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Gedwongen migratie is een ruimtelijke ervaring. Het kan gaan 
om de fysieke ontheemding in de landen van herkomst, grens-
overschrijdingen, asielprocedures met betrekking tot opvang, 
dispersie, wachten in kampen en verblijfsbeperkingen, maar ook 
om plaatsbepalings- en vestigingspraktijken. Ruimte structureert 
door migratieprocessen te beperken of ook mogelijk te maken. 
De VS en de EU hebben verschillende ruimtelijke technologieën 
geïmplementeerd om gedwongen migranten te controleren, te 
kanaliseren en te voorkomen dat ze het grondgebied binnenko-
men om bescherming te zoeken. Veel procedures zijn ook geïn-
ternaliseerd binnen het grondgebied van de individuele staat, 
waardoor het asielbeleid en de aangrenzende praktijken naar de 
stedelijke schaal zijn verschoven. Tegelijkertijd zijn gedwongen 
migranten sneller dan in de afgelopen decennia naar de stad 
verhuisd. In deze dissertatie wordt de ruimtelijke productie van 
asiel in steden geanalyseerd als landschappen en machtsinstru-
menten, waarbij de onderhandelingen tussen onderling verbon-
den maar vaak divergerende juridische, politieke, sociale en eco-
nomische actoren, instellingen en logica's de komst en het leven 
van gedwongen migranten in stedelijke gebieden faciliterten en 
conditioneren. In het bijzonder richt ik me op distributie, deten-
tie, kampen, huisvesting voor vluchtelingen, migrantengroepen 
en buurten om de complexe en paradoxale doelen, ontwikkelin-
gen en machtsstrijd van en binnen deze gedwongen migratie-
ruimten bloot te leggen. Dit omvat de manier waarop ze een 
gecontesteerd deel worden van het stedelijk weefsel, evenals 
hun overeenkomsten en verschillen in diverse nationale en lokale 
contexten. Mijn analyse verheldert de soevereine en economi-
sche ambities om gedwongen migranten te beheren en uit te 
buiten door middel van de ruimte - met inbegrip van elementen 
van geweld - en de pogingen van gedwongen migranten om toe-
gang te krijgen tot het stedelijk leven en hun migratieprojecten 
voort te zetten. De gelijktijdigheid van inclusie en uitsluiting, 
evenals het samenspel van het verwerven en verliezen van 
macht maakt de ruimte tot een migratie-ervaring, die geken-
merkt wordt door beweging, stagnatie, versnippering en ont-
heemding. 
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