-
gelegd, waarmee de nieuwe gebieden beter bereik-
baar werden. Verschillende, oorspronkelijk Indiase 
mensen, werden dan ook aangemoedigd om naar de 

nieuwe delen van de stad te vertrekken, waaronder 
ook handelaren. De commerciële groei is verder goed 
zichtbaar in de komst van de eerste banken en de start 
van de katoenhandel met China rond 1750.

Katoen is tot ongeveer 1850 het belangrijkste han-
delsproduct in Bombay geweest. De belangrijkste 
katoenopslagplaats is in de loop der jaren meer-
dere malen van locati e veranderd. Zo werd eerst de 
zuidelijk gelegen Horniman Cirlce voor deze functi e 
gebruikt. Later werd de ‘cott on green’ verplaatst naar 
Colaba, om vervolgens meer in noordelijke richti ng te 
verplaatsen. De ruimte achter de ‘Bombay castle’ kan 
gezien worden als het commerciële en groothandel-
hart van Bombay (Mukhopadyay, 1995, pp.44). Hoe-
wel de handel in katoen die hier plaatsvond het belan-
grijkste onderdeel vormde in de handel van Bombay, 
was het toch noodzakelijk om ook andere vormen 
van detailhandel te gebruiken om de mensen die bin-
nen de muren van het Fort wonen te onderhouden. 
Dit besef heeft  in feite de basis gelegd voor retail in 
Bombay. Producten van buiten het Fort moesten toch 
de weg hiernaartoe zien te vinden. Dit was mogelijk 
doordat de oorspronkelijke bewoners, die buiten de 
muren van het Fort woonden, konden zorgen voor rij-
st, cacaobonen vis en bederfelijke goederen. Op de 
‘town market’ konden de spullen van binnen het Fort, 
zoals de granen en oliën verhandeld worden voor de 
producten van buiten het Fort (Mukhopadyay, 1995, 
pp.44). In de periode rond 1850 was de town market 
dus een belangrijke vorm van retail die ervoor zorgde 
dat verschillende groepen die woonden in verschil-
lende gebieden toch aan een gevarieerd aanbod aan 
producten kon komen. Dit is in feite dus een poging 
om de op dit moment bestaande segmentati e op het 
gebied van retail op te heff en. Verschillende groepen 
kunnen door deze town market immers aan dezelfde 
producten komen, wat voorheen niet mogelijk was.

Wanneer de handelaren van buiten het Fort het ge-
bied wilden betreden, deden ze dit via de ‘Bazaar 
Gate’. Deze ligt ten Noorden van het Fort en leidt 
naar de ‘Bazaar Gate Street’ en de ‘Bora Bazaar 
Street’ (Kaart 5.2). Deze straten vormden samen met 
de ‘Frere Road’ de belangrijkste retail-zone in het 
Europese gebied. Rond 1850 kent de oorspronkeli-
jke stad vijf bazaars, waarvan er twee gelegen zijn in 
het Europese deel van de Fort-area, namelijk ‘China 
Bazaar’ en ‘Chor Bazaar’. Hierbuiten zijn nog drie ba-
zaars te vinden, die samen tegemoet komen aan de 
toegenomen consumpti e en de groeiende populati e 
van de stad. Deze bazaars zijn de ‘China Bazaar’ van 
Girgaum, ‘Kalbadevi-Bhuleshwar’ en ‘Mandvi-Masjid’. 
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KAART 5.2: FORT AREA IN KOLONIALE PERIODE.
Op deze kaart is het landgebruik in de koloniale periode 
weergegeven. Er is een onderscheid gemaakt tussen 
ruimten voor de inheemse bevolking en de koloniale be-
volking. 
Bron: Mukhopadyay (1995), pp.46.

De spreiding van deze bazaars over het inheemse deel 
en het Europese deel van het Fort laat uit de scheiding 
die er alti jd heeft  bestaan op het gebied van retail 
zien. Voor elk deel van de stad, met elk ook hun eigen 
bevolkingsgroepen, is er een eigen aanbod.

Tegen het einde van de 19e eeuw spreidt de stad zich 
steeds verder over het opgepompte land. In Weste-
lijke richti ng naar de Backbay, en in het Noorden naar 
Byculla. Daarnaast worden de muren die de Fort-area 

jarenlang omringd hebben omlaag gehaald. Dit zijn 
echter niet de enige veranderingen die er plaatsvin-
den in de stad. De Chinese katoenmarkt stort in rond 
1900, wat grote gevolgen heeft  voor de katoenfabrie-
ken in Mumbai. De Swadeshi-movement, die geïni-
ti eerd is door Ghandi, heeft  ervoor gezorgd dat de ka-
toenindustrie een sprong heeft  gemaakt van spinnen 
naar weven, waardoor de markt in veranderd over-
zeese naar binnenlandse en lokale markten (Mukho-
padyay, 1995, pp.51). 

Zoals is gebleken uit het bovenstaande is het Zuiden 
van Bombay lange ti jd het stedelijke hart geweest 
waarin alle voorzieningen te vinden waren. Maar door 
de samenvoeging van de 7 oorspronkelijk onafh anke-
lijke eilanden is de bevolking ook verspreid over een 
veel groter oppervlak. In tegenstelling tot de drukte in 
het voormalige retailhart van Bombay, werden nu an-
dere grote delen van de stad ontwikkeld, zoals bijvoor-
beeld Colaba Causeway. De Shahid Bhagat Singh Marg 
ontwikkelde zich als populair woongebied met een 
shopping quarter, omringd met fl ats, winkeltjes, ho-
tels en restaurants. In 1930 werd er een grootschalig 
woonprogramma uitgevoerd op Colaba Causeway. Dit 
gebeurde in meerdere delen van de stad met het oog 
op betere hygiëne als gevolg van de plaag die eind 19e 
eeuw is uitgebroken in Bombay. De architecten die 
hierbij betrokken waren hadden het doel voor ogen 
hier ingesloten enclaves van te maken voor de Parsi-
community met een zelfvoorzienend karakter. Fysiek 
ruimtelijk kwam dit tot uiti ng in fl ats met op de begane 
grond winkeltjes. Deze winkeltjes zijn van de straat-
kant bereikbaar, maar de achterkant van de woningen 
komen uit op een eigen terrein (Dwivedi & Mehrotra 
, 2008, pp. 266). De vroege ontwikkelingen op het 
gebied van retail in Colaba Causeway zijn ook nu nog 
zichtbaar. Zowel luxe showrooms als kleine winkeltjes 
in electronica, cosmeti ca, muziek, boeken enzovoorts 
zijn op deze locati e te vinden. In de ontwikkelingen op 
het gebied van de woningen is dus een trend te zien 
die nog steeds zichtbaar is in het huidige Mumbai. De 
winkeltjes op de begane grond van wooncomplexen 
zijn nog steeds in alle delen van de stad terug te vin-
den. 

De groei van de stad in Noordelijke richti ng kon na al 
deze ontwikkelingen niet meer uitblijven. Rond 1940 is 
het hele oorspronkelijke eiland ingenomen en meege-
groeid in de richti ng van het trein- en wegennet. Van-
wege deze enorme spreiding van de bevolking over 
de stad is het originele commerciële centrum in het 
Zuiden niet meer toegankelijk voor iedereen, en is de 
retail zich ook steeds meer over andere delen van de 
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stad gaan verspreiden (Mukhopadyay, 1995, pp.52). 
De groei en spreiding van de bevolking over de stad 
heeft  te maken met de bevolkingsgroei die Bombay 
in het midden van de 20e eeuw heeft  doorgemaakt. 
Het is mede dankzij deze sterke groei van de bevolking 
dat de retail een nieuwe fase in is gegaan in de jaren 
’50 en waarmee een einde is gekomen aan een lange 
periode waarin markten, bazaars en kleine winkeltjes 
aan huis centraal hebben gestaan. 

1950 – 1999: Groei van de stad, uitbreiding van re-
tail: De opkomst van de co-operati ve stores.
De periode aan het eind van de jaren ’50 en het be-
gin van de jaren ’60 kan getypeerd worden als een 
fase van vergroti ng door vele nieuwkomers in Mum-
bai. De stad groeide in omvang, grote hoeveelheden 
migranten werden aangetrokken en ook de midden-
klasse groeide. De groei van de stad is zichtbaar in het 
opkomen van allerlei woongebieden in het Noorden 
van het eiland. Dit heeft  ook een eff ect op retail, zo-
als al eerder aangegeven verplaatst de retail zich mee 
met de verspreiding van de bevolking over de hele 
stad. Tot ongeveer de jaren ’50 bleef deze spreiding 
echter beperkt tot de grenzen van het eiland, maar 
daarna werd er over deze grenzen heen gegaan. De 
ontwikkelingen in de suburbs hebben voornamelijk 
het treinennet gevolgd en waren vooral op het ge-
bied van de industrie. In de suburbs waren in eerste 
instanti e alleen huizen te vinden die onderdak moes-
ten bieden aan arbeiders uit de stad die in de suburbs 
werkten. Omdat deze arbeiders niet elke dag de hele 
reis terug konden maken, waren er slaapplaatsen vlak 
bij de werkplaatsen. Later kwamen er echter steeds 
meer secundaire en terti aire functi es op in de sub-
urbs. Retail begint zich te ontwikkelen in de jaren ’60, 
en dan met name bij treinstati ons en langs de wegen 
die naar de treinstati ons toe leiden. Op deze manier 
kan gebruik gemaakt worden van de mensen die hier 
langs komen om naar hun werk te gaan. Deze trend 
zet nog door tot de jaren ’80 en is voornamelijk be-
doeld om de mensen die in de buurt van de retailclus-
ters wonen in hun dagelijkse behoeft en te voorzien 
(Mukhopadyay, 1995, pp.54). 

Ruimtelijk leidt de groei van de bevolking dus tot nog 
meer spreiding van retail in de stad. In de jaren ’60 
hebben zich echter nog enkele andere ontwikkelin-
gen voorgedaan. Zo was er een grote mislukking van 
de oogst in de landbouw. Dit, in combinati e met de 
sterk toegenomen bevolking, heeft  geleid tot enorme 
prijssti jgingen van voedsel. De lokale groothandelar-
en en lokale verkopers kregen de schuld van deze 
prijssti jgingen. Ze werden ervan beschuldigd prijsaf-

spraken te maken. Ze zouden speculeren en voedsel, 
granen etc. vasthouden. De overheid heeft  als gevolg 
hiervan interventi es gedaan en heeft  de co-operati ve 
stores mogelijk gemaakt. Dit zijn door de overheid 
gesubsidieerde samenwerkingsverbanden tussen ver-
schillende individuen met dezelfde interesses, om zo 
gezamenlijk een voordeel te behalen. In principe zijn 
dit dus geen mensen die al een winkel hebben, maar 
mensen die zich samen in willen zett en om een win-
kel te runnen waar iedereen producten tegen lagere 
tarieven kan kopen.

Na de introducti e van de co-operati ve store zijn deze 
zo’n beetje in elke omgeving in Mumbai te vinden. In 
elke 3 à 4 kilometer is er een, met uitzondering van 
het Zuiden. Hier wonen meer ‘deft ige’ mensen, waar 
de winkels dan ook op aangepast worden. Co-opera-
ti ve stores worden gesubsidieerd door de overheid. 
Hierdoor is het mogelijk dat de oppervlakte van deze 
winkels groter is dan de oppervlakte van winkels van 
de traditi onele retailers. Bovendien hebben ze, als 
gevolg van de grotere omvang, meer ruimte om hun 
producten uit te stallen in hun winkels. Co-operati ve 
stores kunnen in het algemeen rekenen op veel lo-
yaliteit van hun klanten in de omgeving, omdat de 
prijsdalingen die toch duidelijk zichtbaar waren door 
velen toegeschreven worden aan de komst van deze 
vorm van retail.

In deze nieuwe periode is dus te zien dat er veel so-
ciale veranderingen hebben plaatsgevonden in Mum-
bai, die hebben geleid tot fysieke veranderingen in 
de ruimte. Het zijn nu niet meer alleen de markten 
en bazaars waar alle boodschappen worden gedaan, 
echte winkels met lage prijzen krijgen gestalte in deze 
periode. Een voorbeeld van een co-operati ve store is 
de Apna Bazaar. Apna Bazaar bestaat al sinds 1948 
en was de eerste ‘big format’ retailer in Mumbai. 
De keten is ontstaan als gevolg van voedseltekorten 
die er heersten. Volgens M. Kambli (2009), is dit het 
gevolg van het feit dat India nog niet klaar was voor de 
onafh ankelijkheid, waarmee nog een reden voor de 
problemen in deze periode wordt aangedragen. Door 
al deze veranderingen werden mensen zich steeds 
bewuster van bepaalde dingen. Zo begon men er op 
te lett en of producten weldegelijk het gewicht had-
den waar betaald voor moest worden en of de prijs/
kwaliteit verhouding klopte. Apna Bazaar is opgezet 
door mill-workers die deze problemen zagen en hier 
zelf ook mee te kampen hadden. Met een groep is het 
initi ati ef genomen om een co-operati ve store op te 
zett en. De doelstellingen van de co-operati ve stores 
waren, als het gevolg van de bewustwording van 
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mensen, om de prijzen te verlagen, de kwaliteit van 
producten te verhogen en alle producten te standaar-
diseren en dus voor te verpakken. 

Zowel de manier waarop retail tot uiti ng komt in nieu-
we formats als de wijze waarop de retail ruimtelijk 
verspreid is is dus veranderd in deze periode. Tot on-
geveer 1930 was retail niet verder dan 3 tot 5 kilome-
ter van het originele centrum van de stad te vinden. 
In de jaren ’90 is retail overal in de stad zichtbaar, 
waarmee er wel zo’n 40 kilometer van dit centrum 
afgeweken wordt. Er is een goed doordacht patroon 
ontstaan van hoge en laagwaardige retailvoorzienin-
gen, die vooral gekoppeld zijn aan de in het Oosten 
en Westen van de stad gelegen wegen en treinrailzen 
(Mukhopadyay, 1995, pp. 53). Ook hawkers zijn er in 
steeds grotere getale en op steeds meer plekken in de 
stad te vinden. In 1978 is er zelfs een stop gekomen op 
het uitgeven van licenti es aan hawkers, omdat er een 
overschot aan hawkers ontstond. Dit kwam vanwege 
het werkeloosheidsprobleem en de migrati e van het 
platt eland naar de stad vanwege de armoede. Een 
makkelijk toegankelijk baantje dat dan veel genomen 
wordt is als afwasser in een hotel of restaurant, of als 
hawker aan de straat. 

Met al de hierboven beschreven uitbreidingen is het 
niet vreemd dat het aantal winkels in Mumbai geste-
gen is van 3.987 winkels in 1890 tot 135.545 in 1983. 
De groei die retail heeft  doorgemaakt komt, zoals 
eerder aangegeven, niet alleen door de toename van 
het aantal winkels maar ook door de grotere variati e 
in winkels. Naast de traditi onele vormen van retail, 
zoals de bazaars, municipal markets, co-operati ve 
stores, kiranashops en hawkers, die in deze periode 
aanwezig zijn, beginnen zich ook nieuwe formats te 
ontwikkelen. 

De eerste versie van de department store, oft ewel 
het warenhuis, is een voorbeeld van een format die 
in deze periode opgekomen is. Department stores zijn 
zo’n 20 tot 30 jaar geleden opgekomen en langzaam 
gegroeid naar wat het nu is. Ze functi oneerden om 
de hogere en de middenklasse in producten te voor-
zien. Warenhuizen hebben echter nooit de functi e 
gehad om dagelijkse boodschappen, zoals groenten, 
te verkopen in Mumbai. De reden hiervoor kan liggen 
in het feit dat dit veel te duur zou worden voor de 
retailer. Het was niet zo dat het niet mocht volgens 
de wet en een logische reden ervoor zou dan ook 
het ruimtegebrek in de stad zijn. Wanneer je voedsel 
in ruim opgezett e, luxe warenhuizen zou verkopen, 
zouden de prijzen van de producten veel hoger mo-

eten zijn dan in andere winkels om winst te kunnen 
maken. In de retailsector, waar veel concurrenti e is, 
zou dit dus geen succesvolle formule zijn. Zeker gezien 
de co-operati ve stores, die in deze periode overal in 
de stad aanwezig zijn, veel lagere prijzen kunnen bie-
den. Daarom heeft  de opkomst van de department 
store is deze periode nog niet voor veel opschudding 
en veranderingen gezorgd.

Maar alles blijft  veranderen in een stad, en zo zijn 
de gouden ti jden die de co-operati ve stores hebben 
beleefd tussen de jaren ’70 en ’90 ook tot een einde 
gekomen. Deze veranderingen in de jaren ’90 hebben 
grotendeels te maken met de veranderende mindset 
van consumenten in Mumbai. Mensen zien dingen in 
andere Aziati sche steden veranderen op het gebied 
van retail en willen zelf ook onderdeel worden van de 
veranderingen. De vraag is echter wat er allemaal zal 
komen op het gebied van retail, en wat dit zal doen 
met de vorm die retail in de periode van 1960 tot 1999 
heeft  aangenomen. Om nog even bij de co-operati ve 
stores te blijven, Apna Bazaar heeft  verschillende ves-
ti gingen af moeten staan vanwege de opkomende 
concurrenti e. Een vesti ging in het Zuiden, tegenover 
Regal cinema, is overgenomen door Reliance. Deze 
veranderingen zorgen voor een ware omslag op het 
gebied van retail en een nieuwe periode kan dus 
worden ingeluid. 

1999 – Nu: De shoppingmall als metafoor voor het 
moderniserende Mumbai.
Zoals in de vorige periode al is aangegeven, heeft  zich 
in de jaren ’90 een trend ingezet van modernisati e. In 
India heerst een beeld dat er een typisch Indiase con-
sument is. Deze consument zou zich sterk verbonden 
voelen met de vele kleine winkeltjes die India rijk is. 
Alle boodschappen worden gedaan bij de plaatselijke 
retailers, omdat ze hier vaste banden mee hebben. 
In de opvatti  ng van ‘de Indiase consument’ blijft  de 
consument dus loyaal aan de plaatselijke shopkeeper 
of hawker. Maar zoals overal doen zich ook in Mum-
bai veranderingen voor. Hoe is het anders mogelijk 
dat overal shoppingmalls en supermarkten worden 
ontwikkeld, en dat hier ook nog goed verkocht wordt? 
Blijkbaar verandert niet alleen de fysieke omgeving, 
maar is deze verandering vooraf gegaan door een ve-
randering in de mentaliteit. Het proces van moderni-
sati e heeft  een belangrijke rol gespeeld in de opkomst 
van georganiseerde retail in Mumbai. 

Deze modernisati e is een uitdrukking van culturele 
veranderingen. Het beeld van dé Indier bestaat in 
feite niet meer. Het is niet meer zo dat alle Indiers 
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en alle Mumbaikers hetzelfde willen en dat ze allen 
de kleine kiranashops de beste manier van retail blij-
ven vinden. Ook op andere vlakken is deze trend van 
modernisati e duidelijk zichtbaar. Jonge meisjes kun-
nen tegenwoordig ook hun vrije ti jd buiten huis best-
eden. Het is niet meer zo dat vermaak buiten de deur 
alleen voor mannen is. Deze veranderingen worden 
langzaam zichtbaar in de stad. Natuurlijk is er ook veel 
tegenstand tegen deze ontwikkelingen. Met deze ve-
randeringen kunnen kinderen minder beschermend 
worden opgevoed, maar de vraag is of dat wel nodig 
is? In de Westerse wereld heeft  immers een zelfde 
verschuiving plaatsgevonden. En hoewel er veel strijd 
is, zijn er blijkbaar ook veel voorstanders. Er wordt 
immers volop gebruik gemaakt van nieuwe vormen 
van entertainment en van de shoppingmalls, die ook 
wel gezien kunnen worden als de metafoor voor het 
moderniserende Mumbai. Shoppingmalls kunnen dus 
gezien worden als de ruimtelijke uitkomst van cul-
turele ontwikkelingen die zich in de stad afspelen.

Deze veranderingen op het gebied van modernisati e 
zijn voorafgegaan door verschillende controverses, 
die op zichzelf niet voortkomen uit de retail, maar hier 
dus wel hun uitwerking op hebben. Zo kan een deel 
van de verandering in de mentaliteit toegeschreven 
worden aan de liberalisati e die in 1991 is ingezet. 
Daarnaast komt in de jaren ’90 ook de IT-sector op in 
grote delen van de stad. Dit zorgt voor veel werkgele-
genheid en dus ook voor meer inkomen. De mensen, 
vaak jongeren, die werkzaam zijn in deze sector ko-
men in aanraking met andere delen van de wereld en 
hebben ook meer geld om uit te geven, wat resulteert 
in meer vraag naar moderne producten.

Deze veranderingen die in de jaren ’90 al spelen in de 
hoofden van de consumenten, komen in 1999 voor 
het eerst tot uiti ng in de fysieke ruimte. De metafoor 
wordt werkelijkheid met de komst van de Crossroads 
mall die is ontwikkeld door Future Group. Dit is de 
eerste en de meest zuidelijk gelegen mall in Mumbai. 
Een groot succes is deze eerste shoppingmall echter 
niet, en al snel worden de deuren weer gesloten van-
wege een faillissement. Maar Future groep was niet 
de enige parti j die geprobeerd heeft  een shopping-
mall op te zett en in Mumbai. Na 2000 zijn de malls als 
paddestoelen uit de grond geschoten. Verschillende 
ontwikkelaars, waaronder Raheja corp. en Oberoi 
Constructi ons hebben verschillende malls op hun 
naam staan. 

Opvallend aan de opkomst van de shoppingmalls in 
Mumbai is dat ze bijna allemaal gelegen zijn in de sub-

urbs van de stad (Kaart 5.3). Reden hiervoor kan zijn 
dat de grond op het eiland zo schaars is, dat een mall 
daar simpelweg niet haalbaar is. Voor een mall is een 
vrij groot stuk land nodig, wat is het zuiden van Mum-
bai simpelweg niet beschikbaar is. Bovendien zullen 
de grondprijzen dan zo hoog zijn dat de mall niet 
rendabel kan zijn. Dit kan, samen met het gebrek aan 
entertainment, dan ook de reden zijn voor het fail-
lissement van de Crossroads mall. Malls hebben ook 
binnen de ti jdspanne van deze meest recente periode 
al veel veranderingen doorgemaakt. Dit blijkt ook uit 
het volgende citaat: 

‘About eight years ago existi ng centers were mainly a 
hangover of the old Indian bazaars — a slew of stores 
thrown together under one roof. Over the past three 
years, as the Indian economy has soared, developers 
have been building Western-style malls, some bett er 
than others.” (Shopping Centres Today, 2009). 

De periode na 2000 valt dus te typeren als een peri-
ode waarin veel nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden. 
Niet alleen shoppingmalls schieten als paddestoelen 
uit de grond, ook andere formats als supermarkten, 
hypermarkets, convenience stores etc. worden aan 
de lopende band neergezet. Al deze nieuwe vormen 
vallen onder de noemer georganiseerde retail. De pe-
riode na 1999 kan dan ook omschreven worden als 
een periode waarin de georganiseerde retail opkomt. 
Ruimtelijk gezien heeft  deze ontwikkeling ook duideli-
jke kenmerken. Opvallend is dat nieuwe vormen van 
retail zich vooral vesti gen langs de grote vervoersas-
sen in de suburbs. Deze trend is al enigszins zichtbaar 
in de vorige periode, maar door de opkomst van de 
shoppingmalls en de hypermarkets wordt dit proces 
alleen maar versterkt. Opvallend is dus dat bijna alle 
malls in het Noorden van de stad gevesti gd zijn. Bij de 
reden voor het faillissement van de Crossroads mall 
is al kort aangegeven dat malls in het Zuiden van de 
stad simpelweg niet rendabel kunnen zijn vanwege 
de hoge grondprijzen. Maar waar komen deze hoge 
grondprijzen nou vandaan? Dit heeft  grotendeels 
te maken met het feit dat is erg moeilijk is om een 
grondbestemming in Mumbai te veranderen. Slumbe-
woners die zich gevesti gd hebben op een leegstaand 
stuk grond kunnen niet zomaar weggestuurd worden. 
Deze groep wordt hierin beschermd en wanneer je 
als shoppingmallontwikkelaar een mall wil ontwik-
kelen op een stuk grond waar slumbewoners zitt en 
moet je eerst een ander onderkomen voor deze groep 
regelen. Dit brengt zoveel kosten met zich mee dat dit 
niet snel gebeurt, waardoor grond in het Zuiden van 
de stad alleen maar schaarser wordt en grondprijzen 



KAART 5.3: LOCATIE GEORGANISEERDE RETAIL.
Op deze kaart zijn de shoppingmalls, hypermar-
kets, supermarkets, convenience stores en de-
partment stores aangegeven. Opvallend is dat 
deze voornamelijk in de Noordelijke suburbs te 
vinden zijn langs het trein- en het wegennet.
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alleen maar hoger. 

De modernisering van Mumbai en de opkomst van 
nieuwe retailformats hebben uiteraard een bepaalde 
impact op het bestaande retailbestand. Hoewel haw-
kers nog steeds overal langs de wegen en bij trein-
stati ons te vinden zijn, krijgt deze groep het steeds 
moeilijker. Moderne bedrijven en winkelgebieden 
willen geen hawkers in de buurt hebben, omdat deze 
niet passen bij het beeld dat ze willen uitstralen. Als 
gevolg hiervan zijn hawkers veelal betrokken bij om-
koopschandalen. Grote retailers en moderne kanto-
rencomplexen worden ervan beschuldigd de politi e te 
betalen om de hawkers te verjagen. Hawkers kopen 
anderzijds de politi e weer om door haft a te betalen 
waardoor de politi e bereid is een oogje dicht te kni-
jpen. Maar de hawkers lijken steeds meer aan ter-
rein te verliezen, op veel plekken staan borden met 
verbodstekens voor hawkers en er is een document 
opgesteld met non-hawkingzones. Dit verhaal over 
wat er met de hawkers gebeurt is typerend voor het 
proces dat er gaande is op het gebied van retail. Op 
het proces waar retail momenteel in verkeert wordt 
verder in gegaan in paragraaf 5.5. 

AFB. 5.5: NO HAWKING SIGN LOGITECH PARK
Hawkers spelen een belangrijke rol op het gebied van re-
tail in Mumbai. Door de enorme migrati estromen in het 
verleden is deze groep erg groot, veel migranten worden 
bij gebrek aan werk immers hawker. Veel parti jen vrezen 
echter voor het voortbestaan van deze groep. 

5.4 Typologie
Wat is er opvallend aan retail in Mumbai op dit mo-
ment? Welke vormen van retail springen in het oog en 
op welke manier zijn deze vormen te typeren? Dit zijn 
vragen waarop een antwoord moet worden gegeven 
aan de hand van een typologie van retail die geba-
seerd is op Mumbai. Een overvloed aan vormen is hier 
terug te zien en het is dus van belang deze vormen van 
retail terug te brengen tot enkele dominante typen. In 
de typologie is een onderscheid gemaakt tussen de 
traditi onele retail en de georganiseerde retail. Dit is 
een zeer opvallend onderscheid dat in bijna alle liter-
atuur gemaakt wordt, maar daarnaast is het ook een 
onderscheid dat in de ruimte goed zichtbaar is. Over 
het algemeen zijn de georganiseerde vormen veel 
ruimte-intensiever, op een andere manier georgani-
seerd en worden en door verschillende groepen en 
voor verschillende doeleinden gebruik van gemaakt. 
Deze constatering omvat meteen enkele termen die 
terugkomen in het schema van Bourne, dat opgesteld 
is om een ruimtelijke vorm van een stad vast te kun-
nen stellen. Hier zijn enkele aanpassingen in gedaan 
om dit schema toepasbaar te maken op retail. Aan de 
hand van dit schema zullen alle typen retail behandeld 
worden. Eerst wordt ingegaan op de context, oft ewel 
wat houdt het type in en hoe is de ligging in de stad. 
Vervolgens wordt ingegaan op de actoren en het ge-
bruik van retail. Hierbij staan de actoren centraal die 
gebruik maken van het type en met welke redenen 
ze er gebruik van maken. Daarnaast wordt hierbij ook 
ingegaan op degenen die achter de organisati e zitt en. 
Tenslott e wordt nog een blik geworpen op de regels en 
wett en waar de vorm van retail mee te maken heeft  
of mee te maken heeft  gehad. Regels kunnen name-
lijk erg bepalend zijn voor de manier waarop iets zich 
ruimtelijk of intern ontwikkelt. Ook in Mumbai zijn er 
regels, die naar alle waarschijnlijkheid van invloed zijn 
op de ruimtelijke vorm van retail. Waarom iets wel of 
niet aanwezig is kan namelijk bepaald worden door de 
vraag van de consumenten, maar ook door restricti es 
die van bovenaf opgelegd worden. 

Traditi oneel versus georganiseerd
Het onderscheid dat in Mumbai gemaakt wordt op 
het gebied van retail, is tussen traditi onele en geor-
ganiseerde retail. Hoewel velen in een stad als Mum-
bai meteen zullen denken aan een formele en een in-
formele economie, hebben deze begrippen daar niet 
veel mee te maken. Het onderscheid is gericht op de 
manier waarop de winkels te werk gaan, en niet of 
ze wel of niet legaal zijn. De complexheid van de be-
grippen wordt ook duidelijk gemaakt door A. Kalhan 
(2009): 
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‘That’s uhh, that’s a very kind of misleading kind of 
uhh, organised versus unorganised, I don’t know what 
it means because it’s uhh an economic jog, and there 
is an informal sector that is not accounted for, which 
doesn’t perhaps pay taxes, and isn’t registered in an 
offi  ce. Or it doesn’t show up in the nati onal income ac-
counts right. But in India the enti re small shopkeepers 
or all in Bombay are all registered with the Bombay 
Municipal Corporati on.

Er is dan ook bewust gekozen voor de term traditi o-
neel in plaats van ongeorganiseerd, omdat er anders 
misschien verkeerde verwachti ngen worden geschept. 
Retailers in de traditi onele sector, die bestaat uit 
hawkers, kiranas en municipal markets, betalen over 
het algemeen belasti ngen en staan geregistreerd. Het 
grootste verschil met de georganiseerde retail zit in de 
omvang. Met de termen wordt dus eigenlijk klein ver-
sus groot bedoeld. Ritesh Munshi geeft  ook aan dat er 
een verschil zit in de producti eketen. Bij de traditi o-
nele retail is het vaak onduidelijk waar de producten 
nou vandaan komen, terwijl georganiseerde retail zich 

Niveau Criteria Korte beschrijving
Context en vorm Tijd Tijd en stadium in de ontwikkeling

Functioneel karakter Belangrijke en opvallende retailfuncties
Externe omgeving Sociaal economische en culturele omgeving
Absolute locatie Absolutie locatie van een bepaalde vorm van retail
Relatieve locatie Positie van een bepaalde vorm van retail t.o.v.

andere vormen van retail
Schaal Oppervlakte, bezoekersaantallen, ruimtelijk

schaalniveau
Vorm Fysieke en ruimtelijke vorm van de retailfuncties

Gebruik Dichtheid Dichtheden van bepaalde functies
Homogeniteit Homogeniteit van sociale gebruikersgroepen en

stedelijke functies
Verbondenheid Verbondenheid via transportmiddelen en sociale

interactie
Gebruik Met welke redenen wordt er gebruik gemaakt van

deze vorm van retail (run, fun, doelshoppen)
Regels Wet en regelgeving Wetten en regels op het gebied van retail

Bron: Geinspireerd op Bourne (1992), pp. 41.

Tabel 5.3: Criteria voor het onderzoek naar de beschrijving van rumtelijke vorm van retail.

Traditionele retail Georganiseerde retail
Hawkers
Kirana stores (mom&pop stores)
Municipal markets

Hypermarket
Supermarket
Convenience store
Department store
Shoppingmall

Tabel 5.2: Typologie retail in Mumbai

kenmerkt door een proces van retailers die precies 
weten hoe ze in deze keten naar voor en naar achter 
moeten handelen. 

Uit bovenstaand citaat blijkt dat er weldegelijk een in-
formele sector bestaat in India. Voor Mumbai gaat dit 
echter in mindere mate op. Alle winkels staan geregi-
streerd onder de Shops & Establishment Act. Wanneer 
een winkel zich inschrijft , kunnen allerlei voordelen 
worden verkregen. Over het algemeen staan alle win-
kels in Mumbai hierbij ingeschreven en betalen ze ook 
allemaal belasti ng. Ook Pinaki Mishra geeft  aan dat 
beide vormen van retail legaal zijn, en dus alle retail-
ers in Mumbai belasti ng betalen. Volgens hem zit dat 
in de cultuur van India, om het op deze manier aan te 
pakken. 

Om uiteindelijk de retail in Mumbai te kunnen verkla-
ren, moeten alle vormen die er zijn eerst beschreven 
worden. Omdat het onderscheid tussen traditi oneel 
en georganiseerd erg belangrijk is, wordt daar in de 
typologie rekening mee gehouden (Tabel 5.2). Onder 
de traditi onele vormen van retail vallen de hawkers, 
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de kiranashops en de municipal markets. De georgani-
seerde retail bestaat uit hypermarkets, supermark-
ten, convenience stores, department stores en shop-
pingmalls. Van al deze typen wordt, aan de hand van 
het schema van Bourne, uitgelegd wat het inhoudt, 
door welke groepen en met welk doel er gebruikt van 
wordt gemaakt, en welke wett en en regels eraan ten 
grondslag liggen.

Tabel 5.5.2: Criteria voor het onderzoek naar de be-
schrijving van de ruimtelijke vorm van retail
Bron: Geïnspireerd op Bourne (1982, pp.41).

Traditi onele retail
HAWKERS
Context: Hawkers kunnen gedefi nieerd worden als 
‘a person trading on the road without a permanent 
physical structure’ (Gupta, 2004, pp.1). De straatven-
ters kunnen dus overal in Mumbai gevonden worden. 
Vaak verkopen ze één soort arti kelen, zoals groenten 
of andere etenswaren, maar ook andere producten 
worden verkocht door straatventers. Hierbij kan ge-
dacht worden aan huishoudelijke arti kelen, cd’s of 
shawls. Ze kunnen werken vanuit een stalletje dat ze 
opzett en, maar ook met een rijdende kar of door de 
spullen op de grond uit te stallen. Dit is wat je langs 
de straten van Mumbai vaak ziet met groenteverko-
pers. Straatventers kunnen maar een beperkt aantal 
goederen met zich meenemen, ze zijn immers alti jd 
onderweg met hun spullen (Kumar e.a.,2008, pp.68). 
Het aantal hawkers in Mumbai wordt geschat op 
250.000.

Gebruik: Straatventers verkopen arti kelen tegen lage 
prijzen aan de lagere en middeninkomensgroepen. 
Vaak staan ze langs de zijkanten van de weg, en bie-
den ze een gemakkelijke mogelijkheid voor consu-
menten om op weg naar huis nog wat boodschappen 
te doen. Op deze manier wordt het aantal trips dat 

door de consument gemaakt wordt verminderd (Sun-
daram, 2008, pp.22). Het gaat hierbij dus om het run-
shoppen.

Regels: In 1985 heeft  de BMC no-hawking zones inge-
voerd. Dit betekent als vanzelfsprekend dat hawkers 
in deze gebieden geen handel mogen drijven. Toch 
gebeurt dit vaak wel en wordt er haft a betaald door 
de hawkers aan de BMC om toch te kunnen werken. 
Deze haft a beslaat vaak een klein deel van de dagelijk-
se inkomsten van de hawkers, zodat het werken toch 
rendabel blijft . Een groot deel van de hawkers heeft  
echter geen licenti e, omdat er in 1978 een stop is af-
geroepen op het uitgeven van licenti es. De BMC kan 
dus veel hawkers afpersen door het vragen van haft a, 
omdat ze niet legaal zijn (Kalhan,2007, pp.2065). 

In 2004 is de Nati onal Policy for Urban Street Ven-
dors ingevoerd. Deze wet is ingevoerd als gevolg van 
de onzekere situati e waarin hawkers een groot deel 
van de ti jd verkeren (Sanduram, 2008, pp.22). Deze 
onzekere situati e is het gevolg van het feit dat hawk-
ers werken zonder licenti e en als gevolg daarvan tel-
kens afgeperst worden door de BMC. Deze wet moet 
ervoor zorgen dat de hawkers weer een meer stabiele 
basis krijgen. De uitwerking van de wet is echter nog 
steeds niet zoals gewenst en de hawkers in Mumbai 
staan nog steeds onder druk (Deutsch, 2004, pp.3).
Ook staan er regels voor de hawkers in de Shop & Es-
tablishment Act. Hawkers mogen niet verkopen bui-
ten openingsti jden van de winkels in de omgeving, als 
ze handelen in dezelfde goederen (Puri, 2009, pp.9). 

KIRANA’S
Context: Kirana’s zijn kleine, vaak door een familie 
gerunde winkeltjes. Ook zijn deze families vaak zelf de 
eigenaar van de winkel. Ze worden dan ook wel mom 
& pop stores genoemd. De eigenaren van deze kiranas 
worden de shopkeepers genoemd, en net als de haw-

AFB. 5.6: HAWKER IN LOWER PAREL AFB. 5.7: KIRANASHOP 
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kers vormen deze shopkeepers ook een enorme groep. 
Kiranas zijn dan ook erg bepalend voor het straat-
beeld in Mumbai, ze zijn in bijna elke straat te vin-
den. Onder deze traditi onele kiranashops vallen drie 
van elkaar te onderscheiden vormen van winkeltjes. 
Er zijn de oorspronkelijke grocery stores, de general 
merchants en de traditi onele convenience stores. De 
general merchants store is het grootst met afmeti n-
gen van zo’n 45 tot 55 m2. De winkel kan uit verschil-
lende lagen bestaan, waarbij de ruimte die boven of 
onder de winkel beschikbaar is vaak gebruikt wordt 
als opslagruimte. Dat de traditi onele winkels zo klein 
in afmeti ng zijn is niet zonder reden. Dit past goed bij 
het ruimtegebrek waar de stad mee te kampen heeft . 
Bovendien past een dergelijk formaat goed bij de 
manier waarop kiranashops georganiseerd zijn. 

De grocery stores zijn iets kleiner dan de general mer-
chant stores en beslaan ongeveer 25m2. Er worden 
voornamelijk merkloze producten verkocht aan huis-
vrouwen die hier hun dagelijkse benodigdheden ko-
pen. Producten als rijst worden vaak voor een hele 
maand ingekocht, wanneer de salarissen zijn uit-
betaald. Ook worden er soms schoonmaakproducten 
of persoonlijke verzorgingsproducten verkocht in gro-
cery stores. De marge die behaald wordt op de pro-
ducten is zo’n 7 tot 10%. Dit lijkt weinig, maar de kos-
ten van de winkel zijn ook laag. Er hoeft  alleen iemand 
achter de counter te zitt en, en bovendien wordt de 
winkel gerund door de familieleden van de winkelei-
genaar. 

De traditi onele convenience store is de variant van de 
kirana die in elke straat wel te vinden is. Ze zijn met 
5 tot 15m2 erg klein te noemen en worden dan ook 
gerund door alleen de eigenaar van achter de toon-
bank. Hier kunnen producten als sigarett en, drankjes 
en kauwtabak gekocht worden. Deze kleine winkels 
zijn elke dag van de week geopend tot wel 18 uur per 
dag en de prijzen komen overeen met de andere vor-
men van de kiranashop. 

Opvallend aan de fysiek ruimtelijke structuur van kira-
nashops is dat vaak veel winkels in dezelfde straat de-
zelfde arti kelen verkopen. Zo zie je bijvoorbeeld een 
hele straat vol groenteverkopers, en daarnaast een 
hele straat vol sieraden verkopers. Deze structuur 
bestaat al van oudsher en is het gevolg van schaal-
voordelen die behaald kunnen worden en kennis die 
aanwezig is. Als je eenmaal weet hoe de handel in een 
bepaald goed in elkaar zit, kun je de beste deals mak-
en voor je bedrijf, waar de consumenten op hun beurt 
ook weer van kunnen profi teren. Op deze manier kun-

nen transacti ekosten laag blijven en dat is belangrijk 
in een land waar het leren kennen van mensen en din-
gen zeer ti jdrovend is. 

Kiranas hebben ook in het verleden al enkele veran-
deringen doorgemaakt. Hieruit blijkt maar al te meer 
dat telkens wanneer er een ding verandert in een as-
sociati e, dan andere dingen meeveranderen of ver-
dwijnen. De kiranas zijn in de loop der jaren steeds 
moderner geworden. Deze langzame verandering is 
toe te schrijven aan de groei van dorpjes tot kleine 
steden en het steeds maar weer overgaan van de win-
kel op een nieuwe generati e. Hierdoor zijn kiranas 
door de jaren heen een stuk moderner geworden. De 
winkels hebben nu vaak planken en kasten waar alle 
arti kelen netjes staan uitgestald. Bovendien zijn veel 
arti kelen tegenwoordig verpakt, terwijl dit voorheen 
niet zo was (Business standard Mumbai, 2005).

Gebruik: Kiranas zijn echte familiebedrijven en worden 
dan ook gerund door families. Klanten voor deze win-
keltjes komen uit verschillende kringen. Zowel de 
mensen met een laag inkomen als mensen met een 
hoger inkomen kopen bij de traditi onele kiranashops. 
Voor de mensen uit de hogere inkomensklasse zijn 
het echter wel vaak de servants die de boodschappen 
voor ze doen bij de kirana. Omdat deze kleine win-
keltjes overal te vinden zijn en de prijzen er vaak laag 
zijn, kopen mensen hier snel nog wat producten op 
weg naar huis of gewoon voor onderweg. Ook bij de 
kiranastores gaat het sud om het runshoppen, maar 
in het geval van de grote voorraden rijst de ingekocht 
worden kan ook gesproken worden van doelshop-
pen.

Regels: Net als voor de hawkers geldt dat elke win-
kel een licenti e moet bezitt en. Bovendien moeten 
alle winkels geregistreerd staan onder de Shops & Es-
tablishment Act. Wanneer een winkel zich inschrijft , 
kunnen allerlei voordelen worden verkregen. Over 
het algemeen staan alle winkels in Mumbai hierbij in-
geschreven en betalen ze ook allemaal belasti ng. In 
deze wet zijn daarnaast vaste sluit- en openingsti jden 
vastgelegd (Puri, 2009, pp.9). 

MUNICIPAL MARKETS
Context: Elke wijk in Mumbai heeft  zijn eigen munici-
pal market en in totaal zijn er nu zo’n 140. Dit zijn door 
de overheid aangewezen gebieden rond de jaren ’50 
en ’60, waarin veel traditi onele retailers bij elkaar te 
vinden zijn. Veel van deze municipal markets bestaan 
nog steeds, al komen ze steeds meer onder druk te 
staan. Het is niet zo dat municipal markets verdwij-
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nen, er is met een groeiende bevolking juist steeds 
meer vraag naar markten. De markten zijn echter wel 
aan een verandering onderhevig. Het uiterlijk ver-
andert, wat waarschijnlijk het gevolg is van nieuwe 
wensen van de consument. Consumenten in Mumbai 
zien retail overal moderner worden en dit werkt door 
op het uiterlijk van de traditi onele formats. De BMC 
heeft  plannen om enkele nieuwe municipal markets 
aan te leggen met een zeer moderne uitstraling. Het 
gebouw oogt dan meer als een soort shoppingmall. 
De onderste twee verdiepingen krijgen dan de functi e 
van de municipal market, terwijl de verdiepingen die 
daarboven gebouwd wordt een andere commerciële 
functi e toegewezen zal krijgen. 

Municipal markets verkopen voornamelijk dagelijkse 
boodschappen zoals groenten, gevogelte en vis. Ze 
bestaan vaak uit twee verdiepingen. Natt e en lek-
kende producten, zoals vis en bepaalde groenten, 
worden alti jd op de onderste verdieping verkocht. Op 
de bovenste verdieping worden producten als aardap-
pelen en uien verkocht. Een bekend voorbeeld van een 
municipal market is de Crawford Market, die deels als 
wholesale market fungeert. Een ander voorbeeld is 
Orlem market in Malad, welke veel kleinschaliger is.

Gebruik: Municipal markets worden door alle groepen 
in Mumbai gebruikt voor de dagelijkse boodschap-
pen. Door de gewoonte van Mumbaikers om telkens 
verse producten te kopen, worden deze markten druk 
bezocht. Het betreft  hier dus vooral het runshoppen, 
mensen komen er niet om voor de gezelligheid over 
de markt te struinen.

Regels: Municipal markets staan, zoals de naam al 
weergeeft , onder het beheer van de BMC. Door de  
veranderende omstandigheden op het gebied van re-
tail, vinden er ook veranderingen plaats voor de Mu-
nicipal markets. Veel markten worden opgeknapt om 

aan de behoeft en te kunnen blijven voorzien, maar 
hierbij zijn de restricti es op het gebied van de FSI in de 
loop der jaren wel toegenomen. Waar de maximaal 
toegestane FSI voor Municipal markets tot 1940 nog 
op 2.5 en tot 1950 nog op 2.0 lag, is deze nu nog maar 
1.33. Daarnaast is er een Market Redevelopment Po-
licy opgesteld, welke zegt dat wanneer het merendeel 
van de licenti ehouders van de markt ermee instemt 
de markt herontwikkeld kan worden. Iedereen die 
een plaatsje in de markt wil moet hiervoor dus een 
licenti e bezitt en.

Georganiseerde retail
HYPERMARKET
Context: Hypermarkets zijn winkels met enorme af-
meti ngen, die steeds vaker in de suburbs van Mum-
bai te vinden zijn. Ze hebben een gemiddeld vloerop-
pervlak van zo’n 2500 tot 4500m2 (Kumar e.a., 2008, 
pp.69). Bekende voorbeelden van hypermarkets die 
in Mumbai te vinden zijn, zijn Hypercity van Raheja, 
Big Bazaar van Kishore Biyani, India Star Bazaar van 
Trent en Giant van RPG. Zowel arti kelen die normaal 
gesproken in supermarkten verkocht worden als meer 
algemene spullen worden hier verkocht. Hierbij kan 
gedacht worden aan kleding, servies of elektronica. 
De verkoop van deze arti kelen neemt ongeveer 25 
tot 40% in van de totale verkoop. De hypermarket 
is een typisch voorbeeld van one-stop shopping. De 
consument kan hier heel veel uiteenlopende arti kelen 
krijgen en hoeft  daarom niet nog naar andere winkels. 
Consumenten zijn daarom ook bereid om redelijk 
grote afstanden af te leggen om een hypermarket te 
bereiken (Sinha e.a., 2007, pp.125).

Omdat hypermarkets zo groot opgezet zijn en veel 
verkopen, is het mogelijk voor hypermarkets om in-
koopvoordelen te behalen. Dit is dan ook meteen het 
punt waarom zoveel kleine ondernemers, de shop-
owners, tegen de hypermarkets zijn. Door de inkoop-

AFB. 5.8: CRAWFORD MARKET AFB. 5.9: RIJEN KASSA’S BIJ HYPERCITY
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voordelen kunnen producten als groenten en fruit 
goedkoper aangeboden worden aan de consument. 
Shopowners zijn hierdoor bang hun klanten te ver-
liezen. Het prijsniveau van hypermarkets wordt dus 
vaak omschreven als lager dan de Maximum Retail 
Price (MRP). Ze verkopen veel luxe producten, waar-
van de prijzen sowieso hoger zijn dan van de standaard 
producten. Op deze manier kan de hypermarket dus 
toch duurder lijken dan de kiranashops en voor veel 
mensen ontoegankelijk zijn. 

Gebruik: Klanten van hypermarkets zijn mensen die 
echt met een bepaald doel naar deze winkels gaan. Er 
moet vaak een redelijk grote afstand afgelegd worden 
om de winkel te bereiken, en dit gebeurt dan ook niet 
op dagelijkse basis. Mensen komen hier naartoe om 
in een keer veel boodschappen in te slaan. Daarnaast 
komen de klanten ook speciaal voor producten die 
in de gewone supermarkten of de kiranashops niet 
verkocht worden. De prijzen van deze speciale, vaak 
geïmporteerde, producten liggen vaak hoger dan die 
van de gewone producten en de hypermarkets rich-
ten zich dan ook op het A en het A+ segment. 

Regels: In het algemeen gelden er geen restricti es 
voor hypermarkets om zich te vesti gen. Er is nog geen 
beleid zoals dat er in veel andere landen wel al is om 
deze giganti sche retailers in toom te houden. Waar 
ontwikkelaars van hypermarkets in Mumbai wel re-
kening mee moeten houden, is dat er zo’n 29 licenti es 
nodig zijn voordat een hypermarket zijn deuren mag 
openen (Hiscock, 2008, pp.11). 

SUPERMARKET
Context: Voorbeelden van supermarkets die in Mumbai 
te vinden zijn, zijn Food World, Food Bazaar, My Dollar 
Store en Nilgiris. Er worden voornamelijk groenten en 
verwerkte producten verkocht. Het aanbod bestaat 
vaak uit enkele nati onale merken en enkele regionale 

merken. Daarnaast hebben supermarkets vaak nog 
een eigen merk in voorverpakte producten. Naast dit 
aanbod hebben veel supermarkets een kleine bak-
kersafdeling. De vorm die supermarkets aannemen 
is echter nog steeds aan verandering onderhevig. Zo 
worden er pas sinds kort melkproducten en ingevro-
ren producten verkocht. Bevroren goederen werden 
eerst niet door veel mensen gekocht, omdat de In-
diase consumenten gewend zijn om dagelijks verse 
producten te kopen bij lokale winkeltjes of hawkers. 
Bovendien is de opkomst van de vriezer nog een rela-
ti ef nieuw fenomeen in de Indiase huishoudens. 

Het prijsniveau in supermarkets ligt op de Maximum 
Retail Price. De marges die supermarkets behalen op 
de verkoop van hun producten ligt tussen de 14 en 
16%. Dit is veel hoger dan de marges die de kiranashops 
kunnen halen. Dit komt door de inkoopvoordelen die 
supermarkets met een grotere inkoop kunnen afdwin-
gen. Afmeti ngen van supermarkets liggen ongeveer 
tussen de 300 en 450m2 (Kumar e.a.,2008,pp.69). 

Gebruik: Supermarkets zijn in principe voor iedereen 
in Mumbai toegankelijk. Toch zijn het niet de allerarm-
sten die hier gebruik van maken. Veel mensen worden 
al afgeschrikt door het feit dat ze verwachten dat pro-
ducten duurder zullen zijn in een mooi verlichte en 
geairconditi oneerde winkel. De supermarkets pro-
beren dan ook de mensen aan te trekken die zich de 
producten kunnen veroorloven, die ruimte hebben in 
huis om spullen op de slaan en die de vervoersmoge-
lijkheid hebben om meerdere arti kelen mee naar huis 
te nemen. 

Regels: Supermarkets vallen net als alle andere win-
kels in Mumbai onder de Shop&Establishment Act, 
maar buiten deze wetgeving zijn er geen specifi eke 
regels waar supermarkets zich aan dienen te houden 
bij de oprichti ng.

AFB. 5.10: FOOD BAZAAR AFB. 5.11: D MART
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CONVENIENCE STORE
Context: Convenience stores zijn echte buurtwinkels, 
die bedoeld zijn om de klanten de mogelijkheid te bie-
den om op een gemakkelijke manier aan de laatste 
boodschappen te komen. In feite kunnen ze gezien 
worden als de moderne variant van de kiranashop. Ze 
kennen lange openingsti jden en zijn vaak in de nabije 
omgeving te vinden. Het gemak van het winkelen en 
een bepaalde service die je krijgt zijn kenmerkend 
voor de convenience store, hoewel de service meer 
opgaat voor de traditi onele kiranashop dan voor de 
moderne convenience store. Prijzen liggen vaak iets 
hoger dan het gemiddelde prijsniveau, en het aan-
tal goederen dat verkocht wordt in deze format is 
beperkt. Convenience stores kunnen allerlei verschil-
lende arti kelen aanbieden. Elke convenience store 
is echter welke gespecialiseerd in een bepaald soort 
arti kelen. Voorbeelden van convenience stores die in 
Mumbai te vinden zijn, zijn Trumart, Spencer’s Daily, 
Spinach en Dmart. Deze concepten zijn in de loop der 
jaren echter veelal aan verandering onderhevig gewe-
est en in sommige gevallen doorontwikkeld richti ng 
het supermarketconcept, zoals ook het geval is bij de 
Dmart op de foto.

Gebruik: Openingsti jden van convenience stores zijn 
lang en daarom zijn ze echt gericht op het gemak. 
Het doel van deze winkel is dan ook om de klanten de 
mogelijkheid te bieden om dicht bij huis de vergeten 
boodschappen te kopen. De meeste klanten maken 
zo’n 2 tot 3 keer per week gebruik van de convenience 
store (Sinha e.a., 2007, pp.124).

Regels: Convenience stores vallen net als alle andere 
winkels in Mumbai onder de Shop&Establishment 
Act, maar buiten deze wetgeving zijn er geen speci-
fi eke regels waar convenience stores zich aan dienen 
te houden bij de oprichti ng.

DEPARTMENT STORE
Context: Department stores zijn al langere ti jd in 
Mumbai te vinden dan de andere typen die onder 
het kopje georganiseerde retail vallen. Department 
stores staan bekend om de grote hoeveelheid pro-
ducten die ze aanbieden en de service die ze bieden. 
Producten zijn zowel van bekende merken als van het 
merk van het warenhuis zelf, maar vaak gaat het wel 
om producten van goede kwaliteit. Opvallend is dat 
department stores in Mumbai bijna nooit dagelijkse 
benodigdheden als groenten aanbieden. Dit komt 
waarschijnlijk door de schaarste van grond in de stad, 
waardoor het te duur zou worden om in winkels met 
zulke grote vloeroppervlaktes producten aan te bie-
den waarvan de concurrenti e erg hoog is en de mar-
ges dus erg laag liggen.

Department stores kunnen veelal gevonden worden 
in shoppingmalls. Vaak vervullen ze de functi e van 
een anchor store om klanten naar de mall te trek-
ken. Voorbeelden van bekende department stores in 
Mumbai zijn Lifestyle, Central en Shoppers Stop. 

Gebruik: Department stores zijn over het algemeen 
bedoeld voor consumenten die niet erg prijsbewust 
zijn. Er moet uiteindelijk ook betaald worden voor de 
service die in deze winkels geboden wordt. Deze win-
kels worden dan ook vaak bezocht door de mensen uit 
de hogere klasse en de middenklasse. Klanten gaan 
naar deze winkels voor hun plezier en het gaat bij dit 
concept dus vooral op het funshoppen.

Regels: In de periode waarin de department stores 
zijn opgericht golden er nog geen restricti es op het 
gebied van de locati ekeuze. Uiteraard geldt voor op 
zichzelf staande department stores wel een maximale 
FSI. Daarnaast gelden voor department stores de-
zelfde regels van de Shop&Establishment Act als voor 
andere winkels. 

AFB. 5.12: DEPARTMENT STORE LIFESTYLE AFB. 5.13: OBEROI MALL
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SHOPPINGMALL
Context: Shoppingmalls zijn de afgelopen 10 jaar als 
paddestoelen uit de grond geschoten in Mumbai. Ze 
zijn voornamelijk gesitueerd in de suburbs van de 
stad, en dan langs de belangrijke vervoerscorridors. 
De eerste mall in Mumbai is geopend in 1999 en in de 
jaren daarna zijn er dus alleen maar meer gekomen. 
Verwacht wordt dat er op dit moment zo’n 1,4 miljoen 
m2 aan shoppingmalloppervlakte is. De groei is ge-
start in SBD Central (Worli, Prabhadevi en Mahalaxmi) 
en SBD North (Bandra, Andheri, Juhu en Santacruz), 
waarna ook de Westelijke suburbs zich volop met de 
nieuwe ontwikkelingen bezig zijn gaan houden (JLLM, 
2007, pp.19). Een voobeeld van een succesvolle shop-
pingmall in de Westelijke suburbs is de InOrbit Mall in 
Malad. Deze door K. Raheja Corp. ontwikkelde mall is 
een van de meest succesvolle van India. 

Shoppingmalls beslaan vaak een groot oppervlak en 
worden opgezet volgens een veelal vaststaand prin-
cipe. Het mall management in Mumbai is echter nog 
niet op het niveau van vele andere landen, waardoor 
niet alle malls een succes zijn. Goed mall manage-
ment houdt in dat er gelet wordt op de promoti e, een 
goede mix van huurders, vervoersmogelijkheden in de 
omgeving en fi nancieel management. Belangrijk is dat 
een mall een goede mix van voorzieningen aanbiedt. 
Zo moeten er uiteraard winkels zijn, maar daarnaast 
moet er ook genoeg leisure te vinden zijn, zoals een 
bioscoop, een food court en een gaming area. 

Kenmerkend voor de interne structuur van malls is 
dat ze vaak meerdere anchor stores hebben, die aan 
de uiterste zijkanten van de mall gesitueerd zijn. An-
chor stores zijn vaak warenhuizen als lifestyle en Pan-
taloons. Deze anchor stores moeten de mall op de 
kaart zett en en het publiek trekken. Wanneer bekend 
is dat bepaalde anchor stores in een mall komen te 
zitt en, zullen andere retailers ook snel de weg vinden 
naar de mall, en zullen bovendien in de toekomst veel 
klanten worden aangetrokken. Deze anchor stores 
hebben vaak een eigen ingang aan de buitenkant van 
de mall. Op deze manier worden er dus meerdere 
ingangen gecreëerd. Daarnaast is kenmerkend voor 
de structuur dat op de bovenste verdieping vaak een 
food court gevesti gd is en een bioscoop of andere lei-
sure-voorzieningen. De reden hiervoor is dat bezoek-
ers van een mall vaak niet geneigd zijn meerdere ver-
diepingen omhoog te gaan om te winkelen. Om toch 
meer ruimte in een mall te kunnen benutt en door 
hoogbouw, moeten er dus functi es op de bovenste 
verdiepingen komen waar mensen wel voor omhoog 
willen. Op deze manier worden mensen automati sch 

ook over de andere verdiepingen van de mall geleid. 

Opvallend is dat veel bezoekers van malls in Mumbai 
niet komen met het doel om te winkelen, maar het 
meer zien als een dagje uit. Mensen komen er om te 
eten of het foodcourt of zelfs om te genieten van de 
airconditi oning. Opvallend is dan ook dat wanneer je 
rondloopt in een mall, overal mensen op bankjes zit-
ten. 

Gebruik: Shoppingmalls zijn in principe toegankelijk 
voor iedereen. Toch zie je er vooral de mensen van de 
hogere en de middenklasse rondlopen. De prijzen in 
de winkels zijn namelijk te hoog voor de gemiddelde 
Mumbaiker. Er zijn echt ook veel bezoekers die naar 
de mall komen voor de ervaring en niet met het doel 
om spullen te kopen. Deze mensen hoeven zich te 
arti kelen in de winkels dan ook niet te kunnen ver-
oorloven. Shoppingmalls worden dus voornamelijk 
gebruikt voor het funshoppen.

Regels: Er zijn nog geen beperkende regels in Mumbai 
voor het bouwen van shoppingmalls. Er moeten en-
kele vergunningen worden aangevraagd en dan kan 
de bouw beginnen. Dat er geen restricti es zijn, geldt 
echter alleen voor de nati onale ondernemers. Voor 
internati onale organisati es is het nog niet mogelijk 
om zich in Mumbai te vesti gen, maar er zijn plannen 
om de FDI-reguleringen te versoepelen. Hier is echter 
veel tegenstand op van kleinere groeperingen. 

Bij de bouw van een shoppingmall moet wel reken-
ing gehouden met de FSI. Malls zijn vaak erg ruimte-
intensief, waardoor een lage FSI erg beperkend kan 
zijn. Vaak wordt hier door de ontwikkelaars echte op 
een creati eve manier mee omgegaan. De open ruimte 
in het midden van de mall wordt dan niet meegerek-
end in het gebruikte vloeroppervlak. In feite wordt dit 
gebied weldegelijk gebruikt, en de FSI regels worden 
hiermee dus omzeild.

5.5 Veranderingsproces
Inmiddels is duidelijk geworden dat in de huidige as-
sociati e de verschuiving van traditi onele retail naar 
georganiseerde retail centraal staat. Shoppingmalls, 
supermarkten, hypermarkten en convenience stores 
zijn steeds vaker in de straten van Mumbai te vinden. 
De vraag die dit meteen oproept is wat dit doet met de 
vele straatventers en kiranashop-houders die overal in 
Mumbai te vinden zijn. Worden deze verdrukt door de 
nieuwe vormen van retail, of gaan ze zich aanpassen 
om te kunnen blijven bestaan in deze veranderende 
situati e? Blijft  de vraag aan consumpti egoederen ge-
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lijk en blijven er simpelweg minder klanten over voor 
de traditi onele vormen van retail nu er concurrenti e 
bij komt, of past de traditi onele retail zich aan aan een 
nieuwe situati e en kunnen ze op deze manier blijven 
bestaan? Hier zijn verschillende visies op. 

Enerzijds zijn er de parti jen die de corporate retailers 
kosten wat het kost buiten de deur willen houden. De 
gedachte is namelijk dat de kleine retailers de druk 
van de hypermarkets en de shoppingmalls nu al voe-
len, en dit zal alleen maar erger worden wanneer ook 
nog buitenlandse ondernemers toegelaten worden op 
de retailmarkt. Pogingen van de overheid om de FDI-
reguleringen te versoepelen worden dan ook hevig 
tegengegaan door verschillende groeperingen. Op dit 
moment is FDI in multi -brand retail niet toegestaan 
en voor de single-brand retail geldt dat er 51% van 
het eigendom in buitenlandse handen mag liggen. In 
2008 is er echter een voorstel gedaan om ook 51% 
buitenlands eigendom toe te staan in multi -brand re-
tail, maar dan alleen op horloges, elektronica, com-
puters en sportarti kelen. Hiernaast ligt er een voorstel 
om 100% FDI mogelijk te maken in de single-brand re-
tail (Business Standard Mumbai, 2008).

Maar is het nou wel zo dat de nieuwe vormen van 
retail zo’n bedreiging vormen voor de bestaande tra-
diti onele retail? Bovendien kun je je afvragen of het 
nou werkelijk zo slecht is voor een stad als Mumbai 
wanneer de georganiseerde retail zijn intrede doet. 
Het is duidelijk dat het proces van modernisati e ook 
in Mumbai heeft  plaatsgevonden, de shoppingmalls 
worden immers goed bezocht. Mumbai zit in een 
overgangsfase waarin er een zeer gepolariseerd beeld 
is van wat wel of niet goed is. Mensen zijn ofwel volle-
dig voor vernieuwing in retail, ofwel volledig tegen. 
Dus waar voor de een een nieuwe wereld open gaat 
met mooie winkels en nieuwe kansen, wordt dit door 
anderen gezien als een bedreiging van de werkgele-
genheid van de miljoenen mensen die werkzaam zijn 
in de traditi onele retail. 

Het hoeft  echter natuurlijk helemaal niet zo te zijn dat 
wanneer iets nieuws komt, het oude en vertrouwde 
onmiddellijk moet verdwijnen. De argumenten tegen 
FDI in Mumbai zijn vergelijkbaar met het verhaal dat 
heeft  gespeeld toen een vergelijkbaar verhaal speelde 
in de industriesector. Hier zijn regels ingesteld om de 
kleine industrieën te beschermen tegen de ondergang 
vanwege de sterke opkomst van grote industrieën. 
Gebleken is echter dat de kleinschalige industrie hele-
maal niet verdwenen is. In plaats daarvan heeft  deze 
groep zich weten aan te passen aan de nieuwe situ-

ati e door ernaast te bestaan als toeleveranciers van 
de grootschalige industrie (Business Standard Mum-
bai, 2005).

Uiteraard is het mogelijk dat ditzelfde verhaal op gaat 
voor retail in Mumbai. Ten eerste in er de gedachte 
dat de Indiase consument zo gewend is aan de kleine 
winkels, dat deze nooit uit het straatbeeld zullen ver-
dwijnen. De kleine shopkeepers kunnen verschillende 
dingen doen om hun winkel in leven te houden. Ku-
mar beschrijft  in zijn arti kel hoe de kiranastores part-
nerschappen aan kunnen gaan met de georganiseerde 
retailers. Verschillende grote retailers, waaronder Re-
liance, hebben al zulke initi ati even getoond. Op deze 
manier kunnen kiranastores een andere betekenis kri-
jgen, en opgaan in een nieuwe associati e. Door dit te 
doen kunnen ze omgaan met de concurrenti e van de 
nieuwe spelers (Kumar, 2008, pp. 74). 

Bovendien zijn er verschillende voordelen voor de 
traditi onele retailers als het gevolg van de opkomst 
van nieuwe vormen van retail. De concurrenti e zal 
toenemen, en hoewel het niet waarschijnlijk is dat 
kiranashops hier volledig tegenop kunnen, kan de 
toegenomen concurrenti e ze wel verder helpen. Kira-
nashops zullen moderniseren, waar de consumenten 
baat bij zullen hebben. Winkels worden schoner, hy-
giënischer en de producten worden netjes op de plan-
ken uitgestald. 

Veel kiranashops hebben in het verleden al verschil-
lende veranderingen ondergaan, retail is immers al-
ti jd in beweging en wanneer je mee wil blijven doen 
moeten er alti jd aanpassingen worden gedaan. Kira-
nashops staan bekend om hun persoonlijke service 
die zo ongeveer elke winkel aanbiedt. Persoonlijke 
service is een kenmerk waar geen enkele georgani-
seerde retailer tegenop kan en wat dan ook een van 
de redenen kan zijn waarom deze winkels niet zomaar 
uit het straatbeeld van Mumbai zullen verdwijnen. In 
de loop van de jaren ’90 is deze service uitgebreid met 
een delivery-service. De shopowners kunnen zelfs ge-
beld worden met een bestelling, welke op een zelf 
gekozen ti jdsti p worden thuisbezorgd. 

Dit is in het kort de discussie die er op dit moment 
gaande is in Mumbai. Uit deze discussie blijkt hoe ge-
polariseerd de strijd is die er gaande is tussen de par-
ti jen die voor- en tegen de georganiseerde retail zijn. 
Mensen zijn er ofwel helemaal voor, ofwel volledig te-
gen. Opvallend hierbij is dat het niet, heel ongenuan-
ceerd gezegd, de armen zijn die tegen zijn en de rijken 
die voor zijn. De strijd van traditi oneel versus geor-
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ganiseerd kan niet gezien worden als een strijd tussen 
arm en rijk. Parti jen die opkomen voor de traditi o-
nele retail behoren ook vaak tot de elite, wat de strijd 
meer een strijd tussen de elite onderling maakt. Dit 
wordt onder andere duidelijk in het verhaal rondom 
de hawkers in Mumbai. Dat deze groep voortbestaat is 
deels in het belang van de elite, en deels ook door de 
elite. Hawkers betalen haft a aan vooraanstaanden die 
hier zelf rijk van worden, maar die door deze inkom-
stenbron ook deze groep in stand wil houden. Hieruit 
blijkt dat het niet alleen in het belang van de hawk-
ers zelf is dat ze voort kunnen blijven bestaan, maar 
ook voor deze groep die achter de hawkers staat. Het 
verhaal kan echter ook worden omgedraaid. Wanneer 
hawkers hun beroep niet meer kunnen uitoefenen 
omdat er te veel georganiseerde retail tot stand is 
gekomen die ze uit te markt prijzen, betekent dit wel 
dat er veel nieuwe banen zijn in deze nieuwe vorm 
van retail. Hawkers kunnen op deze manier dus on-
derdeel worden van de formele economie. Uit deze 
gedachtegang blijkt ten eerste dat de strijd, die op het 
eerste gezicht lijkt te gaan tussen arm en rijk, eerder 
gaat tussen de elite onderling. Bovendien blijkt hieruit 
dat veranderingen die plaatsvinden niet per defi niti e 
slecht zijn voor de underprivileged.

Waar in deze extreem gepolariseerde discussie boven-
dien ook vaak geen rekening mee gehouden wordt, is 
dat georganiseerde retail ook een heel andere func-
ti e op zich zal nemen. De shoppingmall, welke toch 
de meest in het oog springende vorm van georgani-
seerde retail is, verandert in feite in zijn geheel wat 
retail nou is voor een stad. Er zou zelfs gezegd kunnen 
worden dat shoppingmalls niet direct bedoeld zijn om 
te winkelen, maar dienen als een nieuw soort open-
bare ruimte. 

5.6 Shoppingmalls als een nieuw soort openbare 
ruimte

Zoals gezegd hebben shoppingmalls naast hun re-
tailfuncti e een misschien nog wel belangrijkere func-
ti e. Wanneer er een kijkje wordt genomen in een 
willekeurige mall in Mumbai valt meteen op dat er 
een zeer aangename temperatuur heerst in vergelijk-
ing met de hitt e van buiten. Bovendien kan de shop-
pingmall gezien worden als een veilige omgeving. 
Ongewenste bezoekers en att ributen die de veiligheid 
in het geding kunnen brengen worden bij de deur 
tegengehouden door de security check waar elke be-
zoeker langs moet. Deze factoren zullen zeker bijdra-
gen aan het feit dat veel bezoekers de mall puur en 
alleen gebruiken als vermaak. Een familiedagje naar 
de mall is zeker niet vreemd, en het beeld van Mum-
baikers op bankjes in de mall vormen zeker geen uit-
zonderlijk beeld.

Waar het dus op lijkt is dat veel bezoekers van de mall 
hier helemaal niet komen voor het winkelen. Mensen 
komen naar de mall om een plezierige ti jd te heb-
ben en de drukte van de stad te ontvluchten. Met de 
komst van de shoppingmall vindt er dus niet alleen 
een verandering plaats van traditi onele retail naar 
georganiseerde retail, ook het concept van wat retail 
is verandert hiermee aanzienlijk. Voor het oog is de 
verschuiving overduidelijk. Een shoppingmall neemt 
zeer veel grondoppervlak in, terwijl de traditi onele 
winkeltjes vaak maar zo’n 15m2 beslaan. De veran-
dering van het concept van retail is echter minder 
goed zichtbaar voor het oog. Dit is meer een sociale 
verandering. Deze sociale verandering is het best te 
omschrijven als de shoppingmall die een nieuw soort 
openbare ruimte vormt. Openbare ruimte waar in een 
stad als Mumbai een groot tekort aan is. Bestaande 
parken of stranden worden namelijk als onveilig of 
vies beschouwd door veel mensen. Dit wordt onder-
schreven door A. Sundaram:

AFB. 5.14: ZITTENDE MENSEN IN INORBIT MALL AFB. 5.15: KIJKENDE MENSEN IN OBEROI MALL
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‘The key reasons why we say people say they come 
to malls is because they say it is clean, we have the 
ameniti es, we can park, we can be safe with the fami-
lies. I believe many of these have issues when it comes 
to some of the common spaces like beaches, some of 
the common outdoor areas. [...] But there was in the 
urban scape there was no other public space where 
families could go to. It didn’t exist unti l the malls came 
up. So uhh malls are not, we are not recasti ng the 
public space, they are actually creati ng a new sort of 
the urban space in India’ (A. Sundaram).

Dat shoppingmalls dienen als een nieuw soort open-
bare ruimte is zeer belangrijk voor de veranderingen 
op het gebied van retail in Mumbai waarbij het ver-
splinteringsconcept centraal staat. Het woord ‘open-
bare’ zegt het al, het zou toegankelijk moeten zijn 
voor iedereen. Shoppingmalls pretenderen voor ie-
dereen toegankelijk te zijn, maar het is voornamelijk 
de middenklasse en de hogere klasse die hier gebruik 
van maakt. Shoppingmalls zijn immers een duidelijk 
voorbeeld van pseudo-openbare ruimte, de eigenaar 
van de mall mag bepalen wie wel en wie geen toegang 
krijgt tot de ruimte. In dit licht is het zeer interessant 
om naar de opkomst van malls in Mumbai te kijken, 
bij dit concept komt namelijk veel meer kijken dan dat 
het zeer grote gebouwen zijn die luxe winkels bevat-
ten. Om deze reden zijn dan ook twee shoppingmalls 
gekozen als object voor een case studie. 

Shoppingmalls als object voor een case studie 
In de volgende hoofdstukken wordt getracht met 
twee case studies het complete verhaal achter twee 
verschillende shoppingmalls weer te geven. Er is voor 
shoppingmalls gekozen omdat deze een speciale rol 
spelen in Mumbai. Verschillende verhaallijnen die 
spelen in de grote discussie die er gaande is op het 
gebied van retail zijn te betrekken op de malls. Hier-
boven is al een beeld geschetst van de plaats die de 
shoppingmall heeft  in deze discussie, maar wanneer 
goed gebruik gemaakt moet worden van de actor-
netwerk theorie moeten ook de randvoorwaarden 
hiervan in ogenschouw genomen worden. Er kan dan 
ook niet zomaar gegeneraliseerd worden, elke ontwik-
keling vertelt haar eigen verhaal. 

Voor beide shoppingmalls die het object zijn van de 
case studies, de InOrbit Mall en de Phoenix Mall, wordt 
het hele ontwikkelingsproces nagegaan, waarmee de 
ruimtelijke vorm van deze malls verklaard kan worden. 
Op basis hiervan kan de opkomst van deze shopping-
malls in verband gebracht worden met de algemene 

discussie die er gaande is op het gebied van retail in 
Mumbai en het versplinteringsconcept.

5.8 Conclusie
In dit hoofdstuk is getracht antwoord te geven op de 
volgende vraag: ‘Hoe is de ruimtelijke vorm van Mum-
bai en de ruimtelijke vorm van retail in Mumbai te ty-
peren?’

Mumbai is de op één na grootste stad van de wereld 
als gekeken wordt naar inwoneraantallen. Ook de 
bevolkingsdichtheid is enorm hoog. Deze drukte heeft  
zijn uitwerking op het transportnetwerk dat niet ge-
noeg capaciteit heeft , waardoor de congesti e in de 
stad erg hoog is. Voor retail is deze dichtbevolktheid 
echter wel gunsti g. Op deze manier kunnen er erg veel 
winkeltjes bestaan, er zijn immers veel consumenten 
in de omgeving. 

Retail heeft  verschillende fasen doorgemaakt in Mum-
bai. Wanneer de huidige vorm van retail in Mumbai 
getypeerd moet worden, moet er een onderscheid ge-
maakt worden tussen traditi onele en georganiseerde 
retail. Onder traditi onele retail vallen de van oudsher 
aanwezige vormen, zoals de kiranashops, hawkers en 
de municipal markets. De georganiseerde retail, die 
sinds 1999 sterk in opkomst is, bestaat uit hypermar-
kets, supermarkets, convenience stores, department 
stores en natuurlijk de shoppingmalls. Het zijn vooral 
de shoppingmalls die sterk opvallen langs de wegen in 
de suburbs van Mumbai. Al deze nieuwe formats zijn 
erg ruimte-intensief, en het is dan ook niet verwon-
derlijk dat retail Noordwaarts gegroeid is in de richt-
ing van de suburbs van de stad. Hierbij heeft  de retail 
voornamelijk de belangrijkste transportcorridors als 
aders gekozen waarlangs de georganiseerde vormen 
van retail gevesti gd zijn. 

Deze veranderingen zijn uiteraard niet onopgemerkt 
gebleven. De gebouwen met enorme omvang heb-
ben immers hun eff ect op veel verschillende actoren 
en dingen in de omgeving. Er is dan ook een strijd 
gaande tussen voor- en tegenstanders van de sterk 
opkomende georganiseerde retail. Deze discussie is 
erg gepolariseerd en het is duidelijk dat je ofwel een 
felle tegenstander bent of dat je helemaal weg bent 
van de moderne shoppingmalls. Opvallend hierbij is 
dat het niet per se de armen zijn die tegen zijn en de 
rijken die voor zijn. De strijd van traditi oneel versus 
georganiseerd kan niet gezien worden als een strijd 
tussen arm en rijk. Parti jen die opkomen voor de tra-
diti onele retail behoren ook vaak tot de elite, wat de 
strijd meer een strijd tussen de elite onderling maakt. 
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De strijd die op het eerste gezicht lijkt te gaan tussen 
arm en rijk, gaat dus eigenlijk tussen de elite onder-
ling. Bovendien zijn veranderingen die plaatsvinden 
op het gebied van retail niet per defi niti e slecht voor 
de underprivileged.

Het versplinteringsconcept, dat centraal staat in deze 
thesis, lijkt een belangrijke rol te spelen binnen deze 
discussie. Maar omdat op basis van het algemene geen 
ruimtelijke vorm verklaard kan worden, worden in de 
volgende twee hoofdstukken twee shoppingmalls na-
der bekeken om te zien in hoeverre het de elite is die 
de dominante rol krijgt binnen deze discussie. 



BOVEN: Raghuleela Mall
MIDDEN: Infi nity Mall
ONDER: Oberoi Mall
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HOOFDSTUK 6: 
 INORBIT MALL

6.1 Introducti e
InOrbit is een shoppingmall, gelegen in een van de 
Westelijke suburbs van Mumbai: Malad. De Shop-
pingmalls zijn sinds het jaar 2000 als paddestoelen 
uit de grond geschoten in de suburbs van Mumbai. 
De kranten staan hier dan ook vol mee. Naar Malad 
wordt in een arti kel van frontline zelfs verwezen als 
‘Mallad’. Deze mall is dan ook een interessant object 
voor een case-studie binnen een onderzoek waarin de 
verschuiving van traditi onele naar georganiseerde re-
tail een prominente rol speelt.

Zoals uit de theorie gebleken is staan nieuwe ontwik-
kelingen over het algemeen niet op zichzelf. Ontwik-
kelingen kunnen gezien worden als veranderingen 
in associati es, waarbij dingen, insti tuti es en actoren 
een bepalende rol spelen. Deze actoren, insti tuti es en 
dingen kunnen dan ook in het geval van de totstand-
koming van de InOrbit Mall onderscheiden worden. 
In deze case wordt eerst een historische weergave 
van de ontwikkelingen gegeven. Hoe is het mogelijk 
dat er zo’n grote ruimte beschikbaar is voor een mall 
van 3.64 lakh sq.ft , als onderdeel van het nog grotere 
MindSpace project, in een zo dichtbevolkte stad? Hoe 
zijn de ideeën voor deze mall tot stand gekomen in 
een markt waar nog helemaal geen malls waren? En 
waarom werkt deze mall dan zo goed? Dit zijn enkele 

vragen die hierbij aan bod komen. 

Uiteindelijk wordt toegewerkt naar de vraag die cen-
traal staat in deze case: ‘Hoe is de InOrbit Mall als een 
van de eerste malls tot stand gekomen in een dicht-
bevolkte stad als Mumbai en in hoeverre is het ver-
splinteringsconcept op deze ontwikkeling van toepas-
sing?’ 

De controverse die deze case interessant maakt in het 
kader van dit onderzoek heeft  dus enerzijds betrek-
king op de locati e, op InOrbit als onderdeel van een 
mixed development zone. Anderzijds is deze mall als 
een van de eerste malls in Mumbai een interessant 
object en kunnen de acti es en reacti es van verschil-
lende parti jen tegen elkaar afgezet worden in het 
proces van translati e naar een nieuwe associati e. Uit-
eindelijk kan er dan een conclusie worden getrokken 
over in hoeverre de InOrbit Mall tot deze nieuwe as-
sociati e behoort en in hoeverre er met deze ontwik-
keling sprake is van winst van de elite ten opzichte van 
de underprivileged, of dat hiervan juist geen sprake 
is. 

6.2 Van vuilnisbelt tot shoppingmall
InOrbit is onderdeel van een groter project, Mindspace 
genaamd. Als geheel neemt dit project een zeer groot 
grondoppervlak in beslag. Het gebied is te typeren als 
een business-area, maar omvat naast kantoren ook 
een woonfuncti e en een belangrijke retail-functi e. 
Het gebied is prominent gelegen aan de Link Road, 
een van de grote Noord-Zuid corridors van Mumbai. 
Maar waarom is nou net dit gebied gekozen voor de 

AFB. 6.1: INORBIT.
Op deze foto is de InOrbit Mall te zien vanaf 
de Link Road. Tussen de weg en de ingang 
zijn lange hekken geplaatst, die de mall 
afscheiden van de weg en alle mensen 
hierop.
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ontwikkeling van een mall? En hoe is deze ontwikkel-
ing mogelijk geweest? Welke parti jen zijn hierbij be-
trokken geweest? Dit zijn vragen die interessant zijn 
wanneer naar de historische ontwikkeling van de mall 
gekeken wordt, en waar in deze paragraaf antwoord 
op gegeven zal worden.

Het land waarop de mall gevesti gd is heeft  lange ti jd 
behoord tot een trust. Dit trust was eigendom van 
de Wadya’s, een van de families in Mumbai die veel 
grond bezitt en. De Wadya’s zijn in de koloniale peri-
ode acti ef geweest in de scheepsbouw en hebben in 
ruil voor deze acti viteiten land gekregen van de Brit-
ten, waaronder het land waarop nu Mindspace geves-
ti gd is. Het land is in de jaren ’90 overgenomen door 
K. Raheja Corp, met het oog op het aanvullen van de 
landbank. Een ontwikkelaar heeft  namelijk land nodig 
wanneer hij wil kunnen ontwikkelen, en daarom is 
het belangrijk deze alti jd aan te vullen. Toen het land 
gekocht is, waren er echter nog geen concrete plan-
nen voor ontwikkeling ervan. Opvallend bij de  aan-
koop van dit land is dat dit land ten ti jde van de aan-
koop een garbage-dump was. 

Deze garbage-dump heeft  een belangrijke rol gespeeld 
bij de overdracht van het land van de Wadya’s naar de 
Raheja’s. In 1968 heeft  de BMC besloten dit stuk land 
van 15 hectare in gebruik te nemen als vuilnisbelt 
en is het land daarom gaan pachten van de Wadya’s 
(The Times of India, 2007). Tegenwoordig, nu Malad 
uitgegroeid is tot een dichtbevolkte wijk zou dit nooit 
gekund hebben, maar in deze ti jd was de wijk nog niet 
in ontwikkeling. Er waren dan ook geen bewoners die 

last van deze plek hadden, waar vele tonnen afval op 
gestort werden. Maar met de groei van de wijk Malad 
groeide ook de tegenstand tegen deze vuilnisbelt. De 
bewonersgroep Bangur Nagar residents heeft  jaren-
lang gestreden om de vuilnisbelt te verplaatsen, met 
uiteindelijk een positi ef resultaat. 

In 2002 heeft  het High Court de bewoners in het gelijk 
gesteld en de vuilnisbelt gesloten. Reden hiervoor was 
dat de vuilnisbelt uit haar voegen was gegroeid en 
voor veel ongemakken voor de omwonenden zorgde. 
De BMC heeft  als gevolg hiervan de grond overge-
geven aan ‘Ivory Properti es’, wat een onderdeel is van 
K. Raheja Corp die de rest van het land in de omgeving 
ook al in bezit heeft  (The ti mes of India, 2007). 

Zoals eerder aangegeven is het grootste deel van het 
land al in de jaren ’90 overgenomen van Wadya door 
K. Raheja Corp. In deze periode lag het huidige Mind-
space gebied nog midden tussen de mangroves en 
heeft  het nog de enorme vuilnisbelt op zich. Door deze 
kenmerken van het gebied hebben de Raheja’s een 
goede deal kunnen maken en het land tegen een zeer 
gunsti g tarief kunnen verkrijgen. Maar de vuilnisbelt 
die ten ti jde van de aankoop juist waardedrukkend is, 
blijkt na sluiti ng juist waardevermeerderend te zijn. 
Het land is hierdoor inmiddels voldoende opgehoogd 
om erop te kunnen bouwen. Bovendien is een groot 
gedeelte van de mangroves inmiddels al verdwenen, 
waar bij de ontwikkeling dus ook geen rekening meer 
mee gehouden hoeft  te worden. De garbage-dump 
heeft  dus een belangrijke rol gespeeld in de ontwik-
kelingen, omdat mede hierdoor het land bouwklaar 

AFB. 6.2: LINK ROAD
Langs de InOrbit Mall loopt een drukke weg, Link 
Road. In een lange rij zijn hier zowel de mall als 
Hypercity zichtbaar. Ook alle grote anchor stores 
zijn vanaf de weg te zien.
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is geworden. 

Bovenstaand verhaal lijkt een logische verklaring voor 
de veranderingen van het gebied weer te geven. In 
Mumbai bestaat er naast het formele verhaal ech-
ter alti jd nog een informeel verhaal. Zo ook voor het 
gebied waar later de InOrbit Mall op gebouwd is. De 
Wadya’s moeten geweten hebben van het ontwikke-
lingspotenti eel van het gebied, en hebben hierdoor 
een voorwaarde aan de deal gesteld. Bij toekomsti ge 
ontwikkelingen zouden zij 12% van de opbrengsten 
van deze ontwikkelingen krijgen. Voor K. Raheja Corp 
maakt dit de deal niet onaantrekkelijk, het gebied 
heeft  immers enorme potenti e. Hiervoor moeten ze 
er echter wel zeker van zijn dat de garbage-dump zal 
verdwijnen. Gedacht wordt dan ook dat de parti jen die 
vanuit het oogpunt van het milieu en de leefb aarheid 
van het gebied gestreden hebben tegen deze afval-
plek opgezet zijn door K. Raheja Corp zelf. Door deze 
groeperingen is het probleem namelijk aangevochten 
en is de dump gesloten, maar zonder deze sluiti ng zou 
het gebied waardeloos zijn voor de ontwikkelaar. 

Met bovenstaande ontwikkelingen is duidelijk ge-
worden hoe een stuk land met zo’n omvang be-
schikbaar kan zijn in een stad waar zo weinig ruimte 
vrij is. Logischerwijs heeft  dit ook gevolgen voor de 
infrastructuur in en om het gebied. Een mall met 
zo’n omvang trekt namelijk enorme bezoekersaan-
tallen en er kan verwacht worden dat er zich prob-
lemen omtrent het vervoersnetwerk gaan voordoen. 
Daarom is er vooraf aan de ontwikkelingen gepraat 
met mensen over de omliggende wegen gaan. De 
Malad Link Road, waaraan de InOrbit Mall gevesti gd 
is, is in de loop der jaren wel enorm verbeterd. Dit 
is gebeurd in 3 fasen, die in gang zijn gezet door de 
mall-managers en de road-builders. Dus hoewel een 
mall veel extra congesti e met zich mee brengt, is er 
juist door de komst van deze mall ook een positi eve 
bijdrage geleverd aan het wegennet. Maar naast deze 
Link Road, die een van de belangrijke Noord-Zuid a-
ders van de stad vormt, zijn er ook Oost-West corri-
dors nodig om de stad te ontsluiten. Hier ontbreekt 
het in Mumbai echter in grote mate aan. Naast het 
MindSpace gebied is zo’n Oost-West corridor gepland, 
welke een positi ef eff ect heeft  op de bereikbaarheid 
van de mall. Deze weg heeft  echter alti jd in het origi-
nele plan gestaan en is geen specifi ek doel geweest 
van de ontwikkelaars van het gebied. Op het stuk land 
waar de weg gepland stond, stonden ten ti jde van de 
ontwikkeling echter nog slums. Deze zijn dus verwij-
derd voordat de weg aangelegd kon worden, maar dit 
is zonder al te veel problemen gegaan.

De vraag die op dit punt nog over blijft  is hoe het idee 
om hier een shoppingmall te ontwikkelen opgeko-
men is. Hier zal in de volgende paragraaf op ingegaan 
worden. 

6.3 InOrbit Mall in ontwikkeling
Rond 1997/1998 zijn de eerste ideeën voor de ontwik-
keling van het concept van een mall door K. Raheja Corp 
op papier gezet. K. Raheja Corp is een grote ontwikke-
laar die acti ef is in heel India. Het idee voor de InOrbit 
Mall is ontstaan als gevolg van een visie van een van 
de Raheja-leden, Neera Raheja. Hij had een visie om 
een heel gebied te ontwikkelen met gemengde func-
ti es; residenti al, retail en commercial. Dit is het Mind-
Space gebied in Malad geworden, waarvan de InOrbit 
Mall een onderdeel is. Hoewel er al voor 2000 over 
een concept van de mall is nagedacht, is deze pas op 
23 februari 2004 werkelijkheid geworden. 

Retail in Malad lijkt een zeer logische keuze. Hoewel 
er niet veel keuze was voor de locati e van de InOrbit 
Mall, de mall moest immers onderdeel worden van 
het grotere Mindspace gebied, is dit een zeer geschik-
te locati e voor een shoppingmall. Malad is een wijk 
met een hoog percentage middenklasse, en dit is nou 
net de groep die binnen de doelgroep van een mall 
valt. Deze hoge aanwezigheid van de middenklasse 
hangt ook grotendeels samen met de andere func-
ti es van Mindspace. In de kantoren van Mindspace 
zijn voornamelijk call-centers gevesti gd. Deze hebben 
werknemers nodig die goed Engels spreken, en deze 
zijn hier dan ook te vinden. De combinati e van een 
kantorenpark met een mall lijkt dus een goede keuze. 

Maar hoewel de locati e van de mall in de stad erg 
goed lijkt te zijn, zijn er bij het ontwikkelen vanaf het 
begin twee grote uitdagingen geweest. De eerste uit-
daging heeft  betrekking op het feit dat de InOrbit Mall 
een van de eerste malls in India is, en er op het mo-
ment van het bedenken van het concept nog geen er-
varing binnen het team was met het ontwerpen hier-
van. Als team was er dus nog niet veel bekendheid 
met shoppingmalls en een grote uitdaging was dan 
ook om het interne team te overtuigen. Daarom is het 
team naar het buitenland gegaan om voorbeelden te 
kunnen zien en zijn er veel fi lms gekeken om inspi-
rati e op te doen (R. Munshi). Met deze voorbeelden 
in het achterhoofd is het concept voor de InOrbit Mall 
ontwikkeld. Toch lijkt het vreemd dat een bedrijf dat 
geen enkele kennis heeft  van shoppingmalls deze gaat 
ontwikkelen. Volgens A. Sanduram (2009) is dit echter 
een logische stap:
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‘Obviously uhh the Raheja’s are developers, so they 
had a very great strength in residenti al assets, com-
mercial assets. The other directi on defi nitely is the 
hotels which are present and so on, so the one asset 
cluster we did not have presence in is retail assets. So 
it makes sense to get into retail assets, because they 
already have a retail chain called Shoppers stop Cross-
words. So I mean it is very logical to bridge that gap’. 

Het toevoegen van een nieuwe vorm van retail aan de 
bezitti  ngen van de Raheja’s is dus een logische stap 
om op deze manier risico’s te spreiden. Bovendien 
is bij het ontwikkelen van het concept veel gebruik 
gemaakt van buitenlandse adviezen. Er zijn verschil-
lende marktonderzoeken gedaan door Jones Lang 
Lasalle Meghraj waarin naar antwoorden gezocht is 
op zeer uiteenlopende vragen. Er is in kaart gebracht 
welke retailers er op dat moment acti ef waren op de 
markt en welke er verwacht worden te gaan groeien. 
Daarnaast is er gekeken naar welke retailers er in de 
nabije toekomst op zullen komen en welke een be-
dreiging kunnen vormen voor de mall. Daarnaast is 
er ook gekeken naar welke soorten retail er wenselijk 
zijn in een nieuw te ontwikkelen mall. Na het bestu-
deren van al deze gegevens is besloten om de mall 
te gaan ontwikkelen, omdat verwacht werd dat deze 
levensvatbaar zou moeten zijn (A. Sanduram, 2009).

De tweede uitdaging bij de ontwikkeling van de InOr-
bit Mall was om retailers te vinden die de ruimtes in 
de mall wilden huren. Het heeft  lang geduurd voordat 
huurders overtuigd waren om de ruimtes in een mall 
te betrekken. Degenen die wel snel kwamen waren de 
internati onaal georganiseerde retailers, omdat deze 
ervaring hadden met malls. In India werden malls tot 
voor kort echter als iets raars gezien, omdat retail hier 
meestal aan de weg plaatsvindt. De lokale ondernem-
ers zijn dan ook moeilijk in de mall te krijgen. Daar-
naast is de mindset in verschillende delen van India 
telkens weer heel anders. Zelfs op buurtniveau ver-
schillen de bedrijven. Markten zijn erg lokaal en 
daardoor is geen enkele mall hetzelfde. Een andere 
bijkomsti gheid waarom malls niet populair waren bij 
lokale retailers, is dat er een service charge betaald 
moet worden, welke de lokale retailers vaak niet be-
reid zijn te betalen.

Bij de ontwikkeling van de mall is gebruik gemaakt 
van verschillende anchor stores. Er is namelijk pas 
gestart met de bouw ervan nadat een groot deel van 
de ruimten in de mall verhuurd was, om op deze ma-
nier risico te vermijden. Deze winkels vullen zo’n 65% 

van het totale vloeroppervlak. De resterende 35% 
was moeilijker te vullen. Hiervoor moesten lokale 
ondernemers benaderd worden. Veel mensen in In-
dia snapten het mall-concept echter nog niet volgens 
Dhr. R. Munshi (2009). De retailer langs de weg voelt 
zich koning in India, en het heeft  heel veel moeite 
gekost om de lokale retailers ervan te overtuigen dat 
je achter hoge muren in een mall ook goede zaken kan 
doen. De anchor stores, die vaak internati onaler ge-
richt zijn en het concept van malls beter kennen war-
en dan ook makkelijker te verleiden een ruimte in de 
mall te huren. De anchor stores die in de InOrbit Mall 
gevesti gd zijn, zijn Shoppers Stop, Lifestyle, Crossword 
en Fame Multi plex. Deze zijn van de buitenkant van de 
mall goed zichtbaar, waardoor ze een goede trekpleis-
ter voor de consumenten vormen (Af. 6.3). 

Het warenhuis Shoppers Stop en de boekwinkel Cross-
words zijn van dezelfde eigenaar als de mall zelf. Dit 
zijn bekende winkels en zoals gezegd functi oneren ze 
als trekpleister. Bijkomend voordeel van eigen winkels 
in de mall plaatsen is dat er minder lang gezocht hoe-
ft  te worden naar retailers die de ruimten in de mall 
willen huren. Wanneer eenmaal duidelijk is dat grote 
retailers als Shoppers Stop en Crossroads zich ergens 
vesti gen, wordt de drempel voor andere retailers veel 
lager om ditzelfde te doen.

Regels en vergunningen
Naast de twee uitdagingen waar de ontwikkelaars van 
de mall mee te maken hebben gehad, hebben zich 
niet al te veel moeilijkheden voorgedaan. Zoals eerder 
is aangegeven is de locati e van de mall niet specifi ek 
gekozen, het moest een onderdeel vormen van het 
Mindspace gebied en is daarom op dit terrein geves-
ti gd. De locati e van de mall op het plot is naar alle 
waarschijnlijkheid bepaald door de goede zichtlocati e 
ervan. Dit is de plaats met de grootste zijde gelegen 
aan de Link Road, waardoor de plek goed zichtbaar is 
vanaf de weg en hiermee ook makkelijk toegankelijk 
is.

Deze vrije keuze van de mall op het plot is het gevolg 
van het gebrek aan speciale zones of regels voor 
malls in Mumbai. Malls kunnen zonder toestem-
ming op elke locati e neergezet worden en er is dan 
ook geen toestemming nodig geweest voor de bouw 
van InOrbit. De enige vergunning die nodig is bij de 
bouw van een mall is een ‘building-permission’. Ook 
deze vergunning is zonder al te veel problemen ver-
kregen. Toch is het vaak moeilijk deze vergunning te 
krijgen in India. Dit ligt echter niet in het feit dat de 
overheidsinstanti es deze niet af willen geven, maar in 
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het bureaucrati sche gehalte ervan. Er moet naar alle 
verschillende afdelingen van alle betrokken instanti es 
gegaan worden voor een stempeltje of een handteke-
ning, wat de zaak erg onoverzichtelijk maakt. En hoe-
wel de regels van wat wel en niet kan helder zijn, is 
de ‘building-permission’ toch gevoelig voor corrupti e. 
Degene die bepaalt of er wel of niet wordt voldaan 
aan de regels kan dit namelijk doen naar eigen inzicht 
en de beslissing berust dus weldegelijk op de percep-
ti e van degene die deze af moet geven. 

Voor de multi plexes die in bijna elke mall, waaronder 
ook InOrbit, gevesti gd zijn moet voldaan worden aan 
strengere regels. Voor de Fame Multi plex in InOrbit is 
een ‘fi re & police permission’ aangevraagd. De achter-
liggende gedachte dat voor multi plexes een ‘fi re & po-
lice permission’ aangevraagd moet worden zit in het 
feit dat hier veel bezoekers op afk omen. Toch lijkt het 
met deze reden vreemd dat deze regel dan wel geldt 
voor multi plexes, maar niet voor de shoppingmall zelf. 
Deze shoppingmall kent immers ook hoge bezoek-
ersaantallen. De verklaring hiervoor kan gevonden 
worden in een eerdere controverse, namelijk de Upa-
har cinema tragedy. Bij een brand in deze multi plex 
in Delhi zijn 59 mensen om het leven gekomen als 
gevolg van het niet naleven van bepaalde veiligheids-
voorschrift en. Zo waren er geen vluchtwegen of war-
en deze niet aangegeven, zodat de bezoekers nergens 
heen konden ti jdens te brand. De High Court heeft  de 
schuld van deze ramp mede bij de overheid gelegd 
wegens het verzaken van de plicht om constructi es 
te controleren (The Tribune Chandigahr, 2007). Als 
gevolg hiervan heeft  de overheid de ‘fi re & police per-
mission’ ingevoerd, zodat er verplicht een controle 
uitgevoerd moet worden bij de bouw van multi plexes. 
Voor de shoppingmalls is het echter enkel bij een in-
specti e gebleven. 

Voor de bouw van InOrbit is dus eerst een basic per-

mission aangevraagd. Vervolgens is gestart met de 
bouw, die uitgevoerd moet worden volgens de origi-
nele plannen op basis waarvan de basic permission 
is aangevraagd. Na de ontwikkeling van het gebouw 
is de defi niti eve permission afgegeven. In de periode 
van de bouw kan niks meer veranderd worden aan de 
constructi e. De buitenkant is dus hetzelfde gebleven 
als in het originele plan, maar aan de binnenkant is 
nog veel veranderd om het concept te verbeteren. Dit 
verbeteringstraject is het gevolg van alle onwetend-
heid op het gebied van malls op dit moment, InOrbit 
is immers een van de eerste malls die gebouwd is in 
India. Volgens R. Munshi (2009) is de mall echter pas 
echt goed geworden na de ingebruikname ervan. Op 
dit moment kon pas gezien worden hoe de concepten 
in het echt uitwerkten.

Interne structuur
Zoals al uit de typologie in het vorige hoofdstuk is ge-
bleken, kennen malls over het algemeen een bepaalde 
interne structuur. Uiteraard geldt dit ook voor de In-
Orbit Mall. Het idee van de Raheja’s was om het con-
cept simpel te houden, een simpel concept dat werkt. 
Het was namelijk van groot belang de kosten laag te 
houden bij de ontwikkeling. Chapman & Taylor zijn 
daarom gekomen met het idee voor een ‘racetrack 
model’. Dit is een simpel model waarbij in een ronde 
langs alle winkels gelopen kan worden en waarbij er in 
het midden van de mall een open ruimte te vinden is. 
Omdat de kosten laag gehouden moesten worden, is 
na de ontwikkeling van het concept naar een Indiase 
architect gestapt voor de constructi e, PJ Badkin. Hier-
mee is het Europese concept van Chapman & Taylor 
verindianiseerd. 

Deze verindianisering van het concept was nodig, om-
dat de omstandigheden in een land als India heel an-
ders zijn dan in bijvoorbeeld Europa. Grote verschillen 
in aanwezige actoren, insti tuti es en dingen bepalen 

AFB. 6.3: ANCHOR STORES INORBIT AFB. 6.4: MENSEN DIE MALL GEBRUIKEN OM TE RELAXEN
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een andere uitkomst van wat succesvol is. Een belang-
rijk verschil in de interne structuur van InOrbit met 
Europese malls is dat de winkels in InOrbit kleiner in 
omvang zijn. Dus een winkel die hetzelfde aantal pro-
ducten verkoopt als in een Europese stad heeft  daar in 
Mumbai minder ruimte voor nodig. Dit heeft  tot gevolg 
dat de gangpaden in de winkels veel smaller zijn. Ener-
zijds kan de reden hiervoor gevonden worden in het 
feit dat Mumbai een zeer dichtbevolkte stad is en dat 
er simpelweg gewoon minder ruimte beschikbaar is. 
Dit kan echter niet de enige reden zijn, want de malls 
nemen in verhouding juist erg veel ruimte in beslag 
gezien het geringe percentage van de bevolking dat 
hier gebruik van maakt. Het klimaat vormt een meer 
aannemelijke reden voor de interne structuur die de 
InOrbit Mall heeft  aangenomen. In Mumbai is het al-
ti jd erg warm en mensen komen deels ook naar deze 
mall om lekker af te koelen en op deze manier te ont-
spannen. De mall, en alle winkels hierin, moeten dus 
gekoeld worden middels airconditi oning. Het koelen 
van ruimten is veel duurder dan het verwarmen hier-
van, en dit lijkt een logische verklaring voor het feit 
dat winkels in Mumbai kleinschaliger zijn opgezet dan 
in Nederland.

Daarnaast heeft  InOrbit ook enkele kenmerken die 
zeer typerend zijn voor de Aziati sche shoppingmall. 
InOrbit heeft  3 verdiepingen. Op de begane grond 
bevinden zich de grote department stores die de link-
er en rechter zijkant van de mall vullen. De rest van 
de verdieping is gevuld met enkele kleinere winkels. 
Ditzelfde geldt voor de eerste verdieping. De boven-
ste verdieping is ingericht als food-court met de Fame 
Multi plex aan de linker zijkant. Reden voor een volle-
dige verdieping met eten en entertainment is dat uit 
onderzoeken is gebleken dat de Indiase consument 
hier meer aan wil besteden dan aan mode. 

‘We realised that they are willing to spend on food and 
entertainment more than on fashion’ (A. Sanduram, 
2009).

Het succes van een mall wordt grotendeels bepaald 
door de indeling, en een goede structuur bestaat uit 
een mix van winkels, eten en entertainment. Deze mix 
is in de InOrbit Mall duidelijk aanwezig met het food-
court op de 2e verdieping. Consumenten in Mumbai 
zijn blijkbaar eerder geneigd om naar een mall te gaan 
voor de ontspanning dan voor het daadwerkelijk doen 
van aankopen. Dit blijkt ook duidelijk wanneer er een 
kijkje genomen wordt in de InOrbit Mall. Overal zitt en 
mensen op bankjes bij te komen van de hitt e en even 
lekker te ontspannen (6.4). Hiermee wordt de trend 

bevesti gd dat shoppingmalls een heel andere functi e 
krijgen dan wat in eerste instanti e de bedoeling is. 
Shoppingmalls worden niet alleen gebruikt voor het 
doen van aankopen, ze dienen steeds vaker simpel-
weg als een ruimte om te ontspannen. De shopping-
mall kan in feite gezien worden als een nieuw soort 
openbare ruimte in een stad die daar een groot tekort 
aan heeft . Verschillende groepen, waaronder voor-
namelijk de (hogere en lagere) middenklasse, pro-
fi teren dus het meest van deze nieuwe ontwikkeling 
op het gebied van retail. Zij hebben er een nieuwe 
ruimte bij gekregen waar ze hun vrije ti jd door kun-
nen brengen.

6.4 Hypercity
Hypermarkets, de enorme supermarkten waar naast 
de dagelijkse boodschappen ook electronica en huis-
houdelijke arti kelen worden verkocht, zijn net als de 
shoppingmalls sinds enkele jaren in opkomst in Mum-
bai. De InOrbit Mall heeft  de eerste hypermarket van 
Mumbai gevesti gd: Spencer’s. 

Naast de mall ligt de Hypercity, ook een hypermarket 
(Afb . 6.5). Dit is in feite een op zichzelf staande mall, 
ook gelegen aan de Link Road. Ook Hypercity is een 
concept dat ontwikkeld is door K. Raheja Corp. Het 
concept voor deze Hypercity is opgekomen in 2005. K. 
Raheja Corp zag dat er een tekort was aan echte hy-
permarkets en deze ontwikkeling past goed binnen de 
ontwikkelingen van K. Raheja Corp zelf met de groe-
iende retail-bezitti  ngen. Bovendien denken ze hiermee 
het A+ segment aan te spreken, en dat ze hier de hy-
percity van een wereldklasse mee neerzett en waar op 
dat moment nog een gemis aan is. Dit hoge segment 
wordt aangesproken door hypermarkets, omdat deze 
luxe producten verkopen. Zo worden er bijvoorbeeld 
exoti sche fruitsoorten verkocht of verpakte sappen. 
Dit zijn dingen die over het algemeen niet bij de tradi-
ti onele retailers in de stad gekocht kunnen worden. In 
deze zin vormt Hypercity dus eerder een aanvulling op 
het bestaande retailbestand dan een bedreiging.

Toch hebben hypermarkets in Mumbai veel kriti ek 
voor hun kiezen gehad. De voornaamste reden hier-
voor is dat hypermarkets grootschaliger in kunnen ko-
pen dan de kleinere retailers en hierdoor hun groen-
ten en fruit tegen lagere prijzen aan kunnen bieden. 
Deze prijsvoordelen zijn mogelijk doordat grote geor-
ganiseerde retailers rechtstreeks van de aanbieders 
kunnen kopen zonder tussenpersonen en doen aan 
contract farming. Dit geldt ook voor Hypercity. 

Contract farming houdt in dat een retailer rechtstreeks 
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afspraken maakt met de boer. Op deze manier hoeft  
de boer niet eerst naar een tussenpersoon met zijn 
producten voordat ze naar de wholesalemarket gaan, 
waar de producten gekocht kunnen worden door de 
retailers. Wanneer de grote retailers doen aan con-
tract farming vallen er dus verschillende schakels uit 
de traditi onele producti eketen. In de jaren ’50 is er 
echter een wet ingevoerd om deze taferelen te voorko-
men, de APMC Act. De oude APMC Act heeft  ervoor 
gezorgd dat er alleen wholesalemarkten mogen zijn 
buiten de stad. Dit hield dus ook in dat de volledige 
aanleveringsketen van producten doorlopen moest 
worden voordat producten de retailer bereikten. Met 
deze wet zijn de mandis door de overheid ingevoerd. 
Door de invoering van deze wet werd vastgesteld dat 
aankopen van retailers niet meer rechtstreeks bij de 
boer gedaan mochten worden. Het aankopen van 
producten moet dus alti jd via een mandi gaan, en 
anders moet er mandi tax betaald worden. Dit houdt 
automati sch ook in dat een boer zijn producten alleen 
kwijt kan aan een mandi (Kumar e.a., 2008, pp.69) De 
traditi onele producti eketen, die hiermee tot stand is 
gekomen, is schemati sch weergegeven op afb eelding 
6.7.

Deze wet is een aantal jaren geleden echter aangepast 
onder druk van de corporate retailers. Met de aan-
passing van deze wet is het voor grote retailers weer 
mogelijk geworden om rechtstreeks van de boer te 
kopen en de verschillende tussenpersonen dus over 
te slaan. De prijs van het eindproduct is voor de geor-
ganiseerde retailer vele malen lager dan wanneer 

deze tussenpersonen wel binnen de keten blijven. 
Elke tussenpersoon moet immers iets aan de handel 
verdienen. Met de amended APMC Act is dit veran-
derd en is ook contract farming mogelijk geworden. 
Dit hele proces is in gang gezet door een grote interna-
ti onale retailer, Metro. Metro is een grote winkel waar 
producten in veelvoud worden verkocht. In feite lijkt 
deze winkel dus op een wholesalemarkt, het verschil 
is echter dat bij Metro wordt verkocht aan parti cu-
lieren. Het concept is dus vergelijkbaar met het Ma-
kro-concept dat ook in Nederland te vinden is. Met de 
komst van Metro is er dus een soort wholesalemarkt 
in Mumbai gekomen, wat in feite tegen de regels van 
de oude APMC Act is. Metro heeft  hiervoor een licen-
ti e gekregen van de staat Maharashtra. In feite zijn 
deze licenti es illegaal en krijgen ze deze door de staat 
om te kopen. De staat gaat hierin mee, omdat ze door 
omkoping geld kunnen ontvangen. Maar daarnaast is 
de overheid voor het toelaten van de grote (interna-
ti onale) retailers, omdat ze hierdoor veel meer belas-
ti nggelden binnen kunnen krijgen. 

Door deze aanpassing in de wet lijken georganiseerde 
retailers als hypercity dus een enorm voordeel te be-
halen ten opzichten van de kleinere winkeliers en de 
hawkers. Deze insti tuti e is dan ook van groot belang 
voor het succes van Hypercity en de vraag is dan ook 
hoe het mogelijk is dat deze APMC Act zomaar heeft  
kunnen veranderen. 

Veel parti jen geven aan dat de veranderingen een lo-
gisch gevolg zijn van de veranderende ti jden. Doordat 

AFB. 6.5: HYPERCITY AFB. 6.6: RUIM AANBOD GROENTEN IN HYPERCITY

AFB. 6.7: SCHEMATISCHE WEERGAVE TRADITIONELE TOELEVERINGSKETEN.

Bron: Kumar e.a. (2008).



94

georganiseerde retail in steeds grotere getale haar 
intrede doet in Mumbai, komt er ook steeds meer 
kennis op dit gebied. Zo ook over de producti eketen. 
Door de vele tussenpersonen in de manier waarop 
de keten in zijn werk gaat voor de traditi onele retail-
ers, wordt een groot deel van de producti e verspild. 
Het duurt lang voordat de producten de hele keten 
doorlopen hebben. Bovendien worden de producten 
vervoerd in vrachtwagens die hier niet goed voor zijn. 
Zo wordt er geen gebruik gemaakt van koelwagens en 
worden de wagens veel te vol gestopt, waardoor de 
kwetsbare groentes uiteindelijk niet meer verkocht 
kunnen worden. 

Daarnaast geven verschillende georganiseerde retail-
ers, waaronder ook Hypercity, aan dat zij verwachten 
dat de boeren juist van deze veranderingen zullen 
profi teren. Wanneer een boer contract farming gaat 

doen voor een bedrijf, heeft  deze een vaste bron van 
inkomsten. De boer weet zeker dat hij al zijn produc-
ten kan verkopen aan Hypercity wanneer ze hier een 
afspraak over hebben. Ze kunnen dus grote hoeveel-
heden aan een parti j verkopen in plaats van kleine ho-
eveelheden aan veel verschillende afnemers. Ook in 
deze kwesti e komt het gepolariseerde karakter van de 
strijd die er gaande is in de retail in Mumbai naar vo-
ren. Dit voordeel van contract farming wordt door te-
genstanders, zoals Mr. Shett y van India FDI Watch en 
Mr. Jafri van Focus on the global South tegengespro-
ken. De reden die zij hiervoor aandragen is dat boeren 
hun onafh ankelijkheid kwijtraken. De grote parti jen 
kunnen gaan bepalen wat welke boer gaat produc-
eren wanneer zij onder contract staan en de boeren 
verliezen hier elke vorm van vrijheid in. Als gevolg hi-
ervan ontstaan er hele regio’s waar slechts één gewas 
in verbouwd wordt. 

Fase Actoren Instituties Dingen
1: Grondverwerving
(tot 2002)

- Wadya
- K. Raheja Corp
- BMC
- Bangur Nagar

Residents
- Ivory Properties

- Sluiten van de
garbage dump

- Garbage dump
- Link Road/ Oost

West corridor
- Slum
- Corruptie

2: Conceptontwikkeling
(1997 2004)

- K. Raheja Corp
- Buitenlandse

adviesbureaus
- Chapman & Taylor
- High Court
- Kiranashop houder
- Hawkers
- Politie

- Service charge in
malls (?)

- Building permission
- Fire & police

permission
- Verindianisering

concept

- Opkomst van de
malls

- Mindset t.o.v. malls
- Anchor stores
- Multiplexes
- Upahar cinema

tragedy
- Racetrack model
- Kleinere

oppervlakte van de
winkels

- Airconditioning
- Klimaat
- Corruptie (hafta)

3: Opkomst van
hypermarkets in
Mumbai: Hypercity
(2005 nu)

- K. Raheja Corp
- Maharashtra state
- Boeren
- Trader
- Commission agent
- Wholesaler
- Kiranashop houder
- Hawker

- Amended APMC
Act

- Opkomst
hypermarkets

- Contract farming
- Kortere supply

chain
- Illegale licenties

Tabel 6.1: Actoren, insti tuti es en dingen in de InOrbit associati e.
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6.5 Het proces van translati e
In de bovenstaande paragrafen zijn de ontwikkelingen 
die vooraf zijn gegaan aan de totstandkoming van de 
huidige InOrbit Mall beschreven. In deze beschrijving 
zijn de verschillende actoren, insti tuti es en dingen 
naar voren gekomen die een invloed hebben gehad 
op dit proces. Dit volledige proces kan onderverdeeld 
worden in 3 fasen. 

Fase 1: Grondverwerving
Fase 2: Conceptontwikkeling
Fase 3: De opkomst van hypermarkets in Mumbai: Hy-
percity als onderdeel van InOrbit.

Op dit gehele schema, waarin alle actoren, insti tuti es 
en dingen zijn opgenomen die een invloed hebben 
gehad op de huidige ruimtelijke vorm van de InOr-
bit Mall, kan ook het proces van translati e van Cal-
lon toegepast worden (tabel 6.1). Op deze manier 
wordt duidelijk welke actoren organiseren en welke 
georganiseerd worden, omdat niet duidelijk is welke 
actoren machti ger zijn dan anderen. Daarom wordt 
het schema van Callon per fase doorlopen om zo te 
kunnen bepalen welke actoren dominant zijn en hier-
mee een uitspraak te kunnen doen over in hoeverre 
er sprake is van een dominante rol van de elite ten 
opzichte van de urban poor. 

Fase 1: De grondverwerving
Het probleem in deze case is drieledig, wat ook blijkt 
uit de verschillende fasen die vastgelegd zijn in het 
schema. De eerste fase heeft  betrekking op de grond-
verwerving. 

Problemati sering
In de eerste fase heeft  het probleem betrekking op 
de grondverwerving. Neera Raheja heeft  de visie om 
een gebied te ontwikkelen met verschillende functi es. 
Hiervoor is grond nodig en deze is gevonden in Malad. 
Deze grond is op dit moment echter nog in handen 
van de Wadya’s, welke dus in het proces betrokken 
moeten worden. Daar komt nog bij dat het land in dit 
stadium nog gebruikt wordt als vuilnisbelt.

Interesseren
De Raheja’s hebben dus als doel de grond te ver-
werven. De Wadya’s krijgen de rol om de grond te 
verkopen. Dit is interessant voor deze parti j gezien 
de grond redelijk waardeloos is door de vuilnisbelt. 
Bewonersverenigingen protesteren tegen de vuilnis-
belt, waarschijnlijk in naam van de Raheja’s, die deze 
vuilnisbelt na aankoop van het land willen laten ver-
dwijnen. 

Vastleggen
Er worden afspraken gemaakt tussen de verschillende 
parti jen. De Wadya’s verkopen het land onder de 
voorwaarde dat ze 12% van de winst van de ontwik-
kelen van de Raheja’s zullen ontvangen. De vuilnisbelt 
neemt de ondergeschikte rol aan en zal verdwijnen, 
mede door toedoen van bewonersverenigingen die 
de rol hebben gekregen tegen deze vuilnisbelt te stri-
jden.

Mobilisati e
De bewonersorganisati e heeft  de strijd tegen de 
vuilnisbelt gewonnen. De vuilnisbelt verdwijnt en K. 
Raheja Corp krijgt hiermee groen licht om het gebied 
te gaan ontwikkelen. De Wadya’s krijgen een deel van 
de opbrengsten en verliezen hiermee de zeggenschap 
over het gebied. K. Raheja Corp is de dominante actor 
in deze nieuwe associati e en de gemengde gebieds-
ontwikkeling die tot stand komt met het dominante 
object dat hierbij hoort, de mall. 

Fase 2: De conceptontwikkeling van InOrbit
De tweede fase heeft  betrekking op de periode waarin 
K. Raheja Corp een concept voor de ontwikkelen mall 
gaat bedenken. De tegenstand in deze fase zit niet in 
het feit dat er groepen tegen de mall zijn, het is dui-
delijk dat het concept nog in opkomst is en dat hier 
vertrouwen in gekweekt moet worden. 

Problemati sering
Malls zijn eind jaren ’90 nog een redelijk onbekend 
fenomeen in India. Het voornaamste probleem in de 
fase van de conceptontwikkeling is dan ook de onwe-
tendheid op het gebied van malls. Hoe kan de mall het 
beste ontwikkeld worden zodat er klanten komen en 
zodat er retailers gevonden kunnen worden die zich 
hier willen vesti gen? 

Interesseren
Verschillende actoren en dingen zijn erbij betrokken 
om van InOrbit een succes te maken. Buitenlandse ad-
viesbureaus hebben de rol gekregen om marktonder-
zoek te doen op basis waarvan een concept ontwik-
keld kan worden. De Mindset in Mumbai ten opzichte 
van malls speelt hierbij een belangrijke rol. De hoge 
muren waarachter de retailer zich moet gaan vesti gen 
mogen geen negati eve gevoelens meer oproepen. 
Hawkers passen niet binnen het beeld dat de ontwik-
kelaars met deze mall willen uitstralen en de politi e 
wordt ingeschakeld om deze groepen te verwijderen.

Vastleggen
In het buitenland ontwikkelde concepten worden 
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aangepast aan de Indiase omgeving. Het klimaat zorgt 
ervoor de ruimten alti jd van airconditi oning voorzien 
moeten zijn, waardoor winkels kleiner zullen zijn in 
verband met de hoge kosten van het koelen. Anchor 
stores in de mall verlagen de drempel voor de retailer 
die zich in Mumbai normaal gesproken koning voelt 
langs de weg, waardoor hij toch de mall ingetrokken 
wordt. Het racetrack model van de mall zorgt er ver-
volgens voor dat alle winkels aangedaan worden door 
bezoekers en hierdoor ook succesvol kunnen zijn in de 
mall. De politi e wordt omgekocht waardoor de haw-
kers in het Mindspace gebied inderdaad verdwijnen. 
Door corrupte prakti jken moeten de hawkers, welke 
vallen onder de urban poor, dus verdwijnen uit het 
beeld van de mall. In feite worden de hawkers dus de 
dupe van het geld dat de politi e kan verdienen aan 
deze groep. 

Mobilisati e
Na een lang proces van het ontwikkelen van een con-
cept is er een concept gemaakt dat volledig aansluit 
bij de wensen van de Indiase consument. Hierbij zijn 
er dus veel dingen bepalend geweest voor de vorm 
die de InOrbit Mall heeft  aangenomen. Dingen als het 
klimaat en de mindset van de retailers en consumen-
ten zijn hierbij doorslaggevend geweest en hebben 
een duidelijk stempel gedrukt op een oorspronkelijk 
Europees concept. 

Fase 3: Opkomst van Hypermarkets in Mumbai: Hy-
percity
In de derde fase staat de opkomst van Hypercity, de 
hypermarket naast InOrbit, centraal. Er zijn grote ve-
randeringen gaande op het gebied van de wholesale-
markten van Mumbai, welke grote invloed hebben op 
het succes van Hypercity.

Problemati sering
K. Raheja Corp constateert dat er een tekort is aan 
echte hypermarkets in Mumbai. Het past in het 
straatje van deze ontwikkelaar om zich bezig te hou-
den met het ontwikkelen van retail, omdat ze hier al 
verschillende belangen in hebben. Volgens K. Raheja 
Corp is er een tekort aan winkels voor het A+ segment 
en daarom wordt met het idee gekomen om Hyper-
city te ontwikkelen als onderdeel van InOrbit. 

Interesseren 
K. Raheja Corp wil dus een hypermarket ontwikkelen, 
maar heeft  voor het succes hiervan enkele parti jen 
nodig. Zo worden de boeren bij het concept betrokken 
doordat zij aan contract farming kunnen gaan doen. 
Op grote stukken land zal hierdoor slechts één soort 

gewas gaan groeien, welke rechtstreeks aan Hyper-
city wordt geleverd. Daarnaast is er een belangrijke 
rol voor de staat Maharashtra, welke deze processen 
mogelijk moet maken. De rol van de staat ligt eerst 
in het omgekocht worden om licenti es uit te geven. 
Later verschuift  deze rol echter wanneer de staat Ma-
harashtra zich bezig gaat houden met het aanpassen 
van de wet. Er is dan ook een insti tuti e aan te wijzen 
welke een zeer prominente rol krijgt binnen het suc-
ces van Hypercity: De Amended APMC Act. Door deze 
veranderde insti tuti e is er ook een rol weggelegd voor 
de veranderende supply-chain, waardoor inkoop-
voordelen voor Hypercity mogelijk worden.

Vastleggen 
K. Raheja Corp wil succes met Hypercity. Om dit te be-
reiken moet een nieuw aantal actoren, insti tuti es en 
dingen dominant worden om Hypercity tot een suc-
cescvolle nieuwe associati e te maken binnen de geor-
ganiseerde retail. De overheid steunt de georgani-
seerde retail vanwege de voordelen die zij zelf kunnen 
behalen. De APMC Act, die ervoor zorgt dat retailers 
niet rechtstreeks bij de boer mogen kopen wordt 
vervangen door de amended APMC Act, waardoor de 
supply-chain van goederen een stuk korter wordt. Als 
gevolg hiervan kan Hypercity contracten afsluiten met 
boeren en producten als groenten en fruit vele malen 
goedkoper aanbieden dan de concurrenten. 

Mobilisati e 
De APMC Act is ingevoerd, contract farming is een 
feit en Hypercity is een goedlopende winkel waar veel 
inwoners van Mumbai hun boodschappen doen. Het 
succes van de Hypercity is een feit en andere parti jen 
moeten zich aanpassen aan deze nieuwe dominante 
associati e. Het lijkt echter alsof andere parti jen zich 
nog niet bij deze gevormde associati e neerleggen. Na 
opkomst van de hypermarkets in Mumbai is er nameli-
jk veel te doen tegen deze enorme supermarkten. Or-
ganisati es die vinden dat kleine parti jen hierdoor uit 
de markt geprijsd worden komen in opstand, maar 
vooralsnog zonder resultaat. Associati es zijn alti jd in 
beweging en het lijkt er dus op dat deze black box snel 
weer geopend zal worden.

6.6 Conclusie
InOrbit past als succesvolle shoppingmall erg goed in 
het verhaal van de georganiseerde retail die sterk aan 
het groeien is in Mumbai. Met deze case is geprobeerd 
uit te leggen op welke manier deze mall deel uit is gaan 
maken van retail in Mumbai. Kortom, welke actoren, 
dingen en insti tuti es hebben deel uitgemaakt van het 
proces waardoor de InOrbit Mall nu een succesvolle 
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mall is in het uitgebreide retailbestand van Mumbai. 
Maar de vraag waar met bovenstaande verklaringen 
naartoe gewerkt is, is in hoeverre het versplinterings-
concept van toepassing is op de totstandkoming van 
de InOrbit Mall. 

Aangezien het proces van translati e is uitgewerkt in 
drie fasen, lijkt het ook logisch de conclusie in eerste 
instanti e per fase vast te stellen. In de eerste fase 
staat de grondverwerving centraal. K. Raheja Corp, 
de ontwikkelaar van de mall, weet de grond voor een 
vriendenprijsje van de Wadya’s over te nemen met 
een afspraak over de opbrengsten die het land in de 
toekomst zal genereren. Het enige probleem is de 
vuilnisbelt die op de grond is gevesti gd. In deze fase 
heerst in eerste instanti e dus een strijd tussen de elite 
onderling, de ontwikkelaar staat tegenover de BMC 
die de vuilnisbelt wil behouden. Maar door toedoen 
van de bewoners is het de ontwikkelaar die de strijd 
uiteindelijk wint en kan de shoppingmall gebouwd 
worden. In deze fase is dus geen sprake van het over-
heersen van de elite. Het is wel de elite die wint, maar 
deze elite wint niet ten koste van de have nots. Het 
zijn juist de bewoners die de vuilnisbelt en de BMC 
buiten spel hebben kunnen zett en. 

De tweede fase is meer gericht op het ontwikkelen van 
het concept van de mall zelf. In deze fase is gebleken 
dat om een shoppingmall levensvatbaar te maken in 
Mumbai, dat deze zich dan ook aan moet passen aan 
de stad. Het klimaat speelt bijvoorbeeld een belang-
rijke rol in de uiteindelijke vorm van de mall. Dit ding 
kan zich niet aanpassen aan een associati e, hier zal 
de nieuwe associati e zich aan aan moeten passen wil 
deze dominant worden. Maar daarnaast zijn er ook 
enkele zaken welke wel veranderd zijn door de komst 
van de mall. Zo is de mindset veranderd en leeft  niet 
langer het beeld dat de retailer langs de weg koning is. 
Het succes van de mall toont aan dat retailers zich nu 
ook succesvol achter de hoge muren kunnen vesti gen. 
Dit is dan ook de reden van het hyperpolaire denken 
in de strijd rondom retail die er gaande is. Parti jen die 
tegen georganiseerde retail zijn, zien dit namelijk als 
een bedreiging van traditi onele retail. In de omgeving 
van de InOrbit Mall is er echter geen sprake geweest 
van winkeltjes die weg zijn gegaan vanwege de komst 
van de mall. Wel is de gehele Mindspace area een 
no-hawking zone geworden, wat betekent dat hawk-
ers hier zijn moeten vetrekken. Maar ook deze fase 
bevesti gt de veronderstellingen die centraal staan in 
de literatuur over stedelijke veranderingen niet. De 
strijd die hier gevoerd is is niet tussen arm en rijk, 
maar onder andere tussen ontwikkelaar en parti jen 

achter de hawkers, welke beide tot de elite behoren. 
Er kan wel gesteld worden dat de hawkers de dupe 
zijn van de strijd die tussen de elite gevoerd wordt 
in dit geval. Maar juist omdat de groep die geld kan 
verdienen aan deze hawkers deze groep in stand wil 
houden vanwege de corrupte gelden die hieraan te 
verdienen vallen, zal deze groep ook zeker niet zo-
maar uit het straatbeeld verdwijnen. Ook vanuit een 
ander punt valt op te maken dat het zeker niet de elite 
is die profi teert van deze ontwikkeling. Bij de aanleg 
van de mall is de infrastructuur hiervoor verbeterd, de 
Link Road is verbreed. Maar alsnog staan hier inmid-
dels elke dag ellenlange fi les, en de elite zou gebaat 
zijn geweest bij investeringen in de infrastructuur 
rondom het gebied door de ontwikkelaar, wat niet 
is gedaan omdat dit ten koste zou gaan van een deel 
van de winst. De bewoners van demiddenklasse en de 
hogere klasse staan hier nu alti jd in de fi le, wat zeker 
ook laat zien dat wanneer alles volgens de wens van 
de elite zou gaan, dat de infrastructuur dan ook zeker 
enorm verbeterd zou zijn.

Tenslott e is ingegaan op de Hypercity, het nieuwst 
toegevoegde onderdeel van het InOrbit concept. Met 
de komst van een hypermarket wordt er een geheel 
nieuw terrein aangeboord. Hypercity is voornamelijk 
gericht op het A+ segment. Dit zijn dus de rijkeren van 
Mumbai. Er worden naast de dagelijkse boodschap-
pen als groenten en fruit dan ook veel luxe arti kelen 
verkocht die in de traditi onele kiranashops of bij de 
hawkers niet te koop zijn. Voor de groenten en het 
fruit is het een heel ander verhaal. Hypercity kan deze 
producten zelfs tegen lagere prijzen aanbieden dan de 
kiranashops en de hawkers vanwege inkoopvoorde-
len die zij behalen als gevolg van veranderingen in de 
APMC Act. De supply-chain wordt hierdoor korter voor 
georganiseerde retailers, maar de traditi onele retailers 
kunnen geen deel van deze verandering uitmaken. Ze 
zijn immers te klein om zelf contracten met boeren af 
te sluiten. Op deze manier lijkt deze groep benadeeld 
te worden door deze veranderingen, maar het kan 
echter ook van een andere kant bekeken worden. Er 
is namelijk een proces gaande waarin kiranashops on-
derdeel worden van de ketens. Ze verliezen hiermee 
hun onafh ankelijkheid, maar kunnen op deze manier 
wel onderdeel worden van de nieuwe associati e en 
onderdeel worden van de formele economie. Hier-
mee hebben ze kans op een zeker bestaan en een ho-
ger salaris dan ooit mogelijk zou zijn met het runnen 
van een kiranashop. Voor de boeren geldt eenzelfde 
verhaal. Door de mogelijkheid die zij geboden krijgen 
om contracten af te sluiten met de grote hypermar-
kets hebben zij een gegarandeerd inkomen. De parti j-
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en die aan de kant van de traditi onele retailers staan 
voeren in de gepolariseerde strijd het argument aan 
dat deze boeren hun vrijheid verliezen, maar is het 
nou wel zo erg dat boeren leren hoe ze een bepaald 
gewas op de beste manier kunnen verbouwen en zich 
daarin specialiseren? Door deze veranderingen zal er 
juist minder producti e verloren gaan.

Wanneer het proces van translati e voor alle drie de 
fasen van de InOrbit Mall gevolgd wordt, is duidelijk 
dat de veronderstellingen die ten grondslag liggen 
aan de dominante literatuur over stedelijke veran-
deringen niet bevesti gd kunnen worden. Ten eerste 
is duidelijk geworden dat de strijd die bij de InOrbit 
Mall gevoerd is voornamelijk gaat tussen de elite 
onderling, en niet tussen de elite en de urban poor. 
Wanneer alleen gekeken wordt naar wat er aan de op-
pervlakte gebeurt met de verschillende groepen, kun-
nen er wellicht enkele dingen vanuit de literatuur in 
deze case herkend worden. Hawkers zijn bijvoorbeeld 
wel verboden in het gebied rondom de mall. Maar 
dit benadrukt al te meer waarom de relati onele bril 
zo belangrijk is, hierdoor wordt duidelijk dat de strijd 
tussen de ontwikkelaars en de hawkers niet gaat tus-
sen arm en rijk, wat de literatuur zou veronderstellen. 
De strijd gaat tussen de ontwikkelaar en de parti j die 
corrupte gelden ontvangt voor het wegsturen van de 
elite op deze plek, maar welke er alti jd voor zal zorgen 
dat de hawkers zullen blijven bestaan om hun cor-
rupte inkomstenbron voort te laten bestaan.





BEELDEN MILL AREA
In de mill-area van Mumbai wordt volop 
gebouwd. Op deze foto’s is duidelijk het 
contrast tussen oud en nieuw te zien 
dat hierdoor ontstaat. Enerzijds zijn de 
oude fabrieken en chawls zichtbaar, an-
derzijds worden overal nieuwe en mod-
erne torens gebouwd.



101

MASTERSCRIPTIE STÉPHANIE STOELHORST  RETAIL GEREORGANISEERD

HOOFDSTUK 7:    

PHOENIX MALL

7.1 Inleiding

‘For almost a century, the stretch of land between 
Sewree to Dadar was called the ‘Mill Land’ as it had 50 
mills. Today it can easily be rechristened ‘Mall Land’ 
with shopping malls , commercial complex and high-
rise apartments taking over’ (Times of India, 2004).

Bovenstaand citaat slaat de spijker op zijn kop. De 
voormalige mill-area van Mumbai ondergaat grote 
veranderingen. Van mills naar malls is dan ook een 
logische kop voor de vele krantenberichten die hier-
over geschreven worden. Een van de meest in het 
oog springende voorbeelden van waar dit proces zich 
voordoet is in de Phoenix Mill. High Street Phoenix is 
een groot winkelgebied dat sinds 2000 gevesti gd is op 
de gronden van de Phoenix Mill. De vraag is hoe een 
ontwikkeling als deze tot stand komt, en belangrijker 
nog, wat deze ontwikkeling teweeg brengt? Dit zijn 
twee interessante vragen voor dit nieuwe winkelge-
bied in een voormalige mill-area. 

Wanneer er een nieuwe associati e opkomt, zal deze 
niet alleen betrekking hebben op retail in Mumbai, 
maar ook andere actoren, insti tuti es en dingen spelen 
hierbij een belangrijke rol. Dit is zeker het geval van 
de Phoenix Mill, waar de oorspronkelijke functi e van 
het gebied volledig verdwijnt en plaats maakt voor 
een shoppingmall. Om te zien wat er in dit deel van 
de stad gebeurt in termen van enclave urbanism, zijn 
alle parti jen van belang om te kunnen bepalen of de 
elite nou werkelijk alti jd de winnaar is bij het heror-
ganiseren van ruimte, of dat de zwakkere parti jen ook 
hun doelen kunnen bereiken en hun stempel drukken 
op de ontwikkelingen. Het doel van deze case is dan 
ook om duidelijk in beeld te brengen welke actoren, 
insti tuti es en dingen van belang zijn geweest bij het 
proces dat de Phoenix mills heeft  gemaakt tot wat het 
nu is en om hier vervolgens een conclusie uit te trek-
ken over enclave urbanism op het gebied van retail in 
Mumbai. De hoofdvraag in deze case luidt:

‘Hoe is de Phoenix Mall tot stand gekomen in een 
voormalige mill en in hoeverre is het versplinterings-
concept op deze ontwikkeling van toepassing?’

7.2 Bombay katoenstad
Een groot gedeelte van de gronden in Mumbai heeft  

vroeger gediend als mill-area. Tegenwoordig zijn er 
niet veel van deze gebieden meer over, de mill-areas 
hebben veelal een nieuwe functi e gekregen. Om te 
kunnen bepalen hoe de huidige associati e met deze 
nieuwe functi e tot stand is gekomen, is inzicht in het 
verleden noodzakelijk. Delen van deze oude associa-
ti es gaan namelijk op in de nieuwere en het verleden 
is dan ook nog alti jd zichtbaar in de huidige associati e 
van de Phoenix mill als mall-area. 

De Phoenix Mills zijn in 1905 opgericht onder de naam 
Biti a Mills (Krishnan, 2000, pp.10). Sindsdien hebben 
zich vele ontwikkelingen in deze mill voorgedaan. Maar 
voordat er specifi ek op de gebeurtenissen die zich in 
de Phoenix mill hebben voorgedaan kan worden in-
gezoomd, moet er eerst een meer algemeen beeld 
geschetst worden van het verloop van de mill-areas 
in Mumbai.

Girangaon, ‘the village of mills’.
Het deel van Mumbai dat de mills omvat wordt ook 
wel Girangaon genoemd (Afb  7.1). Dit gebied ligt in 
het Noorden van de island city en is hiermee centraal 
gelegen in de huidige stad. Het gebied heeft  een re-
delijke omvang en reikt van Byculla en Chinchpokli in 
het Zuiden, langs Parel-Lalbaugh, Mahalakshmi en El-
phinstone Road naar Dadar en Worli in het Noorden 
(Krishnan, 2000, pp.9). 

Voordat de stad zich begon te ontwikkelen in Noordeli-
jke richti ng, was dit een logische plek voor een indus-
triegebied. Het ligt immers in het Noorden van de is-
land city. Door de groei van de stad in de jaren ’20 
en ’30 zijn de Noordelijke en Westelijke suburbs ook 
een belangrijk onderdeel van de stad geworden. Hier-
door heeft  Girangaon een veel prominentere plek in 
de stad gekregen. Wat dit betreft  is de ligging van een 
industriegebied op deze plek in de huidige omstan-
digheden veel minder logisch. Industrie trekt namelijk 
naar plaatsen waar de grond laag geprijsd is, en dit is 
vaak aan de randen van de stad. 

Parel is echter ook vele jaren geleden het centrum van 
de stad geweest. In 1719 is hier het offi  ciële zomer-
huis van de gouverneurs van Bombay gebouwd. In 
1883 is de vrouw van de gouverneur op dit eiland 
gestorven aan cholera. Dit heeft  in combinati e met de 
toenemende vervuiling als gevolg van de gebouwde 
mills en fl ats op het opgepompte land van Parel geleid 
tot de achteruitgang van het aanzien van het gebied 
(Dwivedi & Mehrotra, 2008, pp.78). 
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Het verval van de katoenindustrie
De katoenindustrie is al zo’n 150 jaar geleden op gang 
gekomen in Mumbai en deze transformati e van Bom-
bay als handelsstad naar Bombay als industriestad is 
te zien aan de opkomst van de eerste schoorstenen 
die uitsteken boven de stad. De eerste texti el-mill 
wordt in 1854 geopend in Tardeo, de Bombay Spin-
ning & Weaving Company’s cott on mill. Zo’n 10 jaar 
later beleeft  de katoenindustrie in Mumbai haar 
hoogti jdagen. Dit wordt veroorzaakt door de Ameri-
kaanse burgeroorlog van 1861. Als gevolg van de blok-
kade van de Zuidelijke staten van Amerika konden de 
Lancashire Mills in Engeland hier geen katoen meer 
vandaan krijgen. De Engelsen waren dan ook ge-
noodzaakt katoen uit India te kopen (Dwivedi & Meh-
rotra, 2008, pp.89). In 1880 is deze groei duidelijk te 
zien in het aantal fabrieken dat aanwezig is. Het is dan 
ook niet vreemd dat het aantal mills in de periode van 
1880 tot 1900 gegroeid is van 42 naar 136 (Dwivedi & 
Mehrotra, 2008, pp.164). 

Deze hoogti jdagen kunnen echter niet eeuwig voort-
bestaan. Vanaf 1950 kregen de mills te maken met 
verschillende tegenslagen en het belang van de mills 
begon dan ook af te nemen. Het hoogtepunt van deze 
tegenslagen kwam in 1980 met de stakingen. De stak-
ing, waarbij zo’n 250.000 mill-workers betrokken war-
en, werd geleid door Datt a Samant. De staking heeft  
zo’n 18 maanden geduurd en is hiermee de grootste 
en langste staking in de geschiedenis. Toch verliezen 
zo’n 100.000 arbeiders hun baan en worden ver-
schillende mills gesloten (D’Monte, 2006, pp.13). Als 
gevolg van deze staking zijn dus veel mills gesloten of 
genati onaliseerd. Het land waar de mills op gevesti gd 
waren was echter van grote waarde. Dit is dan ook 
het begin van een strijd om deze gronden, met als be-
langrijke vraag wie er nou eigenlijk recht op de grond 
heeft . De overheid heeft  op het vrijkomen van grote 
stukken land op centraal gelegen plaatsen ingespeeld 
door hier regelgevingen voor op te stellen, in de hoop 
de gronden toe te laten komen aan de maatschappij. 

AFB. 7.1:KAART LIGGING MILL AREA

Bron: Gebaseerd op basiskaart JLLM (2007).
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Een oplossing?
Duidelijk is dat de problemen in de mills in de jaren 
‘80 steeds groter worden. Veel arbeiders proberen 
dan ook om opnieuw werk te krijgen in een van de 
mills. Veel van deze mills besteden hun werk echter 
uit aan powerlooms en veel werk gaat verloren. Als 
gevolg hiervan wordt er tegen het einde van de jaren 
‘80 een commissie ingesteld die zieke mills moet hel-
pen, de Board for Industrial & Financial Reconstruc-
ti on (BIFR). Ook de overheid van Maharashtra neemt 
haar verantwoordelijkheid en stelt regels op voor de 
herontwikkeling van mill lands, de Development Con-
trol Rules. Belangrijk uitgangspunt bij deze DC-rules 
is de 1/3e regel. Deze ’58-1 regel houdt in dat wan-
neer het gebruik van de grond van een mill veranderd 
wordt, 1/3e van dit land aan de MHADA gegeven moet 
worden voor betaalbare woningen. Daarnaast wordt 
1/3e aan de stad gegeven om hier voorzieningen op 
te realiseren of openbare ruimte aan de stad terug te 
geven. Het deel dat overblijft  is voor de eigenaar van 
de mill, die hierop de gewenste ontwikkelingen mag 
realiseren (D’Monte, 2006, pp.19). 

Deze regel hoeft  echter niet alti jd toegepast te 
worden. Wanneer een mill uit de schulden wil komen 
kan er gebruik gemaakt worden van de ’58-2 regel. 
Deze houdt in dat de eigenaar van de mill 15% van zijn 
land mag verkopen zonder hier de 1/3e regel op toe te 
hoeven passen. De gedachte hierachter is dat de mill 
weer levend kan worden gemaakt met de opbreng-
sten van dit stuk land (D’Monte, 2006, pp.14).

De mill-eigenaren doen er echter alles aan om onder 
deze regels uit te komen. Zo worden er vanaf 1991 
veel stukken land in kleine stukken verkocht of in 
kleine stukken herontwikkeld, zodat de regels omzeild 
kunnen worden. Daarnaast wordt er ook op andere 
manieren misbruik gemaakt van ingezett e maatrege-
len. Op veel van de gronden, die bij private ontwik-
kelaars terecht gekomen zijn, zijn heel andere ding-
en met de gronden gebeurd dan oorspronkelijk de 
bedoeling was. Met een bepaald management in de 
mill werd geprobeerd de regels te omzeilen. Dit werd 
gedaan in drie stappen. In de eerste fase werden de 
winsten afgeroomd en werd er totaal geen onderhoud 
meer gepleegd in de mill. Kapott e apparaten werden 
niet vervangen de op deze manier kon de mill totaal in 
verval raken. Zo leek de mill dus ziek te zijn, en kon dit 
als excuus gebruikt worden om de mill-workers niet 
meer te hoeven betalen. 

Dan breekt de tweede fase aan. Er wordt misbruik 
gemaakt van de zogenaamde ‘ziekte’ van de mill. 

De Board for Industrial and Financial Reconstructi on 
wordt benaderd door het management. Deze or-
ganisati e is opgericht onder de ‘Sick Industrial Com-
panies Act’ van 1985 en kan verschillende voordelen 
bieden aan de mill, om deze op deze manier de kans 
te geven weer gezond te worden. Zo worden er be-
lasti ngvoordelen geboden en worden er toezeggin-
gen gedaan om delen van het land uit te leasen of 
te verkopen. De opbrengsten hiervan kunnen dan 
gebruikt worden om het overgebleven gedeelte van 
de mill weer rendabel te maken. Deze herinvestering 
vindt echter nooit plaats en hiermee is de derde fase 
aangebroken. Het geld dat is binnengehaald van de 
BIFR wordt in de zakken van het management gesto-
ken en van herinvesteren is geen sprake. Dit kan ge-
beuren, doordat er geen controle is op wat er met 
het BIFR geld gebeurt. Er wordt niet gekeken of de 
regels daadwerkelijk worden nageleefd en of het geld 
goed besteed wordt. Dit is ook het geval geweest in 
de Phoenix mills, maar niet alleen hier. Er is op grote 
schaal misbruik gemaakt van het BIFR programma 
(Krishnan, 2000, pp.4).

Hoewel het dus overduidelijk is dat de ontwikkelingen 
die in het gebied plaatsvinden illegaal zijn, wordt er 
niks tegen gedaan en kunnen de ontwikkelingen ge-
woon plaatsvinden. Dit heeft  grote gevolgen voor de 
ontwikkelingen die er in de afgelopen jaren hebben 
plaatsgevonden. Een van de meest opvallende ontwik-
kelingen in het gebied is de opkomst van de Phoenix 
Mall. Er is al een klein overzicht gegeven van hoe mill-
eigenaren de regeltjes kunnen omzeilen, maar in de 
volgende paragraaf wordt specifi ek gekeken hoe het 
mogelijk is dat de Phoenix mill is omgetoverd tot een 
enorme shoppingmall. 

7.3 Van mills naar malls
Uit de voorgaande paragraaf is gebleken dat er ge-
noeg regels zijn wanneer een mill herontwikkeld gaat 
worden. Deze regels zijn oorspronkelijk ingevoerd om 
de fabrieksarbeiders te beschermen en om de hele 
bevolking te laten profi teren van de gronden die vrij 
komen wanneer een mill gesloten wordt. Met dit in 
het achterhoofd is het zeer verwonderlijk dat er een 
grote shoppingmall in de Phoenix mill is opgeko-
men. In deze paragraaf wordt dit uitgelegd en wordt 
toegewerkt naar het schema met de actoren, insti -
tuti es en dingen die hierbij van invloed zijn geweest, 
aan de hand waarvan deze ruimtelijke ontwikkeling 
verklaard kan worden. 

De Ruias
Van oorsprong zijn de mill-gronden over het algemeen 
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niet het eigendom van de huidige mill-eigenaren. In 
de periode waarin de mills opgestart zijn, zijn deze 
gronden tegen spotprijzen geleasd aan de huidige 
eigenaren om op deze manier de industrie te sti mu-
leren. Vaak was dit slechts 1 Pond per jaar, die dan aan 
de Britse regering in India betaald moest worden. Ook 
de Ruias zijn op deze manier in het bezit gekomen van 
de Phoenix Mill rond 1910. De grond waar de Phoenix 
Mall op staat is een 999 jaar durende lease. Ook nu 
betalen de Ruias slechts 1 Pond per jaar voor het lea-
sen van de grond. 

Het is echter niet vreemd dat de Ruias in de katoen-
industrie zitt en. De naam is afgeleid van ‘rui’, wat 
katoen betekent. Zoals het vaak gaat in India, zegt je 
naam iets over in welke beroepsgroep je familie zit, en 
zo ook in dit geval. 

De Phoenix Mill is dus een typisch voorbeeld van een 
mill die het eigendom wordt van een familie. Dit ge-
beurt vaak in Mumbai, een stad waar veel vastgoed in 
handen is van slechts enkele families. De grootvaders 
van de huidige Managing Director hadden de gewoon-
te om bedrijven en gronden van de Maharaja’s en de 
Britt en over te kopen. Mr. Ramnarain Ruia heeft  in het 
verleden niet alleen de Phoenix Mill verworven, maar 
ook de Dawn Mills en de Bradbury Mills. Hierdoor is 
de familie Ruia een belangrijk onderdeel geworden 
van de texti elindustrie van Mumbai. 

Insti tuti onele verandering, totale transformati e
Duidelijk is dat de mill middels een lease al jarenlang 
in handen is van de Ruia-familie. Maar op welke ma-
nier heeft  deze familie het nou voor elkaar gekregen 
om de mill volledig tegen alle regels in te verbouwen 
tot een mall? 

Het verhaal van de neergang van de Phoenix mill be-
gint al in 1977. In dit jaar vindt er een grote brand 
plaats in een van de fabriekshallen. Deze brand heeft  
grote schade toegebracht en volgens Mr. Ruia begint 
hier de fi nanciële crisis van de mill, aangezien deze 
niet goed verzekerd was tegen brandschade. Deze hal 
is nooit meer opgebouwd en veel arbeiders hebben 
hierdoor hun baan verloren. Veel arbeiders moesten 
vertrekken vanwege de fi nanciële problemen die er 
speelden in de mill. Daarnaast is er nog een andere 
beslissing genomen. De hallen waar op het moment 
na de brand nog gewerkt kon worden lagen niet gun-
sti g gepositi oneerd ten opzichte van elkaar. Daarom 
is besloten de fabriek te centraliseren naar één punt, 
shed ’43 genaamd. Hierdoor is de fabriek veel com-
pacter geworden en moet er nog een deel van de ar-

beiders losgelaten worden. Zo heeft  het mogelijk kun-
nen zijn dat het aantal werknemers in ti en jaar ti jd van 
5.000 naar 700 is gegaan. In feite werken er in 1997 
zelfs nog maar zo’n 300 fabrieksarbeiders, de andere 
400 zijn met een vrijwillig ontslag vertrokken. 

Deze ontwikkelingen hebben veel protesten 
opgeroepen bij de arbeiders en bij de unions. In 
1998 is besloten om de mill volledig te sluiten. Om-
dat verwacht werd dat dit grote problemen op zou 
leveren met de unions hebben de Ruias een ont-
slagregeling opgesteld waarbij de arbeiders met een 
redelijk bedrag naar huis konden gaan. Ze hebben de 
unions zo ver gekregen om achter deze regeling te 
gaan staan en deze unions moesten op hun beurt de 
arbeiders overhalen om vrijwillig ontslag te nemen. 
De unions hebben hier samen met de Ruias contract-
en over getekend. Zij beslissen dus in feite over het lot 
van de arbeiders, en hoewel niemand in Mumbai het 
uitspreekt speelt ook de corrupti e hier waarschijnlijk 
een belangrijke rol in. De unions zouden de arbeiders 
namelijk nooit zomaar laten vallen, tenzij ze er zelf 
beter van kunnen worden. Vanaf dit moment, waarbij 
er dus een overeenstemming was bereikt tussen de 
Ruias, de unions en de arbeiders over betalingen en 
het sluiten van de fabriekshallen is stap voor stap een 
deel van de fabriek gesloten.

Later zijn de unions en de arbeiders echter weer van 
gedachten veranderd. De black box is weer geopend 
en het is weer onduidelijk wat er met de mill gaat ge-
beuren. Gezien de weerstand besluiten de Ruias op dit 
moment dus nog niet de gehele mill te sluiten, maar 
besloten wordt om de mill steeds een beetje kleiner 
te maken. 

In de ti jd dat de mill beetje bij beetje afgebroken werd, 
waren er echter nog geen concrete plannen voor de 
herontwikkeling. De enige doelstelling was dat er een 
inkomen gegenereerd moest worden. Daarom is ge-
start met het leasen van grond aan kantoren, waar-
onder de Standard Chartered Bank. Later kwam het 
idee om een discotheek te openen en hiermee is de 
entertainment in het gebied opgekomen. Zo’n 10 jaar 
geleden is niet alleen de discotheek Fire&Ice geopend, 
ook kwamen er een Bowlingbaan en verschillende 
restaurants.

Het verhaal van de ontwikkeling van de Bowlingbaan 
is zeer typerend voor deze case. Omdat een mill-area 
niet zomaar herontwikkeld mag worden, was het ook 
niet vanzelfsprekend voor de Bowlingbaan dat deze 
in de Phoenix mill zou komen. Maar de Bowlingbaan 
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is nog steeds te zien als onderdeel van de Phoenix 
Mall, dus de vraag is hoe deze ontwikkeling tot stand 
heeft  kunnen komen. In april 1998 wordt er door het 
management van de Phoenix Mall een brief gestuurd 
naar A.N. Dubey, de betreff ende verantwoordelijke bij 
de BMC. In deze brief wordt toestemming gevraagd 
voor de aanleg van verschillende vormen van enter-
tainment, zoals sportf aciliteiten, tafeltennis, en ook 
verschillende bowlingbanen. Toestemming voor deze 
bestemmingswijziging moest gevraagd worden van-
wege de Bombay Industrial Relati ons Act van 1946 en 
de Factories Act van 1948. Als reden voor de bestem-
mingswijziging wordt door het management van de 
Phoenix mill aangegeven dat de arbeiders behoeft e 
hebben aan ontspanning. Dit is dan ook te lezen in 
de brief:

“our mill workers are conti nuously demanding for the 
aforesaid faciliti es and they went on
agitati on in the month of January 1998,” and that if 
the permission is not granted “we may have
to face criti cal situati on in the mode of agitati on or we 
shall be put in great loss of goodwill
which cannot be compensated in terms of money 
(Krishnan, 2000, pp.5).”

De toestemming voor de aanleg van de bowlingbaan 
wordt dan ook verleend door de BMC en in mei 1999 
wordt de Bowlingbaan met een groot feest geopend. 
Met het verloop van deze ontwikkeling lijkt het dus 
dat de arbeiders iets terug krijgen voor de veranderde 
bestemming van hun werkgebied. In de prakti jk blijkt 
dit echter helemaal niet zo te zijn. Een toegangskaartje 
en de prijs voor een potje bowlen liggen ver boven 
het budget van de fabrieksarbeiders gezien hun lage 
salarissen, en in feite hebben zij dus helemaal geen 
toegang tot deze nieuw gecreëerde ruimte. Ditzelfde 
geldt voor de Fire&Ice discotheek. Vanwege de hoge 
prijzen is het gebied niet toegankelijk voor de groepen 

voor wie de grond oorspronkelijk bedoeld was, en zijn 
het vooral de rijkere die in het gebied te vinden zijn na 
de aanleg van de faciliteiten die zogenaamd voor de 
arbeiders bedoeld waren.

Na de aanleg van al deze faciliteiten wordt doorge-
gaan met de ontwikkeling van de Phoenix mill en krijgt 
het gebied steeds meer betekenis als winkelgebied. In 
2000 wordt gestart met de eerste fase van het proj-
ect, de Skyzone. Ook bij de ontwikkeling van dit ge-
bied spelen de DC-rules een belangrijke rol. Zoals uit 
deze regels in de vorige paragraaf is gebleken, mag de 
mill-area niet zonder gevolgen herontwikkeld worden. 
De DCR-’58 1A zegt namelijk dat er wel bestaande ge-
bouwen gebruikt mogen worden voor commerciële 
doeleinden, maar de aanvullende DCR-’58 1B zorgt 
ervoor dat wanneer bestaande gebouwen vervangen 
worden door nieuwe gebouwen er wel een groot deel 
van de grond opgegeven moet worden. Deze regels 
hebben dan ook grote invloed op de ruimtelijke vorm 
van de eerste fase van de ontwikkelingen, de Skyzone. 
De oude mill-structuren zijn nog terug te zien in de 
vormen van de gebouwen waar bijvoorbeeld de Mc 
Donalds in gevesti gd zit, maar ook de bowling alley en 
de hypermarket zijn gebouwd onder de ’58-1A regel 
(afb . 7.2 en 7.3).

Door deze regels zijn dus gedeeltelijk oude structuren 
van het gebied bewaard gebleven, die voor een au-
thenti eke uitstraling zorgen. Anderzijds kleven er ook 
grote nadelen aan deze regels. Herontwikkelen met 
behoud van de originele buitenkant is veel duurder en 
bovendien erg gevaarlijk. In 1999 is er dan ook een 
ongeluk geweest ti jdens de bouw waarbij vijf mensen 
zijn omgekomen. Dit ongeval is zeer aangrijpend ge-
weest en is een belangrijke aanleiding geweest voor 
de verandering van de regels. Het management van 
de Phoenix Mall heeft , met als reden dit ongeval, de 
bestaande regels met betrekking tot de bouw aange-

AFB. 7.2: BOWLING ALLEY AFB. 7.3: MCDONALDS EN DE CHIMNEY
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vochten en het voor elkaar gekregen de DCR-’58-6 te 
implementeren. Deze regel houdt in dat niet meer de 
bestaande structuur van de gebouwen gebruikt hoeft  
te worden, maar dat er nieuwe gebouwen neergezet 
mogen worden. Enige voorwaarde hierbij is dat het 
nieuwe gebouw niet meer grondoppervlak mag be-
slaan dan het oude. Deze zaak is aangevochten bij de 
High Court, waarbij het management van de Phoenix 
Mall in het gelijk gesteld is. 

Deze ’58-6 regel, die tot stand is gekomen door toe-
doen van het management van de Phoenix Mall als 
gevolg van een ongeluk bij de bouw, heeft  niet alleen 
voor grote veranderingen in de Phoenix mill zelf ge-
zorgd. Deze insti tuti onele verandering is zichtbaar in 
de hele mill-area. Hieruit blijkt maar al te meer hoe 
een ding samen met een actor een insti tuti onele ve-
randering teweeg kan brengen, welke verschillende 
actoren weer nieuwe mogelijkheden geven in de 
ruimte waardoor er een compleet nieuwe ruimtelijke 
vorm ontstaat. Het management van de Phoenix Mall 
heeft  gesproken als dominante actor, maar zonder het 
ongeval was het waarschijnlijk niet gelukt de regels te 
veranderen. Dit blijkt ook uit het volgende citaat over 
de veranderingen in de gehele mill-area van A. Ruia:

‘All of that is only because of that DC- ’58-6. The single 
regulati on has caused the enti re redevelopment gen-
trifi cati on, change in Parel, Lower Parel. I should not 
take full credit for it, but certainly some’.

Mr. A. Ruia laat in dit citaat blijken dat hij trots is op 
de ontwikkelingen die er momenteel gaande zijn in de 
gehele mill-area. Deze mening deelt hij echter zeker 
niet met alle andere betrokken parti jen. Er zijn veel 
groepen die strijden voor de voormalige arbeiders 
die aangeven dat het oneerlijk is dat grond waarop zij 
al die jaren zo hard gewerkt hebben zomaar naar de 
elite gaat.

“The mill land belongs to the people of Mumbai, not 
the builders. We’re not against development, but 
we’re against development like this that caters only 
to the upper class of society,” (Dalvi, R., leider van een 
mill worker’s union, 2007).

Op het gebied van de transformati e van de voormalige 
Phoenix Mill naar een shoppingmall is dus hetzelfde 
gepolariseerde beeld te zien dat ook heerst in de al-
gemene discussie van de opkomst van de georgani-
seerde retail. De achtergrond in deze case ligt echter 
wel anders. De parti jen die tegen de transformati e 
zijn, claimen dat dit is vanwege het onrecht dat de 
arbeiders wordt aangedaan. Enerzijds hebben zij hier-
mee zeker een punt. Een onschuldige groep mensen 
wordt zomaar verdreven uit het gebied omdat een 
andere parti j meer geld kan verdienen wanneer dit 
stuk grond een andere functi e krijgt. Maar wanneer 
de stappen in deze case beter bekeken worden, lijken 
er toch meer dingen een rol te spelen in deze case. 
Hoe kan het immers dat de union in 1998 wel opeens 

AFB. 7.4: HET BOUWPROCES IS VOLLEDIG IN GANG GEZET IN DE MILL AREA LOWER PAREL .
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achter een voorstel staat om de mill op te heff en, 
waarbij de arbeiders afgekocht worden met wat geld? 
Ook hier komt de corrupti e die alti jd in het spel is in 
Mumbai waarschijnlijk weer om de hoek kijken. De 
unions kunnen geld verdienen aan de arbeiders, en 
willen deze groep daarom in stand houden. Het lijkt 
er echter op dat de unions het toch verloren hebben 
van de ontwikkelaars in het geval van de Phoenix Mill, 
want de ontwikkelingen zijn na de ontwikkeling van de 
Skyzone in 2000 alleen maar door gegaan. Op de ver-
schillende fasen van de mall en de ideeën hierachter 
wordt ingegaan in de volgende paragraaf.

7.4 De Phoenix Mall
Zoals eerder aangegeven bestaat de Phoenix Mall zo-
als deze er op dit moment uit ziet uit verschillende 
onderdelen, die elk een andere fase van de ontwikkel-
ing vormen. In de eerste fase is de Skyzone aangelegd. 
Deze beslaat zo’n 300.00 sq.ft . De Skyzone is het beste 
te typeren als een shoppingmall op zich en met de 
aanleg in 2000 is het een van de eerste grootschalige 
vormen van georganiseerde retail in Mumbai. Aan 
twee van de zijden waar je de Skyzone kan betreden 
is een anchor store gesitueerd, wat zeer typerend is 
voor een goede shoppingmall. Zo kun je binnenko-
men via Lifestyle of Pantaloons. 

Vervolgens is de tweede fase gestart waarin de Court-
yard aangelegd is. Dit is het kleinste onderdeel van 
de ontwikkeling met zo’n 100.000 sq.ft ., maar het is 
wel een opvallend deel. De Courtyard vormt een open 
plein met hieraan verschillende anchor stores als Big 
Bazaar, de Bowling Alley , Grand Galleria en McDon-
alds. In deze fase van de ontwikkeling is de vriend-
schap van Atul Ruia met Kishore Biyani van groot be-
lang geweest. Vrijwel de hele visie van de courtyard is 
gebaseerd op de ideeën van Kishore Biyani, die ver-
volgens ook zelf veel winkels en leisure-acti viteiten 
gerealiseerd heeft . 

Na 2001 is gestart met de derde fase. Deze fase om-
vat de cinema, het luxe Shangri-La hotel met zo’n 300 
kamers en een nieuwe mall, de Palladium mall. Deze 
ontwikkeling beslaat met 500.000 sq.ft . het grootste 
grondgebied. Het hotel, dat op dit moment in aan-
bouw is, ligt tegen het centrale plein van de Courtyard 
aan. De Palladium mall zit onder dit hotel gevesti gd. 
De Palladium mall, die zeer luxe winkels herbergt, is 
geopend in september 2009. De opening van het ho-
tel wordt verwacht over zo’n drie jaar. Verwacht wordt 
dat er in 2010 van start gegaan kan worden met de 
vierde fase. Op het masterplan zijn alle fasen weerge-
geven (afb . 7.7).

7.5 Proces van translati e
Duidelijk is dat er een lang proces gaande is gewe-
est voordat de Phoenix mill zijn huidige ruimtelijke 
vorm heeft  verkregen. In deze case is uitgelegd hoe 
het mogelijk is geweest dat een zeer kenmerkende in-
dustrie van Mumbai plaats heeft  moeten maken voor 
een zeer omvangrijk winkelgebied. In deze paragraaf 
worden de actoren, insti tuti es en dingen die een rol 
hebben gespeeld in deze case schemati sch weerge-
geven in een associati e-schema en wordt het proces 
van translati e hierbij nog een keer schemati sch weer-
geven (Tabel 7.1).

Problemati sering
Het land van de Phoenix-mill is al sinds 1901 onder 
een lease in handen van de familie Ruia. Deze familie 
wil iets anders met het gebied doen dan het een in-
dustriegebied te laten zijn. Er zijn echter enorm veel 
regels wanneer een mill-area veranderd gaat worden 
in een gebied met een andere functi e. Het probleem 
in deze zaak is dan ook dat de familie Ruia het gebied 
wil veranderen in een shopping-area en dat dit vol-
gens de op dat moment geldende regels, de DC-rules, 
niet mag. Daarnaast zijn er ook veel parti jen die tegen 
het opheff en van de mill-area zijn, zoals de arbeiders, 

AFB. 7.5: INGANG SKYZONE AFB. 7.6: BIG BAZAAR, COURTYARD



AFB. 7.7: MASTERPLAN
Op deze kaart is het gehele masterplan van 
de Phoenix Mall te zien. De meeste on-
derdelen zijn inmiddels gerealiseerd.
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de unions en verschillende protesterende parti jen. Bij-
komend probleem is dat het gebied in deze periode 
nog een slechte naam heeft . Het staat bekend als een 
gebied waar je niet wil komen als je er niets te zoeken 
hebt. Dit is geen goed startpunt voor het ontwikkelen 
van een shoppingmall.

Interesseren
Hoewel een functi everandering van mill-area naar 
mall-area niet zomaar toegestaan is, is dit toch wat de 
familie Ruia wil. De interesse van verschillende parti j-
en moet gewekt worden om dit voor elkaar te krijgen. 
Een parti j die van groot belang is in deze fase zijn de 
arbeiders. Er wordt geprobeerd deze uit het veld te 
slaan door middel van een brand die plaatsvindt in 
1987. Na de brand wordt de fabriek niet opnieuw opge-
bouwd en een groot deel van de arbeiders kan niet 
meer aan het werk. Later worden de unions betrok-
ken met het doel dat deze de arbeiders over kunnen 
halen met vrijwillig ontslag te vertrekken. De unions 
worden gepaaid door het Phoenix-management met 
een ontslagregeling die relati ef veel geld oplevert aan 
de arbeiders, maar waar ze zelf waarschijnlijk ook niet 
slechter van worden. In eerste instanti e lukt dit, maar 
later trekken de unions toch weer parti j voor de ar-
beiders. Het gebied kan op dit moment dus nog steeds 
niet herontwikkeld worden tot een mall, want het zijn 
nog steeds de protesterende parti jen en de DC-Rules 
die sterker staan dan de Ruias en de brand.
Maar naast deze actoren zijn er ook belangrijke insti -
tuti es die veranderd moeten worden.
De DCR-’58 moet aangepast worden wanneer het 
gebied ontwikkeld moet worden volgens de wensen 
van het Phoenix-management. Voor het veranderen 
van deze ontwikkelingsregel wordt een ding ingezet, 
een ongeval bij de constructi e van de Bowling Alley 

waarbij de huidige constructi e bewaard moet blijven. 
Er wordt naar de High Court gestapt met de vraag om 
de regels te veranderen en vrije bouw toe te laten in 
de voormalige mill-area, omdat het ongeluk aantoont 
dat bouwen met behoud van de huidige structuur 
gevaarlijk is.

Vastleggen
Beetje bij beetje lijken de Ruias steeds meer aan 
belang te winnen. De mill brokkelt steeds verder af 
en de protesterende parti jen en de DC-Rules lijken 
steeds minder sterk te staan. Het Phoenix-manage-
ment wordt in het gelijk gesteld in de High Court case 
en de bouwregels worden aangepast. De Ruias krij-
gen hun zin, de DC-Rules worden aangepast en oude 
gebouwen mogen gesloopt worden waar nieuwe ge-
bouwen voor in de plaats mogen komen zonder dat er 
land afgestaan hoeft  te worden. Er is dus een dodelijk 
ongeluk nodig geweest om ervoor te zorgen dat de 
constructi eregels aangepast zijn, waardoor moderne 
gebouwen neergezet kunnen worden. Parti jen die op-
komen voor de arbeiders blijven protesteren met het 
argument dat hun land naar de elite verdwijnt, maar 
aan deze protesten wordt geen gehoor gegeven.

Mobiliseren
De DCR-’58-6 wint het van de protesterende parti jen. 
De Ruias kunnen het gebied naar hartelust ontwik-
kelen en de ene winkel verschijnt na de andere. Dit 
is ook nu nog het geval, hoewel er nog steeds pro-
testerende parti jen zijn tegen de ontwikkelingen. 
De black box kan ieder moment dus weer geopend 
worden, maar voorlopig is het het mallmanagement 
dat mag bouwen en verdwijnen de arbeiders steeds 
verder naar de achtergrond. Deze groep krijgt echter 
wel nog alti jd betaald, terwijl ze er in feite niks meer 

Tabel 7.1: Actoren, insti tuti es en dingen in de Phoenix Mall associati e.

Associatie Actoren Instituties Dingen
Van mill naar mall - BIFR (Board for

Industrial &
Financial
Reconstruction)

- Maharashtra state
- MHADA
- Ruias
- Unions
- Mill workers
- Partijen tegen het

opheffen van de
mill areas

- High Court

- Development
Control Rules (DC
rules)

- Sick Industrial
Companies Act

- Bombay Industrial
Relations Act (1946)

- Factories Act (1948)

- Katoenindustrie
- Fabriekshallen
- Lease
- Brand van 1987
- Ontslagregeling
- Het 1999 ongeluk
- Corruptie
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voor hoeven doen.

7.6 Conclusie

‘New offi  ce blocks and luxury apartments are now 
transforming the former character as well as cultural 
milieu of these precincts which are well on their way 
to once again metamorphosing into eliti st precincts – 
this ti me through the process of gentrifi cati on – dis-
placing the poor’ ( Dwivedi, 2008, pp.321).

Bovenstaand citaat geeft  heel goed weer hoe veel 
mensen denken over de veranderingen die plaatsvin-
den in de mill area. Mooie nieuwe gebouwen komen 
in de plaats van fabrieken die lange ti jd werkgelegen-
heid hebben verschaft  aan de arbeiders van Mumbai. 
Maar is het wel juist om deze verandering zo zwart-
wit te bekijken en is het wel zo dat het alleen de elite 
is die gebaat is bij de ontwikkelingen die zich in dit 
gebied voordoen? In het verlengde van het boven-
staande is in deze case een antwoord gegeven op de 
volgende vraag:

‘Hoe is de Phoenix Mall tot stand gekomen in een 
voormalige mill en in hoeverre is het versplinterings-
concept op deze ontwikkeling van toepassing?’ 

In de beschrijving van deze case is duidelijk geworden 
hoe de shoppingmall tot stand is gekomen. Wat het 
meest opvalt is dat het telkens weer de zwakkere be-
langen zijn die onder moeten doen voor het grote 
geld. Verschillende dingen hebben bijgedragen aan 
het proces dat heeft  geleid tot de huidige associati e, 
zoals de brand van 1987 en het ongeluk van 1999. 
Maar het is telkens het Phoenix management dat 
het voordeel uit deze dingen heeft  weten te halen en 
dominant is geworden in de associati e. Ook het feit 
dat de DC-rules, die oorspronkelijk bedoeld zijn om de 
rechten van de armere bevolking van de stad te waar-
borgen, in het gehele proces telkens weer veranderd 
zijn met de huidige ruimtelijke vorm tot gevolg dra-
gen bij aan het beeld van de machti ge elite. Enerzijds 
kan dan ook gesteld worden dat het omzeilen van de 
regels, waardoor niet 1/3e van de grond weggegeven 
hoeft  te worden ten bate van de stad dus ten nadele is 
van een groot deel van de bevolking van Mumbai dat 
behoeft e heeft  aan publieke woonruimte en open-
bare ruimte. Maar van de andere kant kan ook het 
standpunt ingenomen worden dat door de herontwik-
keling van de katoenindustrie die totaal vervallen is 
ook weer nieuwe kansen gecreëerd worden. Deze 
tweestrijd laat dan ook precies zien wat er in deze 
case aan de hand is. Enerzijds zijn er de ontwikkelaars 

die de grond anders willen inrichten en hiermee een 
stukje van de stad willen moderniseren, anderzijds 
zijn er de protesterende parti jen die alles bij het oude 
willen laten onder het mom van het beschermen van 
de urban poor. 

Maar wat ook in deze case geconcludeerd moet 
worden, is dat het op vele fronten weer niet de strijd 
is tussen arm en rijk die er gevoerd wordt, maar tus-
sen de elite onderling. Op het eerste gezicht lijkt het 
duidelijk, de ontwikkelaar wint het ten koste van de 
arbeider. Maar waarom heeft  het dan zo lang geduurd 
voordat de mill eindelijk een andere functi e aan heeft  
kunnen nemen? Waarom is er eerst veel meer geld 
dan nodig in de herontwikkeling van bestaande gebou-
wen gestoken, omdat er bepaalde regeltjes waren? En 
waarom is er zelfs eerst iemand om moeten komen 
bij een bedrijfsongeval voordat de ontwikkelaar op 
een effi  ciente manier te werk mocht gaan? De Phoe-
nix Mall heeft  jarenlange tegenstand gekend voordat 
deze ontwikkeld is kunnen worden tot wat het nu is, 
wat zowel veel ti jd als geld gekost heeft . Hieruit blijkt 
dat de arbeiders ook heel lang sterk hebben gestaan. 
Maar wie represteren deze arbeiders nou eigenlijk? De 
elite, in de vorm van de unions. Deze unions kunnen 
geld verdienen aan deze arbeiders in de vorm van om-
koping en corrupti e. Het verhaal dat speelde in 1998 
is hier een goed voorbeeld van. De unions laten zich 
omkopen om de arbeiders over te halen zich tegen 
betaling te laten ontslaan. Hoewel ze zich later weer 
bedenken, illustreert dit toch het beeld van de rijke 
parti j die beslist over het lot van de underprivileged. 

Natuurlijk is het zo dat de rijke bevolking meer heeft  
aan de mall zoals deze nu is dan de urban poor, maar 
dit wil niet direct zeggen dat het de elite is die wint 
ten koste van de urban poor. Het is vooral de midden-
klasse die profi teert van deze herontwikkeling. In feite 
is deze hele ontwikkeling ook slecht voor de elite op 
bepaalde fronten. De elite zou gebaat zijn geweest bij 
een investering in de infrastructuur rondom de mall. 
Door de hoge bezoekersaantallen die deze att racti e 
trekt, is de toch al beroerde situati e alleen maar ver-
slechterd. De elite zou juist gebaat zijn geweest bij 
een investering in de infrastructuur, de aanleg van een 
metrostati on onder deze mall of een enorme verbre-
ding van de smalle weg die erlangs loopt. Dit hebben 
de ontwikkelaars echter niet gedaan, omdat dit ten 
koste zou gaan van de winsten. 

Wat er in deze case in feite gebeurt is dat de arbeiders 
weggedrukt worden door ontwikkelaars die zien dat 
er geld te halen valt in de mills. Het beeld van de elite 
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die de urban poor wegdrukt lijkt in deze case dus 
zeker gedeeltelijk op te gaan. Maar hoe kan dit nou 
gebeuren, de arbeiders lijken door de opgestelde DC-
rules juist erg beschermd te worden. De belangrijkste 
redenen hiervoor zijn corrupte prakti jken die zich vaak 
voordoen in Mumbai en het bestaan van machtsposi-
ti es. Deze twee dingen zijn veelal ingezet in deze 
case, met de shoppingmall als ruimtelijk resultaat. Dit 
is bijvoorbeeld goed te zien bij de toestemming die 
gevraagd is voor de bowlingbaan. Deze is verkregen 
onder het mom van een gebrek aan leisure faciliteiten 
voor de arbeiders. Deze groep kan hier echter hele-
maal geen toegangskaartje betalen, wat laat zien dat 
er onder de tafel waarschijnlijk heel andere afspraken 
zijn gemaakt. 

Maar, de veranderingen kunnen niet in zijn geheel 
als negati ef worden beschouwd. De katoenindustrie 
heeft  haar hoogti jdagen al lang achter zich gelaten 
en het is dan ook duidelijk dat er iets met het gebied 
moest gebeuren. Door hier een shoppingmall neer te 
zett en wordt er op een andere manier werkgelegen-
heid gecreëerd, waar ook deze voormalige fabrieksar-
beiders van kunnen profi teren. 



Leeg





BOVEN: Chaos op het maaiveld en een 
loopbrug om hieraan te ontsnappen.
MIDDEN: Bandra-Worli Sea Link.
ONDER: Het ontstaan van een slum op 
een bouwplek, in dit geval de aanleg van 
een nieuwe weg.
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HOOFDSTUK 8: 

CONCLUSIE

Het is meteen duidelijk wanneer er een dagje in 
Mumbai rondgekeken wordt: Mumbai is een stad van 
uitersten. Dit uit zich onder andere in de enorme aan-
tallen slums en pavement dwellers enerzijds, en de 
ontzett end grote moderne woontorens, kantoren en 
shoppingmalls anderzijds. De vraag is echter in 
hoeverre de verschillende werelden, die in meer 
grote steden ontstaan, nog met elkaar verbonden 
zijn. Verschillende auteurs hebben hier verschillende 
meningen over. Zo is de ‘narrati ve of loss’ een bekend 
verhaal, waarin gezegd wordt dat de ruimte in steeds 
grotere mate gesegmenteerd wordt, en dat deze seg-
mentati e is gebaseerd op het onderscheid tussen de 
‘haves’ en de ‘have nots’. De gedachte van de ‘nar-
rati ve of loss’ is dus dat het contact tussen verschil-
lende groepen op steeds minder manieren plaats kan 
vinden en dat verschillende groepen hun eigen leef-
ruimten creëren. Deze herverdeling van ruimte is ge-
baseerd op de wens van de elite, die deze veranderin-
gen aanstuurt (Crawford, 1999). Graham en Marvin 
delen deze mening. Zij stellen dat onder invloed van 
globalisering en het neoliberalisme een wereld ont-
staat waarin dingen gevormd worden volgens de 
wens van de elite. Ook het gedachtegoed van Castells 
sluit bij bovenstaande opvatti  ngen aan. Hij stelt dat er 
alti jd een strijd is om ruimte en dat het in deze strijd 
alti jd de elite is die wint. Vanuit dit neo-marxisti sche 
gedachtegoed wordt het als slecht gezien dat het de 
elite is die de strijd om ruimte wint, omdat hierdoor 
een duale stad ontstaat. Door deze ontwikkeling is het 
namelijk alti jd de urban poor die weggedrukt wordt.

Bovenstaande veronderstellingen over de ontwik-
kelingen die plaatsvonden in steden hebben de aan-
leiding gevormd voor dit onderzoek. In de literatuur 
wordt zeer negati ef gesproken over stedelijke veran-
deringen, maar in hoeverre klopt deze literatuur nou 
eigenlijk? Is het zo dat het alti jd de elite is die de strijd 
om ruimte wint en als dit al zo is, is dit dan per defi -
niti e slecht? Om te zien of deze theorieën algemeen 
geldend zijn, wordt gekeken in hoeverre het versplin-
teringsconcept van toepassing is op Mumbai. Deze 
aanleiding heeft  tot de volgende hoofdvraag geleid:

‘Welke factoren zijn bepalend voor de ruimtelijke vorm 
van Mumbai op het gebied van retail en in hoeverre 
zijn stedelijke veranderingen in Mumbai toe te schrij-
ven aan globalisering?’

In deze conclusie wordt eerst ingegaan op de ruimte-
lijke vorm van Mumbai en van retail in Mumbai en 
vervolgens zal bekeken worden in hoeverre het ver-
splinteringsconcept hierop van toepassing is. Op basis 
hiervan kunnen er uitspraken gedaan worden over in 
hoeverre het denken in de dominante literatuur over 
stedelijke veranderingen algemeen geldend is en of 
globalisering werkelijk de oorzaak is van de stedelijke 
veranderingen die plaatsvinden.

8.1 Invloedrijke factoren op het gebied van retail in 
Mumbai
Mumbai is met zo’n 13 miljoen inwoners de op één na 
grootste stad van de wereld als gekeken wordt naar in-
woneraantallen. Ook de bevolkingsdichtheid is enorm 
hoog, wat erg goed merkbaar is in de stad. Zo heeft  
deze drukte zijn uitwerking op het transportnetwerk 
dat niet genoeg capaciteit heeft , waardoor de conges-
ti e in de stad erg hoog is en het veel ti jd kost om je te 
verplaatsen binnen de stad. Het treinstelsel vormt de 
belangrijkste vervoersas in de stad, gevolgd door de 
highways en de link roads die vanuit het zuiden naar 
de suburbs lopen. Deze transportnetwerken zijn ook 
belangrijk voor retail, veel shoppingmalls en hyper-
markets zijn gelegen aan de grote wegen en bij elk 
treinstati on zijn vele kleine winkeltjes, stalletjes en 
hawkers te vinden. Voor retail heeft  deze dichtbev-
olktheid dus wel een gunsti g eff ect. Op deze manier 
kunnen er erg veel winkeltjes bestaan, er zijn immers 
veel consumenten die de winkeltjes draaiende kun-
nen houden. 

De kleine winkeltjes, de kirana’s, maar ook de haw-
kers spelen een belangrijke rol in de huidige vorm van 
retail. Dit is het onderdeel van retail dat al jarenlang 
bestaat in Mumbai en dat in de huidige strijd een po-
ging doet om voort te blijven bestaan. Deze traditi o-
nele vormen moeten namelijk vechten in het proces 
van translati e tegen de opkomende georganiseerde 
vormen van retail, zoals de shoppingmalls, de hyper-
markets, department stores, supermarkets en de con-
venience stores. Deze black box is nog niet gesloten, 
maar duidelijk is wel dat hoewel er nieuwe vormen 
van retail opkomen, de oude vormen niet meteen ver-
dreven worden. Deze blijven, met enkele aanpassin-
gen, voortbestaan in de nieuwe associati e. Dit is dan 
ook de reden waarom het van belang is de gehele ge-
schiedenis van retail in Mumbai te bekijken.

Twee controverses, drie associati es
De ruimtelijke vorm van retail is het beste te om-
schrijven aan de hand van controverses die zich in 
het verleden hebben voorgedaan. Op deze manier 
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kunnen de verschuivingen beter inzichtelijk worden 
gemaakt. In Mumbai zijn 3 verschillende perioden 
te onderscheiden. De eerste periode, die loopt tot 
1950, is te typeren als de periode van de markten en 
de bazaars. Mumbai is in het verleden een echte han-
delsstad geweest, vanwege de gunsti ge ligging aan 
het water. De groei in de handel ging gepaard met 
een groei in retail, omdat het handelswaar uiteindelijk 
ook verkocht moest worden. In eerste instanti e zat de 
retail van Mumbai geconcentreerd in het Fort-area, 
waar rond 1850 verschillende markten te vinden zijn. 
Een belangrijke markt was de town market, welke er-
voor zorgde dat verschillende groepen die woonden 
in verschillende gebieden toch aan een gevarieerd 
aanbod aan producten kon komen omdat hier spullen 
van zowel buiten de muren als binnen de muren van 
het Fort verhandeld werden. Rond 1850 kent de oor-
spronkelijke stad naast deze town market vijf bazaars, 
waarvan er twee gelegen zijn in het Europese deel 
van de Fort-area, namelijk ‘China Bazaar’ en ‘Chor Ba-
zaar’. Hierbuiten zijn nog drie bazaars te vinden, de 
‘China Bazaar’ van Girgaum, ‘Kalbadevi-Bhuleshwar’ 
en ‘Mandvi-Masjid’. Deze bazaars moeten tegemoet 
komen aan de toegenomen consumpti e en de groe-
iende populati e van de stad. Tegen het einde van de 
19e eeuw breidt de stad dan ook uit door de grote del-
en land die opgepompt worden. De groei van de stad 
in Noordelijke richti ng kan na al deze ontwikkelingen 
niet meer uitblijven. Rond 1940 is het hele oorspron-
kelijke eiland ingenomen en is ook de retail meege-
groeid in de richti ng van het trein- en wegennet.

Al deze factoren van groei leiden tot de eerste contro-
verse waarmee een nieuwe periode ingeluid wordt. 
De periode aan het eind van de jaren ’50 en het begin 
van de jaren ’60 kan getypeerd worden als een fase 
van vergroti ng door vele nieuwkomers in Mumbai. De 
stad groeit in omvang, grote hoeveelheden migranten 
worden aangetrokken en ook de middenklasse 
groeit. In de jaren ’60 hebben zich daarnaast nog en-
kele andere ontwikkelingen voorgedaan, waaronder 
een grote mislukking van de oogst in de landbouw. 
Dit, in combinati e met de sterk toegenomen bevolk-
ing, heeft  geleid tot enorme prijssti jgingen van voed-
sel. De lokale groothandelaren en lokale verkopers 
kregen de schuld van deze prijssti jgingen. Ze werden 
ervan beschuldigd prijsafspraken te maken. Ze zouden 
speculeren en voedsel, granen etc. vasthouden. De 
overheid heeft  als gevolg hiervan interventi es gedaan 
en heeft  de co-operati ve stores mogelijk gemaakt. Dit 
zijn door de overheid gesubsidieerde samenwerkings-
verbanden tussen verschillende individuen met de-
zelfde interesses, om zo gezamenlijk een voordeel te 

behalen. In principe zijn dit dus geen mensen die al 
een winkel hebben, maar mensen die zich samen in 
willen zett en om een winkel te runnen waar iedereen 
producten tegen lagere tarieven kan kopen. Deze co-
operati ves, die tot stand zijn gekomen als het gevolg 
van een controverse, worden gezien als de oplossing 
voor de problemen en zijn hiermee dominant in deze 
associati e die heeft  voortgeduurd tot het einde van 
de jaren ’90. 

Tegen het einde van de jaren ’90 doen zich wederom 
enkele verschijnselen voor welke leiden tot verande-
ring. Het proces van modernisati e doet langzaam haar 
intrede. Deze modernisati e is een uitdrukking van cul-
turele veranderingen. Het beeld van dé Indier bestaat 
in feite niet meer. Het is niet meer zo dat alle Indiërs 
en alle Mumbaikers hetzelfde willen en dat ze allen de 
kleine kiranashops de beste manier van retail blijven 
vinden. Ze zien veranderingen die in andere delen 
van de wereld plaatsvinden en verschillende groepen 
willlen deze nieuwe vormen van retail ook in Mum-
bai. Factoren die hieraan hebben bijgedagen zijn de 
liberalisati e in 1991 en het feit dat jonge meisjes, die 
een belangrijke doelgroep voor shoppingmalls vor-
men, steeds vrijer worden gelaten. Als gevolg hier-
van worden er vele shoppingmalls en andere vormen 
van georganiseerde retail gebouwd in Mumbai, welke 
in feite ook een nieuw soort openbare ruimte ver-
schaff en aan de Mumbaikers. Shoppingmalls worden 
niet alleen gebruikt om te winkelen, maar vooral om 
te recreëren. Niet alleen de vormen van retail die in 
de stad aanwezig zijn veranderen dus, maar ook wat 
retail precies is is aan verandering onderhevig. Een so-
ciaal proces dat zo’n 10 jaar geleden is ingezet heeft  
dus verstrekkende ruimtelijke gevolgen op het gebied 
van retail. Nieuwe formats komen op, en oude passen 
zich aan of verdwijnen uit beeld. Het is dan ook niet 
voor niets dat shoppingmalls ook wel als de metafoor 
voor het moderniserende Mumbai worden gezien.

Segmentati e of hersegmentati e
Wanneer naar bovenstaande ontwikkelingen die zich 
hebben voorgedaan in Mumbai gekeken wordt is het 
meteen duidelijk dat de controverses grote verschui-
vingen teweeg hebben gebracht en dat hieraan ver-
schillende processen ten grondslag hebben gelegen. 
Deze processen gelden specifi ek voor Mumbai en dit 
maakt meteen duidelijk dat retail zich op elke plaats 
anders zal ontwikkelen, locale processen zijn immers 
overal anders. Deze veranderingen zijn uiteraard niet 
onopgemerkt gebleven. De gebouwen met enorme 
omvang hebben uiteraard hun eff ect op veel verschil-
lende actoren en dingen in de omgeving. Er is dan ook 
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een strijd gaande tussen voor- en tegenstanders van 
de sterk opkomende georganiseerde retail. Opval-
lend aan deze discussie is dat deze erg gepolariseerd 
is. Er is een duidelijke scheiding waar te nemen tus-
sen de voor- en de tegenstanders van de opkomst van 
georganiseerde retail. Opvallend hierbij is dat het niet 
perse de armen zijn die tegen zijn en de rijken die voor 
zijn. De strijd van traditi oneel versus georganiseerd 
kan niet gezien worden als een strijd tussen arm en 
rijk. Parti jen die opkomen voor de traditi onele retail 
behoren ook vaak tot de elite, wat de strijd meer een 
strijd tussen de elite onderling maakt. De strijd die op 
het eerste gezicht lijkt te gaan tussen arm en rijk, gaat 
dus eigenlijk tussen de elite onderling. Bovendien zijn 
veranderingen die plaatsvinden op het gebied van re-
tail niet per defi niti e slecht voor de underprivileged. 

Dit wordt onder andere duidelijk in het verhaal ron-
dom de hawkers in Mumbai. Dat deze groep voort-
bestaat is deels in het belang van de elite, en deels 
ook door de elite. Hawkers betalen haft a aan voora-
anstaanden die hier zelf rijk van worden, maar die 
door deze inkomstenbron ook deze groep in stand 
wil houden. Hieruit blijkt dat het niet alleen in het 
belang van de hawkers zelf is dat ze voort kunnen bli-
jven bestaan, maar ook voor deze groep die achter 
de hawkers staat. Het verhaal kan echter ook worden 
omgedraaid. Wanneer hawkers hun beroep niet meer 
kunnen uitoefenen omdat er te veel georganiseerde 
retail tot stand is gekomen die ze uit te markt prij-
zen, betekent dit wel dat er veel nieuwe banen zijn 
in deze nieuwe vorm van retail. Hawkers kunnen op 
deze manier dus onderdeel worden van de formele 
economie.

Dus hoewel deze gepolariseerde discussie sterk de in-
druk geeft  dat het een toenemende segmentati e ver-
oorzaakt, blijkt dit wanneer de processen die achter 
de traditi onele en de georganiseerde retail verscholen 
gaan bekeken worden erg mee te vallen. Bovendien 
is retail alti jd al grotendeels gescheiden geweest voor 
verschillende groepen. Zo hadden de inheemse bevol-
king en de koloniale groepen in het verleden beide hun 
eigen markten, waaruit ook blijkt dat verschillende 
groepen ook in het verleden hun eigen wensen en 
mogelijkheden hebben die gerepresenteerd worden 
in verschillende vormen van retail. Dit is dan ook een 
nuance die aangebracht moet worden in de strijd 
rondom retail. Als er al sprake is van een toenemende 
segmentati e, moet eigenlijk gesproken worden van 
hersegmentati e. 

8.2 De ruimtelijke vorm verklaard: Twee specifi eke 
cases
Over de algemene ruimtelijke vorm van retail zijn al 
de nodige uitspraken gedaan, maar om dieper op de 
verklaring achter deze ruimtelijke vorm in te kunnen 
gaan zijn twee case studies gedaan: De InOrbit Mall 
en de Phoenix Mall. 

InOrbit
De eerste case-studie waar op ingegaan wordt is de 
InOrbit Mall. InOrbit is een onderdeel van het grotere 
Mindspace project, waarbij zowel de woon-, kantoor 
als de retailfuncti e vertegenwoordigd is. De mall past 
als succesvolle shoppingmall erg goed in het verhaal 
van de georganiseerde retail die sterk aan het groeien 
is in Mumbai. Met deze case is geprobeerd uit te leg-
gen op welke manier deze mall deel uit is gaan maken 
van retail in Mumbai. Kortom, welke actoren, dingen 
en insti tuti es hebben deel uitgemaakt van het proces 
waardoor de InOrbit Mall nu een succesvolle mall is 
in het uitgebreide retailbestand van Mumbai. Maar 
waar in deze case uiteindelijk naartoe gewerkt is, is de 
vraag in hoeverre het versplinteringsconcept op deze 
ontwikkeling van toepassing is. 

In deze case zijn drie verschillende fasen te identi fi -
ceren, de fase van de grondverwerving, de ontwikke-
ling van het concept van de mall en de ontwikkeling 
van Hypercity. De conclusie in deze case is dan ook 
drieledig. In de eerste fase, waarin de grondverwer-
ving centraal staat, weet K. Raheja Corp de grond voor 
een vriendenprijsje van de Wadya’s over te nemen 
met een afspraak over de opbrengsten die het land in 
de toekomst zal genereren. Het enige probleem is de 
vuilnisbelt die op de grond is gevesti gd. In deze fase 
heerst in eerste instanti e dus een strijd tussen de elite 
onderling, de ontwikkelaar staat tegenover de BMC 
die de vuilnisbelt wil behouden. Maar door toedoen 
van de bewoners is het de ontwikkelaar die de strijd 
uiteindelijk wint en kan de shoppingmall gebouwd 
worden. In deze fase is dus geen sprake van het over-
heersen van de elite. Het is wel de elite die wint, maar 
deze elite wint niet ten koste van de have nots. Het 
zijn juist de bewoners die de vuilnisbelt en de BMC 
buiten spel hebben kunnen zett en. 

De tweede fase is meer gericht op het ontwikkelen 
van het concept van de mall zelf. Bij de ontwikkeling 
is het aanpassingsvermogen aan de locale omstan-
digheden, waaronder bijvoorbeeld het klimaat, erg 
belangrijk gebleken. Dit ding kan zich niet aanpassen 
aan een associati e, hier zal de nieuwe associati e zich 
aan aan moeten passen wil deze dominant worden. 
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Maar daarnaast zijn er ook enkele zaken welke wel ver-
anderd zijn door de komst van de mall. Zo is de mind-
set veranderd en leeft  niet langer het beeld dat de 
retailer langs de weg koning is. Het succes van de mall 
toont aan dat retailers zich nu ook succesvol achter de 
hoge muren kunnen vesti gen. Dit is dan ook de reden 
van het hyperpolaire denken in de strijd rondom retail 
die er gaande is. Parti jen die tegen georganiseerde re-
tail zijn, zien dit namelijk als een bedreiging van tradi-
ti onele retail. In de omgeving van de InOrbit Mall is er 
echter geen sprake geweest van winkeltjes die weg zijn 
gegaan vanwege de komst van de mall. Wel is de ge-
hele Mindspace area een no-hawking zone geworden, 
wat betekent dat hawkers hier zijn moeten vertrek-
ken. Maar ook deze fase bevesti gt de veronderstellin-
gen die centraal staan in de literatuur over stedelijke 
veranderingen niet. De strijd die hier gevoerd is is niet 
tussen arm en rijk, maar onder andere tussen ontwik-
kelaar en parti jen achter de hawkers, welke beide tot 
de elite behoren. Er kan wel gesteld worden dat de 
hawkers de dupe zijn van de strijd die tussen de elite 
gevoerd wordt in dit geval. Maar juist omdat de groep 
die geld kan verdienen aan deze hawkers deze groep 
in stand wil houden vanwege de corrupte gelden die 
hieraan te verdienen vallen, zal deze groep ook zeker 
niet zomaar uit het straatbeeld verdwijnen. Ook van-
uit een ander punt valt op te maken dat het zeker niet 
de elite is die profi teert van deze ontwikkeling. Bij de 
aanleg van de mall is de infrastructuur hiervoor ver-
beterd, de Link Road is verbreed. Maar alsnog staan 
hier inmiddels elke dag ellenlange fi les, en de elite zou 
gebaat zijn geweest bij investeringen in de infrastruc-
tuur rondom het gebied door de ontwikkelaar, wat 
niet is gedaan omdat dit ten koste zou gaan van een 
deel van de winst. De bewoners van demiddenklasse 
en de hogere klasse staan hier nu alti jd in de fi le, wat 
zeker ook laat zien dat wanneer alles volgens de wens 
van de elite zou gaan, dat de infrastructuur dan ook 
zeker enorm verbeterd zou zijn.

Tenslott e is in deze case ingegaan op de Hypercity, 
het nieuwst toegevoegde onderdeel van het InOrbit 
concept. Hypercity is met de focus op het A+ segment 
gericht op de midden en de hogere klasse van Mum-
bai. Er worden naast de dagelijkse boodschappen als 
groenten en fruit dan ook veel luxe arti kelen verkocht 
die in de traditi onele kiranashops of bij de hawkers 
niet te koop zijn. Voor de groenten en het fruit is het 
een heel ander verhaal. Hypercity kan deze producten 
zelfs tegen lagere prijzen aanbieden dan de kira-
nashops en de hawkers vanwege inkoopvoordelen die 
zij behalen als gevolg van veranderingen in de APMC 
Act. De supply-chain wordt hierdoor korter voor geor-

ganiseerde retailers, maar de traditi onele retailers 
kunnen geen deel van deze verandering uitmaken. Ze 
zijn immers te klein om zelf contracten met boeren af 
te sluiten. Op deze manier lijkt deze groep benadeeld 
te worden door deze veranderingen, maar het kan 
echter ook van een andere kant bekeken worden. Er 
is namelijk een proces gaande waarin kiranashops 
onderdeel worden van de ketens. Winkeltjes worden 
dan overgenomen door de grote namen als Reliance, 
die zorgen dat de winkeltjes een moderne uitstrlaing 
krijgen. De kiranashophouders verliezen hiermee hun 
onafh ankelijkheid, maar kunnen op deze manier wel 
onderdeel worden van de nieuwe associati e en on-
derdeel worden van de formele economie. Hiermee 
hebben ze kans op een zeker bestaan en een hoger 
salaris dan ooit mogelijk zou zijn met het runnen van 
een kiranashop. Voor de boeren geldt eenzelfde ver-
haal. Door de mogelijkheid die zij geboden krijgen om 
contracten af te sluiten met de grote hypermarkets 
hebben zij een gegarandeerd inkomen. De parti jen 
die aan de kant van de traditi onele retailers staan voe-
ren in de gepolariseerde strijd het argument aan dat 
deze boeren hun vrijheid verliezen, maar is het nou 
wel zo erg dat boeren leren hoe ze een bepaald gewas 
op de beste manier kunnen verbouwen en zich daarin 
specialiseren? Door deze veranderingen zal er juist 
minder producti e verloren gaan.

Wanneer het proces van translati e voor alle drie de 
fasen van de InOrbit Mall gevolgd wordt, is duidelijk 
dat de veronderstellingen die ten grondslag liggen 
aan de dominante literatuur over stedelijke veran-
deringen niet bevesti gd kunnen worden. Ten eerste 
is duidelijk geworden dat de strijd die bij de InOrbit 
Mall gevoerd is voornamelijk gaat tussen de elite 
onderling, en niet tussen de elite en de urban poor. 
Wanneer alleen gekeken wordt naar wat er aan de op-
pervlakte gebeurt met de verschillende groepen, kun-
nen er wellicht enkele dingen vanuit de literatuur in 
deze case herkend worden. Hawkers zijn bijvoorbeeld 
wel verboden in het gebied rondom de mall. Maar 
dit benadrukt al te meer waarom de relati onele bril 
zo belangrijk is, hierdoor wordt duidelijk dat de strijd 
tussen de ontwikkelaars en de hawkers niet gaat tus-
sen arm en rijk, wat de literatuur zou veronderstellen. 
De strijd gaat tussen de ontwikkelaar en de parti j die 
corrupte gelden ontvangt voor het wegsturen van de 
elite op deze plek, maar welke er alti jd voor zal zorgen 
dat de hawkers zullen blijven bestaan om hun cor-
rupte inkomstenbron voort te laten bestaan.

Phoenix Mall
De Phoenix Mall case gaat ook over de ontwikkeling 



119

MASTERSCRIPTIE STÉPHANIE STOELHORST  RETAIL GEREORGANISEERD

van een shoppingmall, maar deze case speelt zich af 
tegen een heel andere achtergrond. Het betreft  een 
transformati e van een mill naar een mall, waardoor 
veel rekening gehouden is met de bestaande DC-
rules. Deze DC-rules zijn opgesteld om de belangen 
van de arbeiders en de armere groepen van de stad te 
beschermen. Het omzeilen van deze regels, waardoor 
niet 1/3e van de grond weggegeven hoeft  te worden 
ten bate van de stad, wijst dus op winst van de ontwik-
kelaars ten koste van de urban poor. Maar anderzijds 
proberen de ontwikkelaars het gebied, dat in verval 
raakt vanwege het verval van de katoenindustrie, een 
nieuwe boost te geven. Deze tweestrijd laat dan ook 
precies zien wat er in deze case aan de hand is. Ener-
zijds zijn er de ontwikkelaars die de grond anders wil-
len inrichten en hiermee een stukje van de stad wil-
len moderniseren, anderzijds zijn er de protesterende 
parti jen die vinden dat de ontwikkelaar profi teert ter-
wijl dit stuk grond en dit geld aan hele andere parti jen 
toebehoort, de arbeiders.

Op het eerste gezicht lijkt het duidelijk wat er zich in 
deze case afspeelt, de ontwikkelaar wint het ten ko-
ste van de arbeider. Maar waarom heeft  het dan zo 
lang geduurd voordat de mill eindelijk een andere 
functi e aan heeft  kunnen nemen? Waarom is er eerst 
veel meer geld dan nodig is in de herontwikkeling van 
bestaande gebouwen gestoken, omdat er bepaalde 
regeltjes waren? En waarom is er zelfs eerst iemand 
om moeten komen bij een bedrijfsongeval voordat de 
ontwikkelaar op een effi  ciënte manier te werk mocht 
gaan? De Phoenix Mall heeft  jarenlange tegenstand 
gekend voordat deze ontwikkeld is kunnen worden tot 
wat het nu is, wat zowel veel ti jd als geld gekost heeft . 
Hieruit blijkt dat de arbeiders ook heel lang sterk heb-
ben gestaan. Maar wie representeren deze arbeiders 
nou eigenlijk? De elite, in de vorm van de unions. Deze 
unions kunnen geld verdienen aan deze arbeiders in 
de vorm van omkoping en corrupti e. Het verhaal dat 
speelde in 1998 is hier een goed voorbeeld van. De 
unions laten zich omkopen om de arbeiders over te 
halen zich tegen betaling te laten ontslaan. Hoewel 
ze zich later weer bedenken, illustreert dit toch het 
beeld van de rijke parti j die beslist over het lot van de 
underprivileged. 

Wat er in deze case in feite gebeurt is dat de arbeiders 
weggedrukt worden door ontwikkelaars die zien dat 
er geld te halen valt in de mills. Het beeld van de elite 
die de urban poor wegdrukt lijkt in deze case dus 
zeker gedeeltelijk op te gaan. Maar hoe kan dit nou 
gebeuren, de arbeiders lijken door de opgestelde DC-
rules juist erg beschermd te worden. De belangrijkste 

redenen hiervoor zijn corrupte prakti jken die zich vaak 
voordoen in Mumbai en het bestaan van machtsposi-
ti es. Deze twee dingen zijn veelal ingezet in deze 
case, met de shoppingmall als ruimtelijk resultaat. Dit 
is bijvoorbeeld goed te zien bij de toestemming die 
gevraagd is voor de bowlingbaan. Deze is verkregen 
onder het mom van een gebrek aan leisure faciliteiten 
voor de arbeiders. Deze groep kan hier echter hele-
maal geen toegangskaartje betalen, wat laat zien dat 
er onder de tafel waarschijnlijk heel andere afspraken 
zijn gemaakt. 

Maar, de veranderingen kunnen niet in zijn geheel 
als negati ef worden beschouwd. De katoenindustrie 
heeft  haar hoogti jdagen al lang achter zich gelaten 
en het is dan ook duidelijk dat er iets met het gebied 
moest gebeuren. Door hier een shoppingmall neer te 
zett en wordt er op een andere manier werkgelegen-
heid gecreëerd, waar ook deze voormalige fabrieksar-
beiders van kunnen profi teren. 

8.3 Mumbai, een schoolvoorbeeld bij de literatuur?
Waar in dit onderzoek naartoe gewerkt is, is de 
vraag of de veronderstelling die centraal staan in de 
algemene literatuur over stedelijke veranderingen 
algemeen geldend zijn. Brengt globalisering overal 
dezelfde stedelijke ontwikkelingen voort? Hiervoor is 
een beschrijving gegeven van retail in Mumbai aan de 
hand van controverses en perioden en zijn twee case 
studies uitgevoerd. Maar zijn de veronderstelling die 
verbonden zijn aan het versplinteringsconcept nou 
van toepassing op Mumbai en kan op basis van deze 
stad geconcludeerd worden dat de dominante theo-
rieën rondom stedelijke veranderingen kloppen voor 
alle steden?

Uit de historie van retail en de veranderingen die zich 
in het verleden hebben voorgedaan is al gebleken dat 
er eigenlijk alti jd al sprake is geweest van een zekere 
mate van segmentati e in Mumbai. Retail is alti jd deels 
gescheiden geweest voor verschillende groepen. De 
oorspronkelijk Indiase bevolking in de nati ve town 
deed haar boodschappen bijvoorbeeld op een andere 
plek dan de koloniale bevolking in de 19e eeuw. Dat er 
alti jd een mate van segmentati e zal blijven bestaan op 
het gebied van retail is dan ook niet verwonderlijk. 

Maar hoe zit het nou met de eerder genoemde ver-
onderstellingen die centraal staan in de literatuur over 
stedelijke verandering? Zoals bij beide cases al is uit-
gelegd, lijken de veronderstellingen hierbij slechts in 
beperkte mate op te gaan. Dit lijkt echter vreemd, de 
gedachten van Graham & Marvin en Castells zijn ui-
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teraard niet uit de lucht komen vallen. Toch is hier een 
reden voor aan te voeren. Als je versplintering wil zien, 
zul je het namelijk ook zien. Als je wil zien dat het de 
elite is die de urban poor verdringt, zul je ook dit zien. 
Dit is dan ook wat er gebeurt bij veel parti jen die op-
komen voor de urban poor. Neem nou het voorbeeld 
van Cheryl Deutsch, die aangesloten is bij de Nati onal 
Hawkers Federati on van India. Zij strijd voor de haw-
kers, waar er zo veel van zijn in Mumbai als gevolg van 
de migrati estromen die er hebben plaatsgevonden in 
het verleden. Kort gezegd houdt haar gedachtegang in 
dat de hawkers als arme groep binnen de samenleving 
geholpen moet worden, en deze hulp bestaat uit het 
in stand houden van de groep. Nieuwe vormen van re-
tail bieden een bedreiging aan deze groep en daarom 
zijn veranderingen slecht. Er wordt dus op een heel 
absolute manier naar de ruimte gekeken. Wat ze in 
haar gedachtegang niet meeneemt, de relati onele 
aspecten, blijken namelijk een hele andere kant van 
het verhaal te laten zien. Ten eerste zullen hawkers 
niet zo gemakkelijk uit de dominante retail-associati e 
verdwijnen. Achter deze groep staan namelijk weer 
andere groepen, een rijke groep met macht die geld 
aan de hawkers kan verdienen door omkoping en cor-
rupti e. De hawkers als groep hebben dus verbanden 
achter zich liggen, waardoor ze er niet alleen zelf bij 
gebaat zijn te blijven bestaan, maar ook andere parti j-
en met wie er op het eerste gezicht geen relati e is 
strijden voor het in stand houden van de groep in de 
dominante associati e. Hieruit blijkt dus dat het juist 
de achterliggende relati es zijn die verklaren waarom 
bepaalde groepen wel of juist niet aanwezig zijn in de 
stad en waarom bepaalde dingen wel of niet tot stand 
komen. Er kan niet alleen gekeken worden naar wat 
zich aan de oppervlakte afspeelt, waardoor het mis-
schien lijkt dat een nieuwe, mooiere winkel leidt tot 
de ondergang van de oude winkel. Het gaat juist om 
de actoren, dingen en insti tuti es die met deze veran-
deringen verweven zijn. 

Deze verbindingen tussen de actoren, insti tuti es en 
dingen zijn dan ook hetgeen dat mist in de veronder-
stellingen van de literatuur die centraal staat. Door 
de stad door een relati onele bril te bekijken wordt de 
fundering hiervan zichtbaar en op basis hiervan wordt 
dan ook duidelijk welke dingen aangegrepen moeten 
worden wanneer een bepaald aspect van de stad ve-
randerd dient te worden. Wanneer de absolute mani-
er die in het standaardverhaal van enclave urbanism 
gebruikt wordt, ontstaat er een verkeerde blik op de 
stad. 

Dit is zoals aangegeven dan ook zichtbaar in de ge-

dachtegangen die schuil gaan achter de gepolari-
seerde discussie die er gaande is rondom retail in 
Mumbai. Vanuit een relati oneel perspecti ef kan dan 
ook gesteld worden dat het niet gaat om de hoev-
eelheid georganiseerde retail die er komt in Mum-
bai, maar om de sociale verhoudingen die hierachter 
schuilgaan. Het kopen bij traditi onele retailers zit op 
dit moment nog zo in het systeem van de Mumbaik-
ers, dat deze vorm niet zo snel zal verdwijnen door het 
proces van modernisering dat in de afgelopen jaren 
is ingezet. En mocht dit uiteindelijk door allerlei ve-
randeringen toch het geval zijn, kan er op een rela-
ti onele manier een oplossing voor worden bedacht. 
Het is niet zo zwart –wit als de absolute bril misschien 
doet denken en wanneer georganiseerde retail groeit 
betekent dit niet direct het einde voor de duizenden 
kiranashophouders en hawkers. Ten eerste zullen 
shoppingmalls ook voor een stukje zekerheid zorgen, 
meer mensen kunnen immers onderdeel worden van 
de formele economie. En hiervoor geldt ook meteen 
weer dat je niet het beste van beide werelden kan 
hebben. Ja, er zijn mensen die hun baan verliezen, 
maar er wordt dus ook meer zekerheid gecreëerd 
voor velen die een plaatsje in de formele economie 
weten te veroveren.

Daarnaast kunnen er maatregel worden bedacht 
waardoor georganiseerde retail ten gunste komt van 
iedereen. In hoofdstuk 1 is het al aan de orde geko-
men, het belang van het onderzoeken of stedelijke ve-
randeringen voortkomen uit een uniform proces van 
globalisering ofwel door locale processen. Dit belang 
zit in het beleid dat voor de planoloog zo belangrijk 
is. Wanneer globalisering de oorzaak zou zijn ligt de 
oplossing in restricti ef beleid. Maar, uit dit onderzoek 
is wel gebleken dat het juist die locale processen zijn 
die zo belangrijk zijn. De oplossing ligt dus niet in het 
verbieden maar in het interveniëren. Het zijn niet de 
shoppingmalls die tegengehouden moeten worden, 
maar de negati eve eff ecten. Dit kan gedaan worden 
door het overheidsbeleid hierop toe te spitsen. De 
overheid zou voorwaarden aan de gevreesde vormen 
van retail kunnen stellen, waardoor ook de mensen uit 
de lagere klassen in dienst genomen moeten worden. 
Een regel zou dan bijvoorbeeld kunnen zijn dat om 
toestemming te krijgen voor de ontwikkeling van een 
mall een bepaald percentage kiranashophouders die 
hierdoor hun inkomsten zien dalen in dienst genomen 
moeten worden.

Wanneer de absolute gedachtegang waar deze para-
graaf mee begon dus omgezet wordt in een relati o-
nele, wordt dus duidelijk dat het niet simpelweg de 
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strijd is tussen arm en rijk waar het om gaat. Het gaat 
om de processen die hierachter schuilgaan die laten 
zien dat het ten eerste niet alti jd de elite is in Mum-
bai die haar zin krijgt ten koste van de urban poor. 
Er is geen duale stad waarin een positi eve verander-
ing voor de elite een negati eve verandering betek-
ent voor de urban poor. Er is geen strijd om ruimte 
waarbij de uitkomsten van te voren vastliggen. Er 
moet dus niet gekeken worden óf er groepen vechten 
om ruimte, het gaat erom hóe groepen vechten om 
niet weggedrukt te worden. De les voor de planoloog 
die hieruit geleerd kan worden is dan ook dat het de 
negati eve eff ecten van ontwikkelingen zijn die op het 
locale niveau tegengegaan moeten worden, en niet 
de ontwikkelingen zelf.
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