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Grenzen aan vrijheid | We willen met zijn allen heel veel op het

kleine stukje aarde dat Nederland heet. Ruimte om veilig te wonen, te werken

en te recreëren - de lijst met wensen is schier eindeloos, terwijl de ruimte om

ons heen slechts schaars is. 

Nog geen honderd jaar geleden dacht men dat ons land plaats kon bieden aan

maximaal 10 miljoen mensen. Inmiddels telt Nederland bijna twee keer zoveel

inwoners. En dat terwijl de gemiddelde Nederlander in vergelijking met 1985

anderhalf keer zoveel woonruimte tot zijn of haar beschikking heeft. 

Het spreekt voor zich dat zulk intensief ruimtegebruik bij sturing en arbitrage

is gebaat. Anders loopt de ruimtelijke ontwikkeling van ons land onherroepe-

lijk vast. Tegelijkertijd kan de overheid niet vanuit Den Haag dicteren hoe elke

vierkante centimeter ruimte wordt gebruikt. In dit spanningsveld voert VROM

de regie over de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland. Zodat we ook in de

toekomst een evenwicht bereiken tussen individuele wensen en publieke belan-

gen. 

We doen dat als Rijksoverheid niet alleen. Provincies en gemeenten staan dich-

ter bij de burger. Daarom krijgen zij van het Rijk de ruimte die ze verdienen.

Maar ook maatschappelijke groeperingen, met hun stevige worteling in lokale

gemeenschappen, spelen een belangrijke rol. Denk maar aan het tracé van de

A4 door Midden-Delfland en aan het Groene-Hart-pact. 

De sturing van ruimtelijke ontwikkelingen is een relatief begrip. Want wie het

heeft over de ruimte in ons land, die heeft het over hoe die ruimte door men-

sen van vlees en bloed wordt gebruikt. Onze leefomgeving krijgt niet in een

vacuüm vorm. Denk maar aan sommige speelpleinen die overwoekerd zijn en

onderbenut, terwijl op andere plaatsen het straatleven geheel onverwachts

welig tiert. 

Dit kleine voorbeeld past in een groter verband. Het draagvlak voor ruimtelijke

oplossingen, die door een select gezelschap van professionals over de hoofden
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van de mensen heen worden genomen, neemt af. De mensen in het land weten

donders goed hoe de ruimte in hun gebied moet worden ontwikkeld. De over-

heid moet de voorwaarden scheppen zodat burgers daarmee aan de slag kun-

nen gaan. Door middel van het project Burgerparticipatie maak ik ruim baan

voor deze maatschappelijke creativiteit en dynamiek. Zodat mensen die in een

bepaald gebied wonen en werken een stevige vinger krijgen in de ruimtelijke

pap. Ik denk dat we zo kunnen helpen een brug te slaan tussen individuele vrij-

heid en de grote ontwerpopgaven waar we voor staan. 

De tijd van blauwdrukken is voorbij. De monoloog van een overheid die de bur-

ger verbiedend en gebiedend toesprak heeft plaatsgemaakt voor een levendige

dialoog. Tussen burgers, bedrijven, bestuurders en - zoals Guido van Enthoven

het formuleert - ‘buitenlui’.

Met de Nota Ruimte zet ik in op: decentraal wat kan, centraal wat moet. Niet uit

angst om vuile handen te maken, maar uit de principiële overtuiging dat het

bieden van ruimte voor regionale en lokale keuzes tot maatwerk leidt.

De Rijksoverheid werkt er hard aan om deze omslag te maken. Door een hel-

der nationaal ruimtelijk beleid op hoofdlijnen te formuleren - met ruim baan

voor maatwerk. En door adequate instrumenten ter beschikking te stellen -

zoals de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening en de Grondexploitatiewet.

Provincies en gemeenten krijgen hiermee de middelen in handen om de ont-

wikkeling van de ruimte in goede banen te leiden.

Maar ook door gebiedsontwikkeling te stimuleren. Betrokkenheid van de

belanghebbende partijen in een gebiedsgerichte aanpak een plaats geven, kij-

ken naar kansen en niet bij voorbaat negatief en pessimistisch zijn, samen ver-

antwoordelijkheid nemen voor integraal resultaat - dat zijn voor mij de

ingrediënten van gebiedsontwikkeling. 

Deze manier van werken vergt aan het begin een forse investering in het pro-

ces, in het kweken van draagvlak. Idealiter verschuift in dit proces de betekenis

van het begrip ‘plan’. Een van oorsprong autonoom reguleringsinstrument ont-

wikkelt zich dan tot een integrerend, stimulerend en mobiliserend ontwikke-
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lingsmoment. Precies zoals Hans Mommaas en Luuk Boelens dat beschrijven

aan de hand van Limburgs ‘Heerlijk Heuvelland’. 

Je brengt verschillende publieke en private partijen met verschillende belangen

bij elkaar. Aan de hand van goede afspraken wordt geprobeerd om een gebied

samen tot ontwikkeling te brengen. Om dit model goed te ontwikkelen heb ik

de provincies gevraagd 14 voorbeeldprojecten aan te wijzen. Zo doen provin-

cies, gemeenten en rijkspartijen ervaring op met deze manier van werken - in

samenwerking met de markt, en met maatschappelijke groeperingen.

Deze integrale werkwijze is noodzakelijk om resultaat te boeken. Al te vaak

stranden grote projecten in de fase van de planontwikkeling. Tussen uitvoering

en visie blijken wetten in de weg te staan, en praktische bezwaren. De omslag

naar een ontwikkelingsgerichte manier van denken en werken vordert gestaag.

Maar er valt nog veel winst te boeken. Aan het onderlinge overleg lijkt soms

geen einde te komen en de slag van papieren plan naar concrete uitvoering

wordt niet gemaakt. Bijvoorbeeld omdat geen rekening is gehouden met de

wensen en noden van de markt. Of omdat de betrokken partijen slechts denken

vanuit hun eigen deelbelang. Logisch - want draagvlak vereist een gevoel van

eigenaarschap. En bij van bovenaf opgelegde plannen kan daarvan geen sprake

zijn. 

We moeten dus de maatschappelijke energie en dynamiek van lokale spelers

aanboren. Juist dan kunnen de specifieke kansen en kwaliteiten van gebieden

in ons land het beste worden benut. We kunnen dit gebiedsontwikkeling noe-

men, zoals ik. Of een dialoog, zoals Peter Smeets in zijn essay

‘Landschapsdialoog als praktijk van ontwikkelingspolitiek’. De exacte bena-

ming doet er niet toe. Wat telt, is dat deze aanpak werkt! 

Natuurlijk moeten we er steeds voor zorgen dat alle betrokken partijen daad-

werkelijk de kans krijgen hun zegje te doen. Dat de waarden en doelen die we

willen realiseren expliciet en helder worden gemaakt. Martijn Duineveld en

Kristof van Assche plaatsen daar - terecht of niet - enkele kritische kanttekenin-

gen bij. Hun stelling is dat de betrokkenen bij gebiedsontwikkeling een geslo-
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ten circuit vormen waar de kennis van experts triomfeert over alledaagse gewo-

ne-mensen-opvattingen. Van mijn kant doe ik er juist alles aan om burgers de

kans te geven hun stem te laten horen. Soms heel direct, zoals bij mijn bezoe-

ken aan de 56 achterstandswijken waar VROM vaart maakt met de stedelijke

vernieuwing. 

Hoe dit ook zij, Nederland is niet te koop. En gelukkig maar! Op gepaste

afstand, maar met grote betrokkenheid waakt VROM over de basiskwaliteit van

de ruimte in ons land. Met provincies en gemeentes hebben we een set aan

eisen opgesteld over bijvoorbeeld het waterbeheer en het milieu in een gebied.

Met als doel een leefomgeving van hoge kwaliteit. De markt heeft dus geen vrij

spel, maar beweegt zich binnen de grenzen van het algemeen belang. Want de

eisen van basiskwaliteit gelden altijd en overal - van Heerlen tot Delfzijl. 

De tijden dat de Rijksoverheid aan alle knoppen zat is definitief voorbij. In mijn

beleid krijgen lokale en regionale spelers de speelruimte die ze nodig hebben

om aan de slag te kunnen gaan met de ruimtelijke ontwikkeling van ons land.

Deze vrijheid staat borg voor een veelheid aan visies, plannen en projecten.

Deze bundel - in al zijn diversiteit aan opvattingen en ideeën van landschaps-

architecten, journalisten, wetenschappers en zelfs kunstenaars - is daar een

goede weerspiegeling van. 

de Minister voor Volkshuisvesting,

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Sybilla M. Dekker 
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Er gebeurt voortdurend van alles in de samenleving, maar wat

gebeurt er buiten de gebaande paden om? In bijna elke context is dit een span-

nende vraag, zo ook in de context van de ruimtelijke ordening. De vraag wordt

nog belangwekkender wanneer we deze stellen in het licht van een terugtrek-

kende overheid die meer ruimte wil geven aan burgers en aldus wil aansluiten

bij wat er in de samenleving speelt. De veranderende verhoudingen tussen

overheid, burgers en particuliere investeerders vormen een prachtig decor om

de gedachten te laten gaan over de voor- en nadelen van zelforganisatie. Zonder

al te diep op de materie in te gaan, kunnen we nu al stellen dat we in de ruim-

telijke ordening te maken hebben met tal van vragen en dilemma’s, die om

meer inzicht en kennis vragen dan er thans beschikbaar is. In planologisch

opzicht is er het dilemma dat ruimte voor zelforganisatie de ordening op een

hoger schaalniveau in de weg kan zitten. In bestuurlijk opzicht ligt er het

dilemma dat zelforganisatie en zelfsturing kan doorschieten, waardoor geslo-

ten gemeenschappen gaan ontstaan van mensen die uitsluitend voor zichzelf

zorgen. Vanuit de sociologie kunnen we ons afvragen of de uitdagingen op de

langere termijn die voortkomen uit de verwachte klimaatsverandering wel ade-

quaat kunnen worden opgepakt door een samenleving met trekken van een cel-

lenstructuur die onvoldoende interne samenhang vertoont om zoiets neer te

zetten als de 21e eeuwse deltawerken. Maar misschien is het grootste dilemma

wel van politieke aard: als we weten dat de samenleving niet meer zo maakbaar

is als vroeger, hoe geef je dan invulling aan een eigentijdse rol van de overheid

en welke mechanismen leiden dan tot een eerlijke verdeling van de ruimte? 

Die veranderende verhoudingen dateren niet van vandaag of gisteren, en het

geloof in de maakbaarheid is al langer tanende. Met de introductie van markt-

werking in de tachtiger jaren werden projecten een belangrijke insteek om de

inrichting en het gebruik van de ruimte te organiseren. Per project werden de

marktpartijen door de overheden uitgenodigd om mee te denken over de
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gewenste ruimtelijke koers. Hier ligt de kiem van de ontwikkelingsplanologie,

een werkwijze waarbij belanghebbenden bij een ruimtelijke opgave in een

vroeg stadium samenwerken om een integrale gebiedsvisie te realiseren. Onder

invloed van de toenemende mobiliteit, de infrastructuur behoorlijk onder druk

te staan. De overheid werd verondersteld om het fileprobleem dat zich op

steeds meer plaatsen manifesteerde op te lossen. Daarnaast organiseerden zich

ook krachten in de samenleving die andersoortige belangen, zoals die van

natuur en milieu, centraal stelden. Langzaam maar zeker kwam het besef dat

sommige problemen onoplosbaar waren en dat veel ruimtelijke veranderingen

een geheel eigen dynamiek hebben, los van overheidshandelen.

Door al deze ontwikkelingen was het proces van ruimtelijke planning in de

jaren negentig buitengewoon complex geworden. Nederland vreesde boven-

dien voor haar economische concurrentiepositie en wilde Schiphol uitbreiden,

een tweede Maasvlakte aanleggen, de Betuwelijn realiseren en Moerdijk ver-

dubbelen. Maar het maatschappelijke verzet leidde tot majeure wijzigingen in

de plannen. Tegelijkertijd werd de woonmarkt geliberaliseerd (vrije vestiging).

Daarbij komt dat de Europese regelgeving ook langs de lijnen van natuur,

milieu en landbouw steeds belangrijker wordt. Dit verschaft aan NGO’s en bur-

gers een kans om op lokale schaal een spaak in het wiel te steken. Zo was de

aanvankelijk onbeduidende en onbekende korenwolf in één klap beroemd,

omdat de bescherming die dit diertje vanuit Europese richtlijnen voor soorten-

beleid geniet grootse ruimtelijke plannen deed stagneren. Vanuit het perspec-

tief van de overheid hebben we hier te maken met een vorm van hindermacht.

Het adagium van de eerste concepten van de Nota Ruimte luidde dan ook Van

hindermacht naar ontwikkelkracht. 

Vandaag de dag zien we dat planprocessen worden opgestart volgens de bena-

dering van ontwikkelingsplanologie, namelijk met een lange aanloop van

publieke en private partijen die een plan opstellen dat uitgevoerd moet worden

BINNENWERK DEF  24-03-2006  17:54  Pagina 12



door een ontwikkelingsmaatschappij, en die uiteindelijk toch verzanden in pro-

cedures, passend in de cultuur van toelatingsplanologie. Het echte ontwikke-

lingsgerichte denken en het werkelijk ruimte bieden aan particulier initiatief

komen nog nauwelijks van de grond. Om daadwerkelijk verantwoordelijkheid

te geven en ruimte te bieden aan burgers zou het traditionele ordeningspara-

digma, gekenmerkt door een sterke overheid die met een uitgekiende instru-

mentenmix concepten oplegt aan de samenleving, moeten worden omgekeerd.

In plaats van theoretische constructies te bouwen die vervolgens in de samen-

leving worden geplaatst moeten we organiseren en construeren vanuit de

samenleving zelf. Deze constructies moeten vervolgens worden ingekaderd in

nationale kaders van veiligheid en in regionale en nationale ruimtelijke hoofd-

structuren. Langs deze wijze moet de planvorming meer ruimte bieden aan en

zich voegen naar wat mensen willen, wat mensen doen en waar mensen bete-

kenis aan geven (zie Aarts en During, 2006 voor een uitgebreide analyse). 

De praktijk laat zien dat er allerlei initiatieven bestaan en ontstaan buiten de

overheid om. De praktijk laat ook zien dat ruimteconflicten door betrokkenen

zelf worden opgelost en dat er nieuwe kansen worden gesignaleerd door groe-

pen gelijkgestemden om zich de ruimte toe te eigenen ofwel in te richten con-

form hun eigen idealen. Het is te verwachten dat deze vormen van

zelforganisatie belangrijker worden naarmate de overheid zich verder terug-

trekt. Vooralsnog zijn er geen planconcepten en is er geen toegesneden kennis

waarmee invulling kan worden gegeven aan het oplossen van nationale knel-

punten in de ruimte en tegelijkertijd ruimte wordt geboden aan burgers. Er lig-

gen grote ontwerpopgaven in ons land, zoals het omgaan met water

problematiek, het verbeteren van de bereikbaarheid, de realisatie van de

Ecologische Hoofdstructuur, de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de Reconstructie

van de zandgebieden en het tegengaan van verrommeling van het platteland.

Dit vereist een slagvaardig en krachtdadig optreden van de overheid. Burgers

lijken hun invloed momenteel vooral te gebruiken om de overheid dwars te zit-
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ten bij het realiseren van dergelijke inrichtingsopgaven, bijvoorbeeld bij nood-

overloopgebieden, infrastructurele werken of de inrichting van hun eigen

woonomgeving. Actoren in beide ontwerpopgaven spreken over elkaar in ter-

men van hindermacht. Daarnaast vormen planningsvraagstukken op verschil-

lende schaalniveaus een kluwen. En een verdergaande juridisering dreigt. Wat

kunnen we verwachten van de sturingsfilosofie van ontwikkelingsplanologie?

Hoe moeten we omgaan met deze spagaat?

In deze bundel worden dergelijke en andere kwesties aan de orde gesteld. De

bijdragen zijn afkomstig van bekende en minder bekende schrijvers van divers

pluimage waaronder wetenschappers, beleidsmakers, ontwerpers, architecten,

journalisten en landschapskunstenaars. Tezamen vormen ze een verzameling

aan meningen, opvattingen, ideeën en toekomstvoorspellingen over de inrich-

ting van de ruimte in Nederland. Ze hebben met elkaar gemeen dat ze, elk op

eigen wijze, de spanning verkennen tussen individuele vrijheid en het vormge-

ven van grote ontwerpopgaven. 

De diversiteit en uniciteit van de bijdragen, noch het uitgangspunt van deze

bundel leent zich voor categorisering vooraf. Liever doen we een beroep op het

zelforganiserende en selecterende vermogen van de lezer door ze simpelweg in

alfabetische volgorde en voorzien van een steekwoord aan te bieden. De essays

worden afgewisseld met reeksen van foto’s die een aantal facetten van de inrich-

ting en het gebruik van de ruimte in Nederland verbeelden.

Noelle Aarts, Roel During en Pat van der Jagt
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Inleiding | ‘The City has developed the largest number of
housing programs of any city in the nation. In many ways, these programs
are also the most innovative in the country’ (Saegert, 1989). ‘The very, very
high cost of housing in this city makes it essential that we come up with
alternative housing models.’ 1

New York City bevond zich lange tijd in een huisvestingscrisis. Met name
in de jaren zeventig verlieten zowel veel huurders als verhuurders hun
woningen (abandonment). Dit leidde tot leegstand en verkrotting.
Doordat veel huiseigenaren hun belastingen niet meer betaalden, werd
het beheer overgedragen aan het Department of Housing Preservation
and Development (HPD), de gemeentelijke dienst wonen. HPD werd
hierdoor in korte tijd de op één na grootste verhuurder van woningen voor
huishoudens met een laag inkomen van de Verenigde Staten. In 1986 was
de gemeente eigenaar van 53.000 bewoonde en 49.000 onbewoonde
woningen. In de V.S. beheren alleen de gemeentelijke woningbedrijven
(public housing) in NYC, Chicago en Porto Rico meer woningen. Doordat
haar woningbestand echter zeer slecht onderhouden was, stond HPD al
snel bekend als de grootste slumlord van het land en volgens bankmana-
ger Havelka 2 was HPD ‘lousy at it. They didn’t know what they were
doing.’ HPD onteigende via het gerechtshof een eigenaar die zijn vast-
goedbelastingen niet betaalde, maar had vervolgens geen oplossing klaar-
liggen voor de woningen en de huurders: ‘Well, they took possession and
they didn’t know what to do with the building’ (Havelka).
Sinds eind jaren zeventig heeft HPD in samenwerking met veel andere
organisaties een groot aantal initiatieven ontwikkeld die enerzijds voor de
renovatie van de woningen moesten zorgen en anderzijds de woningen
overdroegen van HPD naar andere actoren. Deze programma’s worden in
de Verenigde Staten als zeer innovatief gezien. Veel woningen kwamen in
bezit van community development corporations (lokale huisvestings- en
welzijnsorganisaties); een klein aantal woningen kwam in bezit van eigen-
aar-bewoners en van mutual housing associations; maar het grootste aan-
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tal kwam in bezit van limited equity cooperatives (LEC’s). In dit essay zal
ik dieper ingaan op de LEC’s.

Limited equity cooperatives | They account for the horror of private aban-
donment, the frustration of public bungling, and the tragedy of life in a
city where affordable housing seems only to vanish. They tell inspirational
tales of tenant ownership, of human empowerment, and of a program that
may be a model for every American city grappling with the problem of
affordable housing. (...) If it can happen in the multiheaded bureaucratic,
cultural, and economic hydra called New York City, one has to believe it
can happen anywhere in the United States (Pierce and Guskind, 1993).
Bij HPD’s tenant ownership programs wordt een gebouw dat in bezit is
van de gemeente gerenoveerd en eigendom van een soort vereniging van
eigenaren, genaamd Housing Development Fund Corporation (HDFC).
De bewoners zijn indirect eigenaar van hun woning omdat ze aandeelhou-
der in de HDFC zijn. Het bestuur wordt gevormd door enkele van deze
bewoners en soms wordt daar een afgevaardigde van een lokale non-pro-
fit organisatie.
Het Tenant Interim Lease Program (TIL) verleent assistentie en training
aan huurdersverenigingen in bewoonde, nog niet gerenoveerde apparte-
mentengebouwen die op dat moment nog in bezit zijn van de gemeente.
Het uiteindelijke doel is de verkoop van de woningen aan de huurdersver-
eniging die dan een LEC is geworden. De LEC moet na de verkoop finan-
cieel zelfstandig zijn en de appartementen moeten betaalbaar blijven voor
huishoudens met een laag inkomen. Huurders worden getraind met
behulp van de non-profit organisatie Urban Homesteading Assistance
Board (UHAB) en de panden worden gerenoveerd met behulp van over-
heidssubsidies.
Tot 1999 zijn met behulp van TIL meer dan 600 gebouwen met naar
schatting 15.000 appartementen van HPD aan de huurders overgedragen.
TIL wordt onder New Yorkse volkshuisvesters en onderzoekers als het
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meest succesvolle dispositieprogramma van HPD gezien. Met name wat
betreft de waardering van de huurders steekt TIL met kop en schouders
boven de andere HPD-programma’s uit. Uit onderzoek van Clark e.a. is
gebleken dat de bewoners van LEC’s niet alleen het meest tevreden zijn
maar ook een sterkere binding hebben aan hun buurt en vaak trots zijn op
hun LEC. De auteurs stellen dat: ‘The program has proven itself success-
ful in terms of reclaiming deteriorating housing, preventing displacement
and providing high quality, satisfying housing’ (Clarke e.a., 1990).
Zonder problemen zijn de meeste LEC’s allerminst. Problemen die in de
HDFC’s spelen, hebben betrekking op het dispositieproces, de renovatie,
het onderhoud van het gebouw, de organisatie van de HDFC, het leider-
schap binnen de LEC en de verkooprestricties. Een aantal problemen
waarmee de LEC’s te maken heeft, is inherent aan het model. Volgens de
LEC-tegenstanders zijn bijna alle problemen het logische gevolg van de
keuze voor het LEC-model. De LEC-voorstanders zijn van mening dat de
problemen ten eerste kleiner zijn dan bij andere eigendomsvormen
(onderzoek ondersteunt hen hierin) en ten tweede vaak uitwassen zijn die
door betere training, een ander TIL-proces, de vorming van samenwer-
kingsverbanden van HDFC’s en de ruimere beschikbaarheid van leningen
grotendeels kunnen worden tegengegaan.
Om LEC’s op lange termijn betaalbaar te houden, spelen twee andere fac-
toren een belangrijke rol: de beschikbaarheid van leningen en de verkoop-
restricties. Grootonderhoud en belangrijke reparaties komen altijd
ongelegen, zeker voor mensen die het financieel niet zo breed hebben.
Het spreiden van de kosten kan de financiële lasten verlichten. HPD heeft
daarom al een aantal jaren leningen met een lage rente beschikbaar
gesteld aan LEC’s.
Als een aandeelhouder in een LEC verhuist, moet hij of zij het aandeel in
de HDFC verkopen aan de nieuwe bewoner. De eerste bewoner heeft de
woning meestal voor 250 dollar kunnen kopen. In het geval dat hij of zij
het aandeel tegen marktwaarde zou kunnen verkopen, betekent dit een
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onevenredige winst voor de verkoper. Daarnaast is de woning financieel
niet meer bereikbaar voor een huishouden met een laag inkomen.
Daarom zijn er in de meeste LEC’s restricties op de winst die iemand kan
maken op de verkoop van zijn of haar aandeel. In principe worden de ver-
kooprestricties bepaald door de directie van de HDFC. De verkooprestric-
ties worden meestal na verloop van tijd ‘uitgefaseerd’. Dit houdt in dat er
meer winst kan worden gemaakt op de verkoop van een aandeel in de
HDFC omdat de verkoopprijs dichter bij de marktwaarde komt te liggen.
Maar ook als er door HPD geen verkooprestricties meer zijn opgelegd,
handhaven de meeste LEC’s deze restricties toch. Veel aandeelhouders
zijn zich bewust van het betaalbaarheidstreven en verhoudingsgewijs ver-
laten zeer weinig aandeelhouders de HDFC - niet omdat ze geen winst
willen nemen, maar omdat een vergelijkbare woning duurder is (de
marktwaarde van een aandeel in de LEC ligt onder de waarde van een ver-
gelijkbaar appartement in een vereniging van eigenaren).
Verkooprestricties hebben hierdoor een zekere fuikwerking. De LEC kan
het eindstation in de wooncarrière worden omdat een andere woning
financieel niet meer bereikbaar is.
Er zijn - zo schat men - slechts enkele gebouwen waar de verkooprestric-
ties zo ver mogelijk zijn teruggeschroefd en de woningen voor potentiële
nieuwe bewoners met een laag inkomen onbetaalbaar zijn geworden.
Hierbij maakt niet alleen de verkoper winst, maar ook de HDFC, omdat
het in de V.S. de gewoonte is dat een deel van de winst ten goede komt aan
de coöperatie; dit verbetert de financiële positie van de HDFC. Het voor-
deel voor de zittende bewoners is echter een nadeel voor potentiële nieu-
we bewoners met een laag inkomen, omdat de woning voor hen (te) duur
is geworden. Veel volkshuisvesters en onderzoekers zijn voorstanders van
strenge(-re) restricties omdat het doel van de tenant ownership programs
is om de woningen op lange termijn betaalbaar te houden. Veel bewoners
lijken eveneens te streven naar betaalbaarheid op lange termijn. Indien de
restricties worden nageleefd bieden de LEC’s een alternatieve vorm van
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huisvesting voor mensen met een laag inkomen, waarbij de bewoners
meer controle hebben over hun woning.

Schaalverkleining en zelforganisatie | Waar in Nederland stedelijke ver-
nieuwing financieel een sterk top-down-karakter heeft en sociaal-politiek
de lokale partners (gemeenten en woningcorporaties) vaak de belangrijk-
ste rol spelen, gaat stedelijke vernieuwing in de V.S. sinds de jaren zeven-
tig gepaard met schaalverkleining en de opkomst van kleinere
organisaties voor de ontwikkeling van betaalbare woningen. Volgens de
Britse socioloog Harloe ontstaan dergelijke initiatieven met name als noch
de overheid noch de private markt alternatieven voor betaalbare huisves-
ting biedt: ‘In some cases new, tenant-managed and controlled forms of
social housing arose outside the existing social sector altogether; in other
cases they arose among groups of low-income households who had no
alternative, if they were not to lose their accommodation, but to take it
over’ (Harloe, 1995). 
De LEC’s vertegenwoordigen een ‘derde weg’ van sociale huisvestings-
voorziening: het zijn geen publieke, maar ook geen private instellingen.
Het zijn net als de Nederlandse woningcorporaties hybride organisaties.
De hybride organisaties in de V.S. zijn in tegenstelling tot de woningcor-
poraties echter meer buurtgebonden en minder geïnstitutionaliseerd. De
ideologie van de LEC is die van community based organizations en self
help organizations, het principe van mensen ‘helpen zichzelf te helpen’.
Alhoewel de geringe institutionalisering van de LEC’s problemen met
zich mee kan brengen, biedt de bottom-up-benadering juist mogelijkhe-
den voor zelforganisatie. In tegenstelling tot de huurkoopconstructies in
Nederland, zijn dit geen van bovenaf opgelegde woonconcepten, maar het
resultaat van de zelforganisatie van groepen bewoners, bijgestaan door
goedwillende professionals. Dankzij dergelijke projecten kon in New York
de periode van housing abandonment worden afgesloten zonder dat de
woningen door gentrification-tendensen onbetaalbaar worden.
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De Amerikaanse ervaring leert dat het belangrijk is dat het verkoopproces
helder verloopt, dat de huurders worden geholpen zich te verenigen en dat
hen in bijvoorbeeld een cursus wordt geleerd hoe moet worden omgegaan
met hun verantwoordelijkheid ten aanzien van het bestuur, het beheer, de
bewonersselectie etc.
Het bevorderen van het eigenwoningbezit en het bevorderen van bewo-
nerszeggenschap zijn door de voormalige staatssecretaris Remkes van
Volkshuisvesting tot hoofddoelen van beleid uitgeroepen; de huidige
VROM-minister, Dekker, zet dit beleid voort. Naar New Yorks voorbeeld
zou een Nederlandse woningcorporatie een deel van haar woningen kun-
nen verkopen aan een lokaal te vormen huurdersvereniging. De woning-
corporatie kan de appartementen onder de marktprijs (of voor een
symbolische prijs) verkopen, maar de bewoners vervolgens beperken in de
winst die ze op de verkoop van hun appartement kunnen maken. In de
naoorlogse stedelijke-vernieuwingswijken zou men er voor kunnen kie-
zen een flatgebouw als geheel aan de bewoners over te doen. Het belang-
rijkste dat de Nederlandse volkshuisvesters kunnen leren van hun New
Yorkse collega’s is een goed evenwicht te vinden tussen betaalbaarheid en
zeggenschap van bewoners.
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Modernisme en postmodernisme | In 1966 brak
Michel Foucault in Frankrijk definitief door met zijn vijfde boek, Les
mots et les choses (Foucault, 1966). Het boek paste naadloos in en
veroorzaakte mede een breuklijn die zich eerst in het Franse den-
ken, en later in de rest van de wereld aftekende, de breuk tussen
structuralisme en poststructuralisme, later geïnterpreteerd als een
breuk tussen modernisme en postmodernisme. Anno nu is
Foucault in de meeste menswetenschappen niet schokkend of
nieuw meer. Integendeel, het is daarbinnen de meest geciteerde
filosoof. En als men hem niet kent, worden de verworvenheden van
het postmodernisme niet in vraag gesteld, zelfs indien het woord
gemeden wordt. In de exacte wetenschappen is Foucault en met
hem het postmodernisme doorgaans een onbekende. In die wereld
wordt postmodernisme beschouwd als iets vaags en wil men graag
vasthouden aan de oude kentheorie. Daarin vindt de wetenschap, de
exacte wetenschap, een eeuwige waarheid die rechtstreeks de
natuurlijke orde der dingen weerspiegelt. Daarin ook is de mens
een autonoom denkend en handelend wezen, dat rechtstreeks, zon-
der enige kleuring of onbewuste structurering die waarheid kan vin-
den. De toegepaste wetenschappen vormen in dit opzicht een
schemerig strijdveld. Planologie is er zo eentje. 

Het schemerige strijdveld van de Nederlandse planologie | In
Nederland is de wetenschappelijke discipline planologie traditioneel
sterk verbonden met het bureaucratische systeem van ruimtelijke
ordening, en met de bedrijfswereld- denk aan de ingenieursbureaus
(Wissink, 2000; Van Assche, 2004). In de loop van een kleine eeuw
heeft zich een symbiose ontwikkeld van drie partijen die samen een
hoop problemen hebben aangepakt en opgelost. Door de sterke link
met de bestaande praktijk hebben universiteiten en instituten ken-
nis ontwikkeld die nauw aansloot bij problemen die ervaren werden
in die praktijk, en omgekeerd kregen de kennisontwikkelaars de
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kans hun producten toegepast te zien. Die toepassing kon ook
gebeuren in het bedrijfsleven, dat door de verwevenheid met de
overheid de structuur kreeg van een beperkt aantal bureaus van een
formaat dat elders zelden wordt aangetroffen. 
In en door deze samenwerking kwam een planningcultuur tot stand
die vooral in de periode na de tweede wereldoorlog veel successen
kende. Door die successen, die ook internationaal erkend werden,
ontstond er een zelfvertrouwen dat gepaard ging met een hoog
ambitieniveau (Faludi and Valk, 1994). Maar de tijden veranderen.
Kenmerken van de planningcultuur die vroeger succesvol bleken,
zijn, door de veranderende werkelijkheden, langzamerhand gaan
knellen. Binnen de administraties van ruimtelijke ordening, binnen
de verbonden vakgroepen en instituten, binnen de verwante delen
van het bedrijfsleven, leefde en leeft immers nog sterk het moder-
nisme. In de gedaante van een technisch gekleurd positivisme,
inclusief de oude kentheorie (Van Assche and Jacobs, 2002).

‘Het probleemoplossende vermogen’ van de planologen | Zonder
dat mensen er zich bewust van zijn wordt er binnen het
Nederlandse planningssysteem van uitgegaan dat er eenduidige
problemen zijn in de ruimte, eenduidige waarderingen van ruimte,
en dat daar idealiter eenduidige oplossingen voor zijn, zij het vaak
met een complex karakter. En een technisch karakter. In essentie
maatschappelijke of politieke vragen worden zo vertaald in proble-
men, en problemen in technische problemen, die technische oplos-
singen vragen (Ark,  2005). In een periode waarin er politieke en
sociale eensgezindheid bestaat, dat er een duidelijk gemeenschap-
pelijk doel gedefinieerd kan worden, bovendien een doel dat vrij
adequaat technisch vertaald kan worden (realisatie van woningcon-
tingenten, rationalisatie van de landbouw, het gevecht tegen het
water), kan een dergelijk systeem, kan een dergelijke planningscul-
tuur ook adequaat genoemd worden. Maar wanneer het gemeen-
schappelijke doel en de eensgezindheid verdwijnen, wordt de
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waarde van het systeem twijfelachtig. Dan immers wordt duidelijk -
tenminste buiten het systeem- dat veel vragen in de eerste plaats
politiek en sociaal zijn, en keuzes impliceren. Dan blijkt ook voor de
buitenwereld dat de cultuur die zichzelf in stand houdt, de neiging
heeft met technische oplossingen te komen die gedefinieerd werden
in een bestuurlijke wereld die steeds verder van de werkelijkheid af
komt te staan (Luhmann, 1987). En net de symbiose die vroeger tot
succes leidde, verkrijgt nu zijn schaduwzijden. Politieke verant-
woordelijkheden worden ontdoken door steeds nieuwe zogenaamd
wetenschappelijke rapporten te laten maken. Een afstandelijke, a-
morele analytische wetenschappelijke positie in de ruimtelijke orde-
ning innemen wordt moeilijk aangezien de wetenschappelijke
segmenten van het systeem vooral dienen om bestaand beleid te
legitimeren. Commentaren vanuit niet- positivistische hoek worden
extra geweerd omdat dit niet past binnen de vigerende begrippenka-
ders en men er dus niets mee denkt te kunnen. De oriëntatie op
praktische toepassing maakt het voor wetenschappers moeilijk
afstand te nemen van de bestaande versie van het systeem, en de
bestaande versie van de praktijk. De deugd van de praktijkgericht-
heid en snelle actie wordt tot een ondeugd wanneer het onmogelijk
wordt enige afstand van het systeem te nemen, om het te begrijpen,
maar ook om de bestaande praktische problemen reëel op te kun-
nen lossen. Een extra complicatie ontstaat wanneer sommige com-
mentaren op het bestaande systeem niet enkel vanuit postmoderne
hoek komen, maar ook nog eens de vorm en het formaat van het
vereiste ordeningsapparaat in vraag stellen. Bijvoorbeeld wanneer
Foucault en andere postmodernisten een bron van inspiratie voor
de analyticus vormen (Hillier, 2002).

Foucault en de Nederlandse planningcultuur | Bij Foucault en sinds
hem is het vrij duidelijk dat werkelijkheden in discoursen geprodu-
ceerd worden, en dat discoursen door groepen mensen gevormd
worden. De Nederlandse planningcultuur kan men een discours
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noemen, horend bij een systeem van verbonden organisaties die op
elkaar ingespeeld zijn, een rolverdeling kennen en een aantal tradi-
ties delen. De planningscultuur vertoont alle kenmerken van een
discours: het is contingent - had evengoed anders kunnen zijn-, his-
torisch bepaald, dynamisch, het probeert zich te verspreiden, in
stand te houden, vertoont focuspunten en blinde vlekken (Foucault,
1994). Tot dusver geen probleem. Het wordt lastiger wanneer het
discours zich niet van zichzelf bewust is, als de idee gekoesterd
wordt dat het systeem en de bijbehorende manier van denken een
natuurlijke orde reflecteert en bestudeert. Indien men vergeet dat
het planningssysteem een product van oude omstandigheden is,
indien men daarbij vergeet dat planning een sociaal product is dat
sociaal gewenste oplossingen hoort te produceren, en men dus ook
vergeet naar die veranderende sociale realiteiten te kijken, dan heeft
de maatschappij een probleem. Dan immers wordt het belasting-
geld gespendeerd aan een set van organisaties die hun kennis op
onrealistische wijze een expert- karakter geven en op die manier op
ondemocratische wijze hun machtspositie in stand houden. (Iets
wat Foucault uitvoerig bestudeerde en in navolging van hem onder-
meer Flyvbjerg (Flyvbjerg, 1998). Dan wordt tegelijk duidelijk dat
die organisaties handelen op basis van beelden van de werkelijkheid
die meer te maken hebben met de eigen planningscultuur dan met
de cultuur van de bevolking die men hoort te dienen. Dan creëert de
bureaucratie haar eigen werkelijkheid, die voorgaat op die van de
burgers. Deze werkelijkheid wordt continu geproduceerd en gere-
produceerd door universiteiten en instituten die gewend zijn beleid
te legitimeren, gewend zich met het bestaande systeem te identifi-
ceren, en gewend aan het beeld van de werkelijkheid dat daar bij is
gaan horen (Van Assche, 2003).

Wiens problemen? | De fricties tussen de percepties binnen en bui-
ten de planningcultuur kunnen mooi geïllustreerd worden aan de
hand van reacties op verschuivingen in de maatschappij. Het
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bestaan van een decalage, een verschil en een naijlen, tussen plan-
ningcultuur en maatschappij, wordt tegelijk duidelijk (Van Assche,
2004). Ook binnen het systeem is men niet blind. Veranderingen
worden geregistreerd, problemen met uitvoering van oudere plan-
nen en projecten gaan niet onopgemerkt voorbij. Men kan echter
aantonen dat elke verandering, elk probleem en elke ‘innovatieve’
oplossing in termen van het systeem opgevat worden. Het systeem
zelf wordt niet in vraag gesteld. Een van de dingen die daarbij opval-
len is dat een traditioneel kenmerk van de planningcultuur, het van-
gen van heel veel binnen grote richtinggevende concepten,
doorleeft. Een tweede kenmerk is het reïficeren van probleem of
oplossing. Een derde het verwarren tussen een richtinggevende en
een analytische functie van planningsconcepten. Plots wordt ont-
dekt dat men iets vergeten is in een vorige generatie: ruimtelijke
kwaliteit, of meervoudig ruimtegebruik, cultuurhistorie. Men ont-
dekt dat het ontbrak aan ontwikkelingsplanologie. En men vergeet
dat men die dingen niet ontdekt in de werkelijkheid maar zelf con-
strueert. Als reactie op een maatschappelijke werkelijkheid, maar
dan in een interpretatie die erg gekleurd is door het eigen traditio-
nele denken. Vervolgens wordt het ontdekte, het probleem en de
oplossing, tot een ding gemaakt, de reïficatie. Dat ding zou op zijn
beurt met de beproefde positivistische methode onderzocht kunnen
worden, wat aanleiding geeft tot nieuwe technische oplossingen. Er
is te weinig ruimte in Nederland? Dan bouwen we toch een flat
boven de snelweg. Ondertussen wordt vergeten dat de helft van
Nederland lege wei is. Elk van de genoemde concepten kan handig
zijn als richtinggevend concept, indien dat concept niet alles hoeft
op te lossen en verklaren. Vaak wordt ten onrechte een analytische
functie toegeschreven aan een concept, terwijl het dat niet heeft.
Men kan niet onderzoeken wat goed ruimtegebruik is: dat is iets wat
we samen definiëren.

De eindeloze reproductie van de woorden en de dingen | Foucault
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wist in 1966 reeds dat woorden en dingen niet samenvallen, hij ver-
telde dat woorden en andere tekens concepten maken en dat er bui-
ten concepten geen dingen zijn. Hij toonde aan dat concepten
georganiseerd zijn binnen discoursen, versies van de werkelijkheid
die tegelijk die werkelijkheid produceren, met hun eigen structuur,
kenmerken, accenten. Discoursen trachten zichzelf in stand te hou-
den. Een beproefde strategie is een georganiseerd vergeten van het
eigen contingente karakter, door het te naturaliseren, door te stellen
dat de eigen versie van de werkelijkheid de orde der dingen weer-
spiegelt, geen product is van geschiedenis, macht en toeval. Dat is
precies wat er traditioneel gebeurt in de Nederlandse planningscul-
tuur, ondanks alle maatschappelijke veranderingen, ondanks de eer-
dere introductie van discoursbegrippen in de Nederlandse
planologie. 
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De gebouwde ruimte in
Nederland lijdt aan homogenisering.
Woonwijken, bedrijventerreinen en winkel-
centra zijn identiek en inwisselbaar. Ergens
in het complexe samenspel van planning,
ontwikkeling en ontwerp gaat het mis. Vaak
stelt men de diagnose pas op het schaalni-
veau van de stedenbouw of architectuur.
Wij denken echter dat de oorzaak op een
eerder moment in het planningsproces ligt.
Wij stellen dat het toelaten van specifieke
projecten met een overzichtelijke schaal in
het generieke Nederlandse ordeningspro-
ces zal leiden tot een grotere differentiatie
in de gebouwde omgeving. Het moet moge-
lijk zijn lokale initiatieven en unieke kwali-
teiten van een plek beter te benutten.
Aansluitend bij de recente traditie van de
‘grands projets’ stellen we een reeks van
‘petits projets’ voor. Projecten die worden
geïnitieerd vanuit de samenleving, gericht
zijn op een specifieke plek en een specifiek
programma. De overheid moet deze projec-
ten, in tegenstelling tot de grote projecten,
niet initiëren, maar wel meer faciliteren
dan zij nu doet. In dit essay verkennen wij
de markt voor deze Petits Projets.
De ruimtelijke ordening bevindt zich
momenteel in een moeilijk dilemma: ener-
zijds worden de opgaven steeds groter,
anderzijds vragen gebruikers meer zeggen-
schap over de omgeving. Tussen deze uiter-
sten komt het resultaat, de gebouwde
omgeving, als een compromis naar voren
waar uiteindelijk niemand tevreden mee is.
De uitdijende brij van uitwisselbare bebou-
wing leidt tot een ‘gemiddeld’ landschap 
waarin de oude planologische parameters
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zijn af te lezen: sectoraal, topdown en
gerealiseerd door de grote partijen. Maar
wat is daarop het antwoord? Meer rekening
houden met burgers? Dat gebeurt nu. De
burger is een gewaardeerde consument: hij
wordt door de markt onderzocht en doorge-
meten en krijgt wat hij gemiddeld vraagt.
De Vinex-bewoner woont in een woning
naar de doorsnee smaak van de
Nederlander. De burger wordt niet gezien
als een individu, maar als een uniform
marktsegment. Carel Weeber kwam hierte-
gen in opstand en zoekt de oplossing
(www.hetwildewonen.nl) juist in de kracht
van het individu. Maar de individualisten
kiezen uit een catalogus of bouwen zoveel
unieke woningen op de rij dat het totaal
toch ook weer leidt tot een homogene
woonomgeving. 
Hoe kan zelfbeschikking, of de kracht van
individuen dan wel tot een op maat gesne-
den leefomgeving leiden? Dit gebeurt niet
via initiatieven van de gevestigde markt, de
overheid of het individu. Maar iets wat
daartussenin ligt, op een ander schaalni-
veau; een tussenschaal. Wij verwachten dat
het toelaten van zo’n tussenschaal in de
planning groepen van individuen mobili-
seert die ‘het beste uit de plek’ halen en dat
dit vanzelf leidt tot meer differentiatie in de
gebouwde omgeving. In de netwerksamen-
leving worden processen immers minder
topdown georganiseerd en gaan groepjes
bewoners, werknemers, ondernemers, lief-
hebbers van wat dan ook, verschillende
gelegenheidsallianties aan met bedrijven,
belangenorganisaties en overheden. De
maatschappij heeft een zekere maat van

‘zelfsturing’ bereikt. De klassieke overheid
is daar nog niet aan toe; met complexe
regelgeving houdt diezelfde overheid nu
innovatie tegen waar het vroeger zelf juist
voor innovatie zorgde. Wij willen aan de
hand van een paar voorbeelden laten zien
hoe het anders kan.

Tussenmaat: het meergezinshuis | In de
studie ‘typologie van de tussenmaat’ wordt
het gebouwtype van het meerfamiliehuis
geherintroduceerd in de woningbouw. Het
is een heterogene clustering van woningen
rondom een collectief element als een hof,
een ontsluitingshal of een atrium. Het
heeft een korrelgrootte die ligt tussen die
van het eengezinshuis en het bouwblok in.
Door de aanwezige overmaat is het moge-
lijk verschillende functies in de ruimtelijke
structuur op te nemen. Kavel, gebouw en
buitenruimte worden beschouwd als een
ruimtelijk ensemble. Het is de grootste
maat van de architectuur en de kleinste
kern van de stedenbouw. De tussenmaat is
hier een zelfstandige discipline die de hui-
dige hiërarchische relatie tussen program-
ma, stedenbouw en architectuur
nadrukkelijk ter discussie stelt.
Architectuur, stedenbouw en programma

worden ontwikkeld in een gelijkwaardig en
cyclisch proces van planning en ontwerp.
Opdrachtgevers zijn niet meer vanzelfspre-
kend de grote projectontwikkelaars en
corporaties. Kleine aannemers, bewoners-
collectieven en kleine projectontwikkelaars
zijn de toonaangevende initiatiefnemers in
deze vorm van woningbouw.
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Het Nieuwe Buitengebied | Sinds kort is het
in sommige provincies bespreekbaar dat
boeren die stallen slopen daar één of enke-
le woningen voor terug mogen bouwen. Dat
biedt mogelijkheden wanneer niet de
gemakkelijke weg wordt gevolgd: niet een
paar cataloguswoningen die bij elkaar wor-
den gezet. Maar een samenhangend ruim-
telijk geheel van bebouwing én landschap.
Daar horen andere partijen bij: boer, land-
schapsorganisatie en toekomstige bewoner
werken samen met een (kleine) projectont-
wikkelaar. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm
van nieuwe landgoederen en buitenplaat-
sen: de initiatiefnemer krijgt vergunning
om te slopen en bouwen, mits hij tegelijker-
tijd een nieuw bospark ontwikkelt. Oude en
nieuwe gebouwen en ‘park’ vormen samen
één landschappelijk ensemble. In een reeks
experimenten met nieuwe buitenplaatsen
aan het begin van deze eeuw bleek dat er
een breed palet aan te verwachten en onver-
wachte functies is te combineren in dit
concept. Nieuwe landgoederen en buiten-
plaatsen zijn echter slecht van de grond
gekomen omdat de uniciteit van veel voor-
stellen op gespannen voet staan met de rigi-
de regelgeving. 
Maar dit landelijk wonen en werken kan
ook in andere vorm gestalte krijgen. Waar
het in essentie om gaat is dat deze ontwik-
kelingen in het buitengebied uit moeten
gaan van programmacombinaties van
wonen en werken met recreatie, natuur,
landbouw of waterbeheer. Deze functies
gaan een verband met elkaar aan in ‘land-
schappelijke korrels’ van verschillende maat
en accommoderen tegelijkertijd stedelijke 
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en landelijke doelen. Het hoeft niet altijd
om functieverandering te gaan. Ook zien
wij mogelijkheden voor een tussenschaal
binnen de agrarische bedrijfsvoering. In
Noord-Holland Midden zijn er de afgelopen
jaren allerlei ideeën ontwikkeld die elkaar
logistiek en inhoudelijk versterken.
Voorbeelden daarvan zijn de productie en
het vermarkten van streekproducten onder
de merknaam Groene Hoed (kwaliteits-
voedsel) en projecten als Buitengewone arrangementen (recreatie) of Landzijde

(sociale dienstverlening). 
Partners in het project zijn ministeries,
provinciale en regionale overheden, belan-
gengroeperingen, boeren en landschapsge-
bruikers. 

Het nieuwe bedrijventerrein | Ook bedrij-
venterreinen worden uniformer. Vaak
wordt het grondprijzenbeleid van gemeen-
ten aangewezen als de boosdoener: de prij-
zen zijn laag en weinig gevarieerd. De
markt wordt zo niet aangemoedigd functies
te mengen, compact te bouwen of hoog-
waardige architectuur af te leveren.
Ondanks alle inspanningen in de vakwereld
en Economische zaken (Groene bedrijven-
terreinen) staan ook de nieuwe bedrijven-
terreinen vol met platte lelijke dozen die
snel zijn afgeschreven. Zouden gemeenten
het geld dat zij laten wegvloeien door elkaar
te beconcurreren met lage prijzen niet beter
kunnen besteden? Bijvoorbeeld door
systeeminnovaties te stimuleren en te
investeren in een goed ontwerp voor bedrij-
venparken, ondergronds bouwen en meer-
voudig ruimtegebruik. Ondernemers zien
vaak kansen in gedeelde productieproces-
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sen die nu vaak niet realiseerbaar zijn
omdat van bovenaf zonering plaats vindt
met discutabele milieucategorieën. Dit
soort keteninnovaties is pas mogelijk wan-
neer de gemeente dit stimuleert en de zone-
ring baseert op wederkerigheid tussen
bedrijven. De infrastructuur voor gedeelde
processen is dan een wervende kwaliteit
van het terrein. 
Een voorbeeld van zo’n mogelijke ketenin-
novatie ligt op de Maasvlakte. Het bedrijf
Happy Shrimp Farm wil warm koelwater
ontrekken van het verbrandingsproces bij
de buren. De buren verbranden op hun
beurt restmateriaal van een chemische
fabriek ernaast. Via pijpleidingen wordt het
hele stelsel verbonden. In de ambitie van de
garnalenkweker past ook een restaurant,
waar garnalen geserveerd worden die ‘nog
nooit bevroren zijn geweest’.
Voor functiemenging en keteninnovatie
moeten de verzamelde bedrijven wel een
verband hebben. Het geheel moet een
gevoel van meerwaarde opleveren of een
economisch voordeel hebben. Pas dan kan
een vitale bedrijfsecologie ontstaan die leidt
tot een clustereenheid die ook wat oplevert
voor de open ruimte.

Het nieuwe winkelplein | Winkelcentra
worden vaak verguisd. Enerzijds is de
gevestigde orde niet in staat om hun impas-
ses van de binnenstad te doorbreken. Met
als gevolg een lage omgevingskwaliteit,
matige bereikbaarheid en gebrek aan
gemeenschappelijke voorzieningen als toi-
letten, garderobes of kinderopvang.
Anderzijds onttrekken de grootschalige

malls zich aan de omgeving en zijn inwis-
selbaar in architectuur en inhoud. Zowel de
binnenstad als de malls lijden aan homoge-
nisering; steeds dezelfde formules, steeds
dezelfde producten. 
Kleine groepen winkeliers kunnen zichzelf
beter actiever in de markt zetten dan
afwachten wat de grote ontwikkelaars doen.
Zij mikken dan niet op de massale stromen
die het beeld zo vervlakken, maar op exclu-
siviteit en herkenbaarheid van het assorti-
ment en op de verblijfskwaliteit van de
omgeving. Die verblijfskwaliteit kan zitten
in een slimme samenstelling van de groep
winkeliers, aangevuld met horeca en ande-
re activiteiten. In Rotterdam is de Groene
Passage een goed voorbeeld. Zij verenigt
een biologische supermarkt, een ecologi-
sche slager, een correct café met
verantwoorde koffie en thee, een wereld-
winkel én een alternatief activiteitencen-
trum. Dit is een voorbeeld waar het
gemeenschappelijk belang van een kleine
groep ondernemers belangrijker is dan dat
van de vastgoedontwikkelaar of franchise-
houder. Zo ontstaan unieke, zeer toeganke-
lijke plaatsen om te winkelen of wat rond te
hangen; zonder de eindeloze herhaling van
logo’s en met de zo gewaardeerde snuffel-,
en terrassensfeer. Het geheel vormt een
duidelijke identiteit, die meer biedt dan een
winkelvoorziening. Het multifunctionele
gebruik van associatief samenhangende
functies geeft bezoekers de aanleiding om
meer betrokken te zijn bij de plek.

Hoe Verder? | Naast de soms noodzakelijke
grote projecten en grote projectontwikke-
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laars moet er iets komen dat beter aansluit
bij specifieke vragen en concrete initiatie-
ven op een lager schaalniveau? De overheid
heeft in de laatste jaren het publieke belang
uit het oog verloren ten gunste van het
belang van de markt. Wij pleiten ervoor om
niet het publieke belang, niet het marktbe-
lang maar het gemeenschappelijke belang
van groepen in de samenleving voorrang te
geven bij de ontwikkeling of herstructure-
ring van gebieden. Dit vereist meer aan-
dacht voor projecten op een tussenschaal,
ín het pluriforme maatschappelijke mid-
denveld. Dat is moeilijk, maar daar staat
tegenover dat vanuit die tussenschaal het
beter mogelijk is complexe vraagstukken
innovatief en concreet aan te pakken.
Uiteraard staan veel regelingen, vooral
bestemmingsplannen, dit soort creatieve
petits projets in de weg. Maar de overheid
moet niet alleen de regelgeving eenvoudi-
ger maken, maar daarnaast ook een andere
sturingsfilosofie uitwerken: meer de maat-
schappelijke en individuele creativiteit sti-
muleren, nieuwe partijen bij elkaar
brengen en minder voorschrijven.
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Schrijvers, die vrienden worden, zonder dat je ze ooit

gezien hebt en waarvan je weet dat je hen nooit zal zien, hadden het al eer-

der gezegd: het kamp wordt geïnstalleerd, en we waren het er mee eens:

het kamp wordt geïnstalleerd en we dachten altijd dat die vrienden het

hadden over een algemene conditie. Maar deze zomer, zwervend van zuid

naar noord, van de Belgische grens tot in Amsterdam, zag ik dat het kamp

werkelijk gebouwd wordt, dat het kamp een plaats gevonden heeft: het

kamp wordt daadwerkelijk in Nederland gebouwd. Het actuele kamp is

uitgetrokken: het is ruim honderd kilometer lang en moet gemiddeld

ongeveer dertig meter breed zijn, meer dan driehonderd hectaren groot

moet het dus worden. Het materiaal is niet langer baksteen of natuursteen

maar beton. De wandeling van de Belgische grens naar Schiphol lijkt ein-

deloos, niemand spreekt me aan, niemand stuurt me weg, de camera die

ik meedraag maakt dat iedereen die ik ontmoet denkt dat ik van het publi-

citeitsfront ben. 

Nederland zeurt over de muren die elders in de wereld worden opgetrok-

ken maar over de verschrikkelijke muur die in eigen land wordt opgetrok-

ken en die het land zal doormidden snijden, zegt niemand iets.

Drie jongens en een wat oudere man zijn bezig de afsluiting te installe-

ren, hun busje staat aan poort 30, daar waar een weg doodloopt tegen het

kamp in opbouw, ze zijn met hun aftandse mountainbikes verder gereden

tot op de plaats waar ze moeten werken. De rollen gaas, een meter of twee

hoog liggen donker en dreigend, als geslachte en afgebrande varkens op

een hoop, aan de rand van het terrein, op houten pallets samengebonden,

de vier mannen hanteren eenzelfde soort tang, met die tangen rijgen ze

het hekwerk met binddraadjes aan de betonnen paaltjes. Vier keer per

paal, een paal om de twee meter, tweehonderd kilometer: vier maal twee-

honderdduizend gedeeld door twee, gedeeld door vier, per persoon moe-

ten ze honderdduizend keer dezelfde beweging maken. Twee kilometer

verder rijdt een kleine vrachtwagen, daarop is een houder gemonteerd die

het gaas laat afrollen. De glanzende metalen houder steekt vreemd schuin

weg van de kleine vrachtwagen, langzaam rolt het donkere hekwerk af,
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een volgende ploeg met een tractor met een speciale hefarm richt en spant

het gaas strak tegen de betonnen palen. Nog wat verderop rijdt een felro-

de tractor, op die tractor is een buitenmaats grote blinkende schroefboor

gemonteerd, om de twee meter worden gaten in de grond geboord, daar-

in steken weer andere mannen de betonnen palen. De mannen die de

afsluiting installeren dragen fluorescerend geelgroene vestjes, zoals alle

werkmannen hier. 

Bovenop de betonnen palen schuiven ze metalen stukken, de metalen

stukken zijn excentrisch gemaakt, het zijn die metalen opzetstukken die

verraden wie wordt ingesloten en wie wordt buitengesloten. Door de

excentrische metalen stukken die op de betonpaaltjes gemonteerd worden

trekken de mannen drie prikkeldraden. 

Het denkbeeldige vlak dat bepaald wordt door de drie lijnen prikkeldraden

wijst onverbiddelijk aan wie wordt binnengesloten en wie wordt buitenge-

sloten, want bij elke kooi, bij elke omheining, bij elke zoo, bij elk kamp

kan men zich afvragen wie wordt ingesloten en wie wordt buitengesloten,

maar wie bij dit kamp goed toekijkt weet het: de draden wijzen naar bin-

nen, niet naar buiten, de afsluiting wil diegenen die binnen de afsluiting

zijn er binnen houden, als je van binnen over de afsluiting heen wil krui-

pen, moet je, op tweeënhalve meter hoogte, een overhellend vlak prikkel-

draad, beklimmen, dat is zo goed als onmogelijk, in Buchenwald maar ook

in Auschwitz wisten ze dat al.

Over het kamp doen allerlei valse geruchten de ronde, die worden in stand

gehouden door de vier informatiecentra die langsheen het kamp in

opbouw zijn opgetrokken, glanzende informatiebrochures helpen de glad-

de informatieverstrekkers om de drogredenen de wereld in te sturen, alle

middelen zijn goed: groene daken en uitkijktorens, computersimulaties

en maquettes. De drogredenen van het kamp zijn veiligheid, ecologie (de

geperfectioneerde vorm van hygiëne) en boven alles economie. 

De kampbouwers gebruiken alle middelen om de afscheiding te realise-

ren, soms is het kamp omgeven door water, gitzwart weerspiegelt het

bleekgrijze beton zich in het gladde oppervlak, zoals in Dachau, soms
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staat het kamp op hoge poten, de palen staan tot dertig meter uit elkaar.

Het kamp wordt over het water van het Hollandsch Diep, net naast de

spoorwegbrug, gelegd, het kamp schuift onder de Oude én onder de

Nieuwe Maas, het kamp wordt over spoorwegen heen gebouwd, soms gaat

het kamp ondergronds in een lange donkere gangvormige ruimte, kilome-

ters lang, soms ligt het kamp verdiept in het landschap, schouwen steken

verweesd in het landschap, een geblindeerd gebouwtje wijst aan waar het

begin en het einde van de ondergrondse ruimte zich bevindt, wegen wor-

den omgeleid om het kamp te ontwijken, soms worden metershoge scher-

men opgetrokken langs het kamp. Schuin geheide palen moeten de

verschrikking opvangen. Soms zijn de metershoge hekken gemaakt uit

transparante platen, soms uit metaal, opdat de kreten van de kampbewo-

ners niet tot in de naburige woonwijken zouden doordringen. Over of ach-

ter die schermen kan je een oude of een nieuwe windmolen zien en de

logo’s van Ikea of McDonald’s, op metershoge staketsels en je vraagt je af

of zij het ding sponsoren. Het kamp wordt nooit doorsneden door wegen:

wegen, spoorwegen, waterwegen, ze lijken het kamp allemaal te mijden,

ze gaan er onderdoor of er overheen, nooit is er een kruising, het kamp is

eenduidig en ééndimensioneel, het leven mag onder geen beding in con-

tact met de dood komen, botsingen zijn er uitgesloten. Het actuele kamp

past zich zwierig, gestroomlijnd en elegant in het vlakke Hollandse land-

schap in of het gaat op dikke, logge dreigende poten over de glazen hui-

zen van Bleiswijk en tussen de licht purperen bloemenvelden, zware

betonnen colonnades tussen de frêle glazen bouwsels. Het kamp duikt in

donkere zwarte gaten, onder natuurgebieden en onder autosnelwegen,

mannen met witte helmen en fluo-jasjes boven hun overall werken er,

zonder te beseffen wat ze bouwen, zonder zich vragen te stellen wat ze

doen, oranje vrachtwagens rijden af en aan.

Achter de hekken tekent zich het silhouet van deze of gene stad af, Breda,

Leiden of Rotterdam, die zich in niets van elkaar onderscheiden. De aan-

leg van het kamp is een eindeloze reeks stedenbouwkundige, landschap-

pelijke, ecologische en technische krachttoeren: het kamp loopt door het
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gebied van de grote rivieren, het ingepolderde gebied, vaak zijn de con-

structeurs geconfronteerd met waterdruk en weinig weerstandbiedende

grondlagen, soms zou je de indruk kunnen krijgen dat de enorme werken

bedoeld zijn om de lijn des onderscheids die de natuur ooit tussen land en

water meende te moeten aanhouden en waar Nederland bij middel van de

inpoldering een einde aan gemaakt had, opnieuw in ere te herstellen.

Pompen en generatoren worden aangevoerd en reutelen een langgerekte,

gelijkmatige doodsrochel. Het kamp neemt alle mogelijke vormen aan om

zich in te passen in het landschap, om elke confrontatie te voorkomen,

geen pad of meerkoet, geen vos of ree mag in contact komen met de

kampbewoners, alsof die hen zouden willen, of zouden kunnen vertrappe-

len. Zoals in alle kampen worden de kampbewoners aangevoerd per trein,

er wordt gezegd dat de trein snel zal rijden, sneller dan treinen in

Nederland ooit gereden hebben, dat men tijd zal winnen.

De verwachte aanvoer in het kamp is 7.000.000 mensen internationaal

per jaar, evenveel nationaal per jaar. Hoe lang zal het kamp kunnen door-

gaan aan dat tempo?

Het kamp is hermetisch afgesloten, nu het nog in opbouw is al onder

strenge bewaking: op de afsluiting hangen borden om te waarschuwen dat

ontsnappen onmogelijk is en dat de terreinen er niet onbewaakt bij liggen:

de zwarte silhouetten van een man en een hond op de gladde, witte ach-

tergrond spreken voor zich. Onder- en overbruggingen zijn gemarkeerd

met metershoge letter- en nummercodes. De hitte is nauwelijks dragelijk

tussen de bleekgrijze betonnen wanden, in het kamp in opbouw is er ner-

gens water te vinden, soms is het moeilijk wandelen tussen de stutten en

bekistingen, tussen de metalen ankers en de opgestapelde bouwmateria-

len, er is geen vogel te zien binnen de ruimte van het kamp en er is geen

enkele vrouw: het kamp wordt gebouwd door mannen. Handschoenen

van arbeiders liggen als een voorteken van de te verwachten gruwel, als

afgekapte handen verspreid over het terrein. Ik blijf wandelen, de afslui-

tingen glijden aan me voorbij, het zweet verdampt onmiddellijk, er lijkt

hier nu al te weinig zuurstof te zijn, het langdurig lopen over de grove
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keien en de betonnen vloerplaten laat de spieren en de pezen en hun aan-

hechtingen tintelen, het lijf en de gedachten lijken elkaar te ontmoeten in

een trance, ik herken de toestand waar lichaam en geest elkaar vinden in

een dwingende ruimte en ik kan niet anders dan opnieuw te beginnen

nadenken over ruimte, en opnieuw stel ik me de vraag waar ruimte en het

maken van ruimte volgens mij, idiote architect, die alsmaar meer bezig is

met het ‘lezen’ (i.e. ondergaan) van ruimte, in plaats van met het ‘schrij-

ven’ (i.e. ontwerpen) van ruimte over gaat. En zoals altijd kom ik uit bij het

feit dat ruimte meer van doen zou hebben met het existentiële dan met het

sociale, dat het existentiële het sociale voorafgaat, dat als de grote existen-

tiële vragen niet gesteld worden, we niet aan het sociale toekomen en dat

de ruimte in staat is om die existentiële vragen te laten resoneren (zonder

te ambiëren er de taal voor te zijn). En als ik nadenk over existentiële

ruimte dan kom ik eens te meer bij het verschil tussen publieke en privé

ruimte. Ik zweer dat ik niet houd van dialectisch denken, maar ik kan niet

anders dan die twee, in hun meest pure vorm, als tegengestelden te zien

en terwijl ik verder loop, terwijl de betonwanden me verder naar het noor-

den stuwen, de zon staat zo recht boven me, dat er zich nauwelijks een

schaduw aftekent op de met zand bedekte betonnen vloerplaten, het blauw

van de lucht weet ik alleen maar boven me, ik kan er niet naar kijken, over-

denk ik nogmaals de simpele definitie die ik aan publieke meen te kun-

nen geven, als een canon, als een dreinerig deuntje zeurt het in mijn

hoofd. ‘Publieke ruimte is de ruimte waar iedereen op elk ogenblik kan

doen wat hij of zij wil, publieke ruimte is de niet-geprivatiseerde ruimte,

geprivatiseerde ruimte is de gecontroleerde ruimte, publieke ruimte is de

ruimte van de overtreding, overtreding is het moment van de zelfverwer-

kelijking, het moment van de overtreding is een existentieel moment, in

de publieke ruimte vinden we de behoeftigen, zij die hun behoefte, hun

nood onderkennen, de kwetsbaren, zij die niets bezitten, die niets hebben,

die (ook al is dat maar voor een ogenblik) niet in een eigen (i.e. geprivati-

seerde) ruimte terecht kunnen, zij wijzen ons de publieke ruimte aan, de

ruimte die door niemand wordt toegeëigend.’ 
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Als publieke ruimte het tegendeel is van privé ruimte, en als publieke

ruimte de ruimte is waar iedereen op elk ogenblik kan komen en eender

wat kan doen, en als publieke ruimte de ruimte is die ontsnapt aan de eco-

nomisering dan zal het duidelijk zijn dat de ruimte van het kamp waar ik

doorheen loop maximaal geprivatiseerd en dus het tegendeel van publiek

is. Het kamp is de absoluut geprivatiseerde ruimte en als publieke ruimte

de ongecontroleerde ruimte is en dus de ruimte van de zelfverwerkelijking

(want de ruimte van de zelfverwerkelijking, de existentiële ruimte, is de

ruimte van de overtreding van de maatschappelijke norm) dan is het kamp

de ruimte van de zelfvernietiging.

Een land laat zich doormidden snijden door geprivatiseerde ruimte. Het

kamp wordt gebouwd door een (private) aannemerscombinatie, en ook

het beheer van het kamp is in privé-handen, het contract voor het beheer

van het kamp gedurende een periode van dertig jaar is het grootste

publiek-private (i.e. verlies van publiek naar privé, i.e. het inruilen van

‘wezenlijke’ in voor ‘onwezenlijke’ ruimte) contract ooit afgesloten in

Nederland (ruim drie miljard Euro), de investeringskost bedraagt rond de

zeseneenhalf miljard Euro, zegt de professioneel vriendelijke man trots,

alsof hij er de mensheid een dienst mee bewijst. Zeg het voort, zeg niet

dat U het niet geweten heeft, vertel het voort: het kamp wordt gebouwd!

Het kamp wordt gebouwd in het hart van Nederland.
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Noten 1. Weerstandsidentiteit is een identiteit die wordt geproduceerd door groeperingen die zich ach-
tergesteld of uitgesloten voelen door overheersers en die mensen steun biedt op basis van andere
(soms tegengestelde) principes dan de principes aangehangen door de dominante instituties in een
samenleving (Castells, 2004: pp. 8-10) | 2. Projectidentiteit wordt gecreëerd door min of meer visio-
naire bewegingen die zich niet beperken tot het verbeteren van de omstandigheden voor de eigen
groep, maar een verandering nastreven voor de maatschappij als geheel (ibid.)
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Burgers en de overheid | ‘De kloof tussen burger en politiek’ is
een metafoor die sinds de jaren ’90 van de vorige eeuw veel gebezigd
wordt. Naast het benadrukken van een sterke scheiding tussen burger en
politiek, wordt deze metafoor ook gebruikt om de aandacht te vestigen op
de grote afstand tussen burger en overheid. 
De overheid doet verschillende pogingen om de kloof tussen burger en
politiek te overbruggen, bijvoorbeeld in het programma ‘Andere Overheid’
dat het kabinet Balkenende II heeft opgezet. Het huidige kabinet probeert
vanuit een liberaal gedachtegoed de overheid te laten terugtreden en meer
verantwoordelijkheid bij burgers neer te leggen. De achterliggende
gedachte is dat burgers actief worden wanneer ze meer verantwoordelijk-
heid en ruimte krijgen. Daarbij ziet het kabinet, dat tevens wordt geken-
merkt door een opleving van communitaristische ideeën, burgers als lid
van een gemeenschap eenbelangrijke rol vervullen bij het oplossen van
maatschappelijke problemen. 
Het dichten van de kloof tussen burger en politiek faalt echter in veel
gevallen. Dit essay gaat over één van de redenen van dit falen, namelijk
terugtredende burgers. Wij leggen de nadruk niet op passieve burgers
(daarover is al meer geschreven) maar op burgers die wel degelijk actief
zijn, maar vooral binnen de gemeenschap waarin ze zich hebben terugge-
trokken. Dit zijn burgers die zich eerder oriënteren op de eigen gemeen-
schap dan op bredere publieke kwesties. 

Gemeenschapsvorming en closed communities | Vele sociologen merken
het ontstaan en de ontwikkeling van verschillende soorten gemeenschap-
pen op. Zo spreken Maffesoli (1996) en Bauman (1997) over neo-tribes,
onderscheiden Duyvendak en Hurenkamp (2004) communities lite en
wijst Gutman (2003) op de opkomst van identity-groups, groepen waarbij
het draait om ‘wie mensen zijn’ in plaats van om ‘wat mensen willen’
zoals bij belangengroeperingen. 
Opvallend binnen de hedendaagse sociologische theorie over gemeen-
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schappen is de nadruk die gelegd wordt op de flexibiliteit, fluïditeit en
openheid van gemeenschappen. Zo hebben Maffesoli’s (1996: 15) neo-tri-
bes een onstabiel en open karakter en haalt Delanty (2003:131) in relatie
tot huidige gemeenschappen de termen fluïde en poreus aan. En volgens
Duyvendak en Hurenkamp (2004: 220) worden lichte gemeenschappen
gekenmerkt door zwakke interne banden, dynamiek en flexibiliteit, vrij-
willige betrokkenheid, het op elk moment kunnen verlaten van de groep,
openheid en nieuwsgierigheid naar de buitenwereld en een minimum
aan regels. 
Alhoewel wij het bestaan van flexibele, open en fluïde gemeenschappen
onderkennen, constateren wij dat in veel sociologische theorieën gemeen-
schappen eenzijdig belicht worden. De heersende kijk op gemeenschap-
pen gaat voorbij aan de ontwikkeling en het bestaan van gesloten
gemeenschappen. Met het begrip closed communities verwijzen we naar
groepen mensen die iets gezamenlijks hebben en in hoge mate gesloten
zijn voor de buitenwereld, bijvoorbeeld voor ideeën en personen van bui-
ten de groep. Closed communities genereren veelal normen en waarden
binnen de gemeenschap zelf, volgens een eigen logica; ze zijn vaak in
hoge mate zelf-referentieel. Verder worden ze vaak gekenmerkt door
groupthink, wat ondermeer betekent dat afwijkende meningen binnen de
groep niet worden getolereerd en men de eigen groep en het eigen
gedachtengoed superieur acht (zie van Dam et al, 2005). Voorbeelden van
closed communities zijn gated communities, Hells Angels, ecocentristen,
Roma en religieuze communes.

Burgers en gemeenschappen temidden van globalisering en individualise-
ring | Twee majeure maatschappelijke ontwikkelingen hangen samen met
het terugtreden van burgers in closed communities: globalisering en indi-
vidualisering.
Globalisering betreft het vervagen van grenzen van tijd en ruimte en het
toenemen van verbindingen tussen burgers en staten over de hele wereld.
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Mede door technologische ontwikkelingen kunnen mensen makkelijker
over meer en andere informatie beschikken dan voorheen en wordt het
mogelijk om deel uit te maken van mondiale sociale verbanden. Onder
invloed van globaliseringsprocessen kunnen bestaande gemeenschappen
fragmenteren en uiteenvallen. Dit brengt onzekerheid met zich mee en
leidt ertoe dat mensen, onder invloed van een blijvende behoefte aan iden-
titeit, nieuwe gemeenschappen vormen of bestaande gemeenschappen op
nieuwe manieren reproduceren. Globaliseringsprocessen vormen dus een
belangrijke voedingsbodem voor de verdere ontwikkeling van bestaande
en nieuwe gemeenschappen. Het tijdperk van globalisering wordt ook wel
als het tijdperk van de vorming van gemeenschappen geduid. Zoals
Delanty (2003:163-164) stelt: ‘The age of globalization is also the age of
community. The search for community is a reaction against the globaliza-
tion in the first instance: that is, a reaction against the break up of stable
social institutions and the continuity of the life world.’
Vooral gemeenschappen die globaliseringsprocessen ervaren als een
bedreiging, lijken relatief gesloten. Deze gemeenschappen reageren op de
fragmentering, verandering en bijgaande onzekerheid door ‘grenzen op te
werpen’ tegen globalisering. De leden hebben de neiging zich terug te
trekken in eigen kring als reactie op waargenomen bedreigingen. Het
werk van Castells ondersteunt deze gedachte. Castells (2004) onder-
scheidt vormen van identiteit die corresponderen met verschillende typen
sociale groeperingen. Vooral gemeenschappen met een ‘weerstandsiden-
titeit’ 1, maar ook gemeenschappen met een ‘projectidentiteit’ 2 kunnen
sterk gesloten raken. Dat proces is door Castells (2004: 9) beschreven als
‘the exclusion of the excluders by the excluded’. De gemeenschappen die
door dominante krachten in globaliseringsprocessen worden uitgesloten,
distantiëren zich tegelijkertijd van de dominante ideeën en groepen. Het
dierenbevrijdingsfront, ecocentristen, maar ook moslimfundamentalisten
zijn voorbeelden van closed communities met een weerstands- of project-
identiteit. Zij bieden weerstand aan de gevestigde orde of streven een ver-

D
E

Z
IC

H
T

E
R

U
G

T
R

E
K

K
E

N
D

E
B

U
R

G
E

R
R

O
S

A
L

IE
V

A
N

D
A

M
E

N
JA

S
P

E
R

E
S

H
U

IS

BINNENWERK DEF  24-03-2006  17:54  Pagina 53

       



andering van de samenleving als geheel na.
In westerse landen is sprake van een individualiseringstendens. Individu-
alisering hangt samen met een afnemende invloed van traditionele insti-
tuties en de teruglopende populariteit van traditionele opvattingen. Dat
leidt ertoe dat mensen hun identiteit steeds minder kunnen ontlenen aan
traditionele instituties, met alle onzekerheden van dien. Naarmate de
wens om te behoren tot een hechte groep, en de behoefte aan een duide-
lijke identiteit sterker zijn, des te meer zullen mensen ertoe neigen zich
aan te sluiten bij meer gesloten gemeenschappen. Deze bieden immers
vaak hechte banden en een duidelijke, vastomlijnde identiteit. Zo zijn bij-
voorbeeld gevoelens van onzekerheid een belangrijke reden voor mensen
om zich aan te sluiten bij fundamentalistische, zeer gesloten groepen
(Bauman, 1997). 
Ook lijken closed communities een bepaalde exclusieve identiteit te bie-
den, wat paradoxaal genoeg kan appelleren aan mensen in een geïndivi-
dualiseerde maatschappij omdat ze qua symbolen, ideeën en mensen
duidelijk afwijken van de massa waar het individu zich van wil onder-
scheiden. Samenvattend stellen wij vast dat een door globaliserings- en
individualiseringsprocessen veranderende wereld vol is van onzekerheden
en onduidelijke identiteiten. Mensen worden hierdoor bewogen zich
terug te trekken in gesloten gemeenschappen waar men de complexiteit,
onveiligheid en onzekerheid buiten kan sluiten, en men zich bovendien
een duidelijke identiteit kan aanmeten. De gesloten gemeenschap functi-
oneert dan als een veilige haven in een onstuimige, complexe en vooral
onzekere omgeving.

Voorbeelden van closed communities en terugtredende burgers | Het
terugtrekken van burgers uit zich ondermeer in de toenemende populari-
teit van zogenoemde gated communities, in Nederland ook wel hekwerk-
wijken genaamd. Ondanks dat getwist kan worden hoeveel echte gated
communties er in Nederland bestaan, is wel duidelijk dat er steeds meer
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woonwijken worden gebouwd die voor een exclusief gezelschap bedoeld
zijn en verminderd toegankelijk zijn voor burgers die er niet wonen. De
bewoners van gated communities creëren een scheiding tussen hun wijk
en de omgeving, en maken hun wijk tot een niet-langer-publieke ruimte.
Zij organiseren dat hun eigen woonomgeving veilig, schoon en mooi is,
en nemen wat dat betreft het heft in eigen handen. Door het creëren van
‘eigen’ collectieve ruimte trekken zij zich in zekere zin terug uit de publie-
ke ruimte en sluiten zij zich ook af voor problemen en onveiligheid in de
publieke ruimte. Zo zijn de bewoners van gated communities wat betreft
beheer en behoud van de wijk veelal minder afhankelijk van publieke
voorzieningen. Zij zijn daarmee ook minder afhankelijk van politieke
besluitvorming, en hoeven de kloof tussen burger en politiek dan ook niet
te overbruggen. 
Enigszins vergelijkbaar is het voorbeeld van burgers die zich terugtrekken
op (permanent bewoonde) campings en bungalowparken. Bewoners van
deze plekken zoeken gelijkgestemden, en lijken de interactie met andere
types te vermijden. Zij trekken zich terug uit publieke sfeer, waardoor de
confrontatie met andersdenkenden over publieke aangelegenheden, zoals
de inrichting van de samenleving, uitblijft. 

Conclusie | Diverse groepen burgers trekken zich terug binnen hun eigen
gemeenschap. Het is daarom van belang om niet alleen in te gaan op het
fenomeen van de terugtredende overheid, maar ook de terugtredende bur-
ger te leren begrijpen. In dit essay hebben wij gewezen op een specifieke
manier waarop sommige burgers zich terugtrekken, namelijk in closed
communities. Dat doen ze veelal in een zoektocht naar identiteit, de wens
ergens bij te horen of in een streven naar veiligheid en zekerheid. Door
zich terug te trekken en af te sluiten in een gemeenschap, kunnen men-
sen onzekere ontmoetingen met ‘de Ander’, die inherent zijn aan de
publieke ruimte, mijden. 
Daarmee legt het verschijnsel van closed communities een problemati-
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sche kant van het communitarisme bloot. Communitaristen staan voor
het oplossen van maatschappelijke problemen door middel van gemeen-
schapsvorming. Zij gaan er daarbij echter vanuit dat mensen niet alleen
binnen hun eigen gemeenschap problemen willen aanpakken, maar ook
vanuit hun gemeenschap problemen willen aanpakken die het niveau van
de eigen gemeenschap overstijgen. Het communitarisme veronderstelt
een inclusieve gemeenschap in plaats van exclusieve gemeenschappen
zoals closed communities dat zijn.
Leden van closed communities dienen niet gezien te worden als passieve
burgers, maar eerder als burgers die verantwoordelijkheid willen nemen
voor hun eigen gemeenschap en niet voor een bredere kring van mensen.
Het fenomeen van closed communities duidt erop dat wanneer de over-
heid zich terugtrekt uit (complexe) publieke zaken, de reactie van burgers
kan zijn dat zij zich ook terugtrekken door sterk gesloten gemeenschap-
pen te creëren die het vermogen hebben publieke zaken buiten te sluiten. 
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Hebt u er wel eens bij stil
gestaan hoe vreemd het eigenlijk is
dat regenwater van het dak van uw
huis in het riool verdwijnt, terwijl u in
de zomer de planten in de tuin begiet
met water uit de kraan? 
Nederland, zwaar bevochten en ver-
overd op het water, is veel meer dan
andere landen geschraagd op collec-
tieve arrangementen met betrekking
tot water. Die arrangementen passen
zo goed in ons bewustzijn, dat we er
niet eens over nadenken. Het riool-
systeem is een trouwe, onzichtbare
dienstverlener. De tentakels van het
publieke systeem reiken tot aan onze
voordeur en nemen zonder enig com-
mentaar alles wat we kwijt willen
mee. 
In de context van deze essaybundel is
een essay over regenwater en rioolsys-
temen een buitenbeentje. De initia-
tiefnemers van de bundel stellen een
spanning vast tussen een terugtre-
dende overheid, mondige burgers en
tegelijk grote opgaven waar ons land
voor staat. De wateropgave is één van
die grote opgaven. 
Ik schrijf dit essay over een aspect van
de wateropgave waar deze spanning
tussen een terugtredende overheid en
een mondige burger ontbreekt. Ik
zou haast zeggen: jammerlijk ont-
breekt. De pragmatische reden om

toch over dit onderwerp te schrijven
is dat het een verdiepingsmogelijk-
heid is van een praktijkonderzoek dat
op dit moment loopt. Maar de meer
ideologische invalshoek is, dat dit
spanningsloze onderwerp misschien
de rust biedt om over constructieve
samenwerkingsverbanden tussen
burger en overheid te denken. Een
hindermacht van burgers is niet
gevormd; de overheid heeft niemand
tegen zich in het harnas gejaagd. 

Wat is dan de opgave die er ligt? | In
feite is sprake van een evidentie. Ieder
weldenkend mens ziet dat er een aan-
tal zaken misgaat. De drinkwatervoor-
raad vermindert al maar; onze
watervraag stijgt en stijgt. In de
natuur is verdroging alom aan de
orde en anderzijds is wateroverlast
een grote zorg. In het licht van deze
mondiale vraagstukken is het opmer-
kelijk, hoe zorgeloos ons regenwater
in het riool verdwijnt.
Meer concreet is er nu een reden om
het daar over te hebben. Ieder riool-
stelsel heeft een eindige capaciteit.
Wordt die overschreden, dan stort het
systeem over en loost ongezuiverd
water op een rivier of plas. Op zich-
zelf is dat een praktische oplossing
om de bouwkosten van een riool reëel
te houden. Maar Europese normen
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dwingen tot een forse reductie van
het aantal overstorten per jaar.
Rioolbeheerders kunnen sterk ver-
simpeld in hun systeem een beheers-
te overstort inbouwen - of ze kunnen
zorgen dat de toevoer van water min-
der wordt. Overstorten worden niet
veroorzaakt door ons toiletgedrag.
Zelfs een pauze in de finale van een
wereldkampioenschap voetbal kan
makkelijk afgevoerd worden. Maar
een forse regenbui is een andere
zaak. In wezen is dus van nature
schoon water de oorzaak van vervuil-
de overstorten - een wonderlijke para-
dox. Dus: minder regenwater in het
riool.
Het is niet zo moeilijk om regenwater
uit het riool te houden. De gemiddel-
de nieuwbouwwijk heeft voor alle
woonstraten al aparte regenwaterop-
vangsystemen. In feite is er de laatste
jaren enorm veel kennis verworven
over de mogelijkheden om in het
publiek domein schone regenwater-
stromen en vervuilde waterstromen
te scheiden. Maar: daarmee ontstaat
er een nieuwe ruimteclaim. Dat ver-
zamelde regenwater moet wel ergens
heen. De VINEX-lokatie Leidsche
Rijn is een perfecte illustratie voor de
ernst van zo’n ruimteclaim en de
spanning die dat oproept. Vrijwel al
het regenwater wordt hier apart afge-

voerd. Het systeem berust voor een
deel op zogenaamde wadis. Zo’n wadi
ziet er op het oog uit als een plant-
soenstrook. Technisch gezien is deze
strook zo gemaakt dat water er goed
in wegzakt en eventueel naar een
watergang toestroomt. Maar de par-
keerdruk in Leidsche Rijn is zo hoog,
dat die ogenschijnlijke betekenisloze
groenstroken nogal eens als een grote
ruimteverspilling worden gezien in
het licht van een ruimtevraag die de
gemiddelde burger zeer ernstig
neemt. Regenwater apart opvangen is
dus niet zo’n probleem; wel, dat voor
de benodigde ruimte de strijd moet
worden aangegaan met vele andere
eisende partijen.
Het is interessant uit te rekenen hoe-
veel vierkante meters dak alle
Nederlandse huizenbezitters samen
hebben. Want dat zijn bij uitstek vier-
kante meters die het riool belasten.
Het is ook interessant om uit te reke-
nen hoeveel vierkante meters tuin de
Nederlandse huizenbezitters hebben.
In grote lijnen kun je stellen: er is
nauwelijks een technische reden om
regenwater niet in eigen tuin op te
vangen. Bij mij persoonlijk, in een
stadstuin van minder dan 20 vierkan-
te meter, vergt het wel enige creativi-
teit om de watertoevloed van 80
vierkante meter dak op te vangen.

BINNENWERK DEF  24-03-2006  17:54  Pagina 60

  



61

Maar het kan prima. Je kunt in dit
geval de burgers, althans de individu-
ele huizenbezitter, als probleemoplos-
ser beschouwen. Daarbij is het niet
interessant dat ik slechts het pro-
bleem van 80m2 kan oplossen, maar
wel dat Nederland 3,2 miljoen
huizenbezitters telt. Toch ligt precies
hier een voorname reden waarom de
overheden de huizenbezitters als
probleemoplosser negeren. In ver-
houding tot de overzichtelijke syste-
matiek van een publiek rioolsysteem
is de burger een maatje te klein. En
bovendien grillig. Want mensen ver-
huizen, mensen zijn trendgevoelig en
willen hun tuin af en toe anders
inrichten - en wie garandeert dat de
regenwateropvang in de tuin zo wordt
onderhouden dat die ook werkelijk
werkt?
Dergelijke vragen maken gemeente-
lijke overheden en waterschappen
sceptisch. En verleiden nog steeds tot
de conclusie om het zelf, op publiek
niveau, op te lossen.
Het is een feit dat die oplossing op
publiek niveau wel om inzet van
publieke middelen vraagt. En soms is
die verdeling absoluut niet efficiënt.
Neem het voorbeeld van Nijmegen.
Deze gemeente zou, om de normen
te halen, 2 bergbezinkbassins aan de
onderkant van het systeem moeten

bouwen om overstorten te beheersen.
De ingeschatte kosten: 80 miljoen.
Nu ligt een belangrijk deel van
Nijmegen op zandgrond. Er is zelfs
een boeiende relatie tussen dure vil-
la’s met grote tuinen en zandgrond.
Een relatie, die niet Nijmeegs is maar
Nederlands. Zandgrond heeft de
eigenschap, regenwater bijzonder
goed en snel af te voeren. Bij het
gemiddelde Nijmeegse herenhuis
kan de regenpijp losgekoppeld wor-
den van de riolering; in de grond
gestoken worden en gelaten voor wat
het is. Vrijwel gratis is een mini-piek-
je verdwenen dat, eenmaal in het
rioolsysteem, alleen nog met gewa-
pend beton te beteugelen is. Het is
dan ook uitermate lucratief voor
Nijmegen om haar hoog en droog
wonende burgers met financiële prik-
kels, raad en daad bij te staan en zo
het probleem beetje bij beetje weg te
werken. Nijmegen heeft zich in haar
innovatieve waterplan de ambitie
gesteld om op deze wijze minstens
één bergbezinkbassin niet te bouwen.
De daarmee uitgespaarde investerin-
gen kunnen aangewend worden om
projecten met water elders in de stad
te realiseren.
Als landschapsarchitect boeit me
deze kwestie omdat ik erdoor ben
gaan beseffen hoezeer ik ben groot
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geworden met een, ik zou haast zeg-
gen, fixatie op publieke systemen. Dat
is niet persé een fixatie van de land-
schapsarchitectuur als geheel, maar
het is zeker zo dat de Nederlandse
landschapsarchitectuur zijn internati-
onaal vooraanstaande positie deels
heeft bereikt door haar betekenis in
de organisatie van publieke systemen.
Je zou kunnen zeggen dat de land-
schapsarchitectuur als ideologie han-
teert dat een publieke opgave, mits
deze groot genoeg is, tot een identi-
teitsbepalende factor in het landschap
kan worden. Neem als voorbeeld
windmolens: ik deed zelf zo’n 10 jaar
geleden een project waarin we de rea-
lisatie van grote windenergielokaties
onderzochten. We tekenden toen ook
een plan om een groot gebied tegen
de Waddenzee met een enorme
zwerm van kleine molentjes (vogel-
vriendelijk uiteraard) vol te planten,
als was het een soort teelt. Op die
wijze zou het smoel van een gebied
op positieve wijze bepaald worden.
Wij vonden dat veel waardevoller dan
al die onordelijke molens van ver-
schillende soort en maat en kleur die
boeren en burgers individueel in hun
tuin neerzetten. Net als vele publieke
instanties heerst binnen de land-
schapsarchitectuur onmiskenbaar
een wantrouwen tegen de individuele

landeigenaar als het gaat om het
beheer van het landschap als totaal.
Goed zichtbaar was dat ook in de dis-
cussie over de Ecologische Hoofd-
structuur: die behoorde in de ogen
van de uitdenkers tot het domein van
de publieke hand, want alleen dan
was het ontstaan en voortbestaan van
waardevolle natuur gegarandeerd.
Aan de ene kant blijkt dat zo’n 15 jaar
na dato een misrekening voor wat
betreft de publieke betrouwbaarheid
(de huidige coalitie wil nog eens even
bekijken of dat allemaal wel nodig is);
aan de andere kant spreekt er een
opmerkelijk wantrouwen uit ten aan-
zien van met name boeren.
In de stroom van gebeurtenissen de
laatste jaren is ook de landschapsar-
chitectuur minder gefixeerd geraakt
op het publieke domein. In een aantal
gevallen overigens door een ongetwij-
feld modieuze overcompensatie naar
verschijnselen als het ‘wilde wonen’.
Waar het mij om gaat, dat ondanks
die bredere kijk nog weinig vakkennis
gevormd is over strategieën om indi-
viduen actief te laten participeren in
publieke taken. 
En dat is wel nodig. Het aardige aan
deze casus is, dat het bij regenwater
daadwerkelijk kan gaan over eigen
grond. We hebben het niet over het
aan de buurt overgedragen beheer
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van een stukje openbaar groen; nee,
het gaat om het oplossen van een
minieme fractie van een groter geheel
op jouw eigen kavel.
Nu fascineert mij, dat de landschaps-
architectuur daarbij in een professio-
neel uitdagende knoop raakt. Binnen
Nederland heeft de discipline een
unieke emancipatie ondergaan die
maakt dat zij mee aan tafel zit bij het
regelen van de grote publieke vraag-
stukken in dit land. Gaat het over de
wateropgave, dan kan de landschaps-
architect meedenken over landsdek-
kende benaderingen om deze op te
lossen. En vooral beelden aanreiken
voor het Nederlandse landschap van
de toekomst.
Maar in het kader van dit regenwater-
vraagstuk duikt de landschapsarchi-
tectuur ook opeens in de gedaante
van haar voorvaderen op: de tuinar-
chitect. Want het integreren van
regenwater in de tuin is in wezen een
tuinarchitectonische innovatie. En
daar moeten we niet te min over
doen. In de tuingeschiedenis neemt
water al eeuwen een centrale plaats
in. Maar dat is vrijwel altijd in een sta-
tische, ornamentele hoedanigheid.
Een tuinarchitectonische oplossing
voor de dynamiek van water en nog
sterker: voor water dat er meestal niet
is, dat is voorwaar een nieuwe stap.

Want voor de duidelijkheid: wie
regenwater wil opvangen doet dat net
als bij een noodoverloopgebied in
rivierenland zo, dat bij noodsituaties
de opvang leeg is. Noodsituaties kun-
nen er altijd zijn, maar komen toch
weinig voor. Daarom is een regenwa-
teropvang meestal leeg. Aan de tui-
narchitect de boeiende taak dit te
vertalen in een aanlokkelijk nieuw
tuinrepertoire.
Spannend daaraan is, dat het inter-
preteren van de wateropgave als
publieke taak in zijn beste vorm ook
tot publieke kwaliteit leidt. Leidsche
Rijn ontleent de vorm en kwaliteit van
de openbare ruimte ten dele aan het
publiek maken van regenwaterop-
vang. Het delegeren van de taak naar
de individuele grondbezitter kan lei-
den tot een boeiend nieuw tuinreper-
toire, maar de publieke ruimte van
een programmapunt en investerings-
stroom ontroven. Een geestig dilem-
ma.
Om te besluiten en te concluderen
voor wat de spanning tussen overheid
en burger betreft: Naar mijn mening
trekt de overheid zich uit dit deel van
de wateropgave veel te weinig terug
en is de burger veel te weinig mondig.
Niemand kan de burger overigens
beletten zijn eigen regenwater niet
langer af te staan. Helaas niet zo
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reëel, maar in zichzelf een komisch
gedachte-experiment: de Nederlandse
grondbezitters besluiten collectief dat
het afgelopen is met die verkwisting
van regenwater en beheren hun voor-
raadje voortaan zelf. Godfried
Bomans had er een mooi sprookje
van kunnen maken. Maar helaas is de
gemiddelde burger even lui als u en
ik en beseft dit niet of gelooft het wel.
De overheid zou daarin een rol kun-
nen innemen door met geld over de
brug te komen en voorlichting te
geven over wie, wat en waar. Daartoe
zijn veel overheden uit koudwater-
vrees nog niet bereid. Er is dan ook
sprake van een zekere status quo,
maar die is in zoverre beloftevol dat
van beide zijden beweging mogelijk
is. De opstellers van deze bundel noe-
men het woord ‘juridisering’. In posi-
tieve zin speelt in deze casus
juridische innovatie een grote rol.
Want die beweging zou wel eens uit
onverwachte hoek kunnen komen als
de systematiek van belastingheffing
op de schop gaat. Daar waar een aan-
legsubsidie van 4 euro per vierkante
meter, zoals die nu in de beste situa-
ties gehanteerd wordt, niet zoveel uit-
maakt doet het veel meer ter zake als
je jaarlijks minder betaalt aan riool-
recht. Dat zou de zelforganisatie van

burgers wel eens kunnen bespoedi-
gen - en dat is maar goed ook.

BINNENWERK DEF  24-03-2006  17:54  Pagina 64

  



Martijn Duineveld en
Kristof Van Assche Tweede-

rangs burgers en de ogen-
schijnlijke democratisering
van de Nederlandse ruimte-

lijke ordening

7

BINNENWERK DEF  24-03-2006  17:54  Pagina 65

   



Martijn Duineveld Sociaal Ruimtelijke Analyse, Wageningen Universiteit en Researchcentrum

Kristof Van Assche Land Use Planning, Planning & Culture Community Development Program,
Minnesota State University, St Cloud State

Literatuur Aarts, N. (1998). Een kwestie van natuur. Een studie naar de aard en het verloop van communi-
catie over natuur en natuurbeleid. Wageningen Universiteit, Wageningen | Coeterier, J. F. (1995).
Beleving van cultuurhistorische objecten: een verkennend onderzoek in de Meierij van Den Bosch. Sc-Dlo,
Wageningen | Coeterier, J. F. (2002). Lay people’s evaluation of historic sites. In: Landscape and Urban
Planning 59: pp. 111-123. | Duineveld, M., (In voorbereiding) Van oude dingen en mensen die voorbij gaan.
Over het betrekken van burgers bij vraagstukken rond het behoud en de ontwikkeling van cultuurhistorie.
Wageningen Universiteit, Wageningen | Duineveld, M., G. Kersten, en R. Jutstra (2004). Wat cultuur-
historie is. In: H. Venhuizen (ed.), Geest en grond. Bureau Venhuizen, Rotterdam | Flyvbjerg, B. (1998).
Rationality and power: democracy in practice. University of Chicago Press, Chicago | Foucault, M.
(1994). Power. Essential works of Foucault 1954-1984, volume 3 | Foucault, M. (2003). ‘Society must be
defended’ Lectures at the College de France, 1975-76. Picador USA | Hidding, M. C., J. Kolen, en T. Spek
(2001). De biografie van het landschap. In: J. H. F. Bloemers en M. H. Wijnen (eds.), Bodemarchief in
behoud en ontwikkeling: de conceptuele grondslagen. NWO, Assen | Jones, O. (1995). Lay Discourses of
the Rural: Developments and Implications for Rural Studies. In: Journal of Rural Studies 11: pp. 35-49
| Kant, I. (1974). Kritik der praktischen Vernunft. Hamburg | Kolen, J., en T. Lemaire (1999). Landschap
in meervoud: perspectieven op het Nederlandse landschap in de 20ste/21ste eeuw. Jan van Arkel, Utrecht |
Latour, B. (2004). Politics of nature: how to bring the sciences into democracy. Harvard University Press,
London | Luhmann, N. (1987). Soziale Systeme: Grundriss einer allgemeinen Theorie. Suhrkamp,
Frankfurt am Main | OC&W (1999). Nota Belvedère: beleidsnota over de relatie cultuurhistorie en ruimte-
lijke inrichting. p. 84. VNG Uitgeverij, Den Haag | Poel, K. R. d. (2000). Essen in perspectief: een inter-
actieve planningsbenadering in Spier, Wijster en Drijber (Midden-Drenthe). REGIO-PRojekt Uitgevers,
Groningen | Selwyn, T. (1996). Introduction. In: T. Selwyn (ed.), The Tourist Image. Myth and myth
making in tourism. pp. 1-32. John Wiley and Sons (a.o), Chichester | Van Assche, K. (2004). Signs in
time. An interpretive account of urban planning and design, the people and their histories. Wageningen
Universiteit, Wageningen | Wissink, B. (2000). Ontworpen en ontstaan: een praktijktheoretische analyse
van het debat over het provinciale omgevingsbeleid. Sdu Uitgevers, Den Haag

BINNENWERK DEF  24-03-2006  17:54  Pagina 66

                                                                                 



67

De trotse planoloog | ‘In Nederland, in de wereld van de
ruimtelijke ordening heeft een proces van democratisering plaats gevon-
den. Na jaren waarin planners in samenwerking met andere experts ‘top-
down’ bepaalden hoe Nederland moest worden ingericht is er
tegenwoordig steeds meer oog voor de gewone burgers. In interactieve
planvormingsprocessen worden de burgers bij actuele planningsvraag-
stukken betrokken en de resultaten van belevingsonderzoek helpen ons
recht te doen aan de mensenwensen’ - zo zouden de woorden van een
enthousiaste planoloog op een planningscongres anno 2005 kunnen klin-
ken. 
We zouden de planoloog graag willen geloven, dan konden we samen met
hem trots zijn op het fantastische planningssysteem dat we hier in stand
houden. Helaas leren steeds meer analyses van actuele planningspraktij-
ken ons dat er van een democratisch verantwoorde planning in Nederland
en ook elders in Europa nauwelijks sprake is (Flyvberg, 1998). Kleine eli-
tes van experts, ambtenaren, politici en bij de overheid aanwezige belan-
gengroepen bepalen nog steeds in sterke mate hoe met de ruimte wordt
omgegaan. Pogingen recht te doen aan de wensen van burgers laten zich
interpreten als tekens die dit beeld niet nuanceren maar versterken. 
Het statement hierboven vraagt natuurlijk om argumenten en voorbeel-
den. We presenteren er enkele en gebruiken de rol van cultuurhistorie in
de Nederlandse ruimtelijke ordening daarbij als voorbeeld. Veel mecha-
nismen die daaruit af te leiden zijn, zijn eenvoudig te herkennen in ande-
re planningsvraagstukken.

Het gesloten systeem | Sinds het verschijnen van de Nota Belvedère
(OC&W, 1999) heeft een deel van de Nederlandse planners de mond vol
van cultuurhistorie in, op en onder het landschap, en zijn cultuurhistori-
ci over ruimtelijke ordening gaan nadenken. Er zijn netwerken ontstaan
van wetenschappers, politici, beleidsmensen en organisaties, die zich zijn
gaan inzetten voor het behoud en de ontwikkeling van cultuurhistorie bin-
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nen de ruimtelijke ordening. Daarnaast zijn bestaande netwerken invloed-
rijker geworden, op de vleugels van de nieuwe mode. Binnen de netwer-
ken wordt er voor behoud en ontwikkeling gepleit omdat er door de grote
transformaties van het landschap zoveel verloren is gegaan (zie Kolen en
Lemaire, 1999).
Klinkt logisch. Maar, elke keer dat de retoriek over nut en noodzaak van
het behoud en de ontwikkeling van cultuurhistorie weerklinkt, knaagt bij
ons de vraag: Over wiens cultuurhistorie wordt er gesproken? En: Wiens
waarden zijn verloren gegaan? Bovendien: Wiens stem spreekt daar met
zoveel angst voor de onthistorisering van het landschap?
Het is bovenal de stem van de expert. In Nederland ligt de macht om te
bepalen wat waardevolle cultuurhistorie is en hoe daar mee moet worden
omgegaan grotendeels in hun handen. Deze macht wordt voor een deel
veroorzaakt doordat de experts opereren binnen een deels gesloten net-
werk van overheden, onderzoeksinstituten, universiteiten, hogescholen,
etc. Binnen dit netwerk circuleren gelijk geaarde ideeën over de waarde-
ring en het gebruik van cultuurhistorie (Van Assche, 2004; Duineveld, in
voorbereiding). De macht van de experts wordt in stand gehouden doordat
de door hun gecreëerde kennis en waarden zijn geïncorporeerd in regels,
nota’s, modellen, instrumenten en instituten die het denken en handelen
van de overheid structureren en legitimeren. 
Een voorbeeld: de cultuurhistorische waardenkaarten (Duineveld, Kersten
en Jutstra, 2004). Daarop zijn hoofdzakelijk de waarden afgebeeld zoals
deze door archeologen, historisch geografen en andere experts aan het
landschap worden toegekend. Door de formalisering van de cultuurhisto-
rische waarden in kaarten (maar ook in, regels, wetten, procedures, etc.)
lijken de waarden van de experts een zekere objectiviteit te bezitten. Deze
‘objectiviteit’ wordt versterkt omdat de waarden het predikaat wetenschap
meekrijgen en omdat de overheid er zich mee verbindt. Ondertussen
wordt vergeten wat iedereen ooit wist: dat waarden niet te objectiveren
zijn, en de omgang ermee nog minder (Kant, 1974).
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De ogenschijnlijke openheid van het systeem | Dat kan allemaal wel klop-
pen, maar is het ook niet zo dat er de laatste jaren steeds meer aandacht
is voor mensen die niet tot de wereld van de experts behoren. Burgers wor-
den direct en indirect toch steeds vaker betrokken? Dat kunnen we niet
tegenspreken. In toenemende mate lijken overheden en sommige daar-
aan gerelateerde experts de burger te willen betrekken. Terecht, want de
organisaties die zich bezig houden met het behoud en de ontwikkeling
van cultuurhistorie bestaan voor het overgrote deel uit door de overheid
gefinancierde instanties. Het handelen van een overheid is, zo wordt gere-
deneerd, enkel legitiem als er onder de burgers ook draagvlak voor is
(Aarts, 1998). Inspraakrondes, belevingsonderzoek, interactieve panels,
zijn niet uit de lucht (zie Coeterier, 1995; Poel, 2000). Daarom wordt er
ondermeer getracht de burgers te betrekken. 
Om de burgers te betrekken zijn er verschillende concepten en theorieën
geproduceerd. Problematisch is de karakterisering van de kennis der bur-
gers in sommige van deze concepten en theorieën. De kennis der burgers
wordt daarin aangeduid als ervaringskennis en ‘omdat deze kennis vaak
een sterk lokaal karakter heeft, spreekt men ook wel over lokale ervarings-
kennis (local knowledge), dit tegenover de meer universele wetenschappe-
lijke kennis van deskundigen (expert knowledge). (...) Zoals gezegd is
ervaringskennis in hoge mate subjectief en wordt deze sterk beïnvloed
door de sociale, ruimtelijke en historische context waarbinnen een indivi-
du of groep zich bevindt. (…) Deskundigen gaan vrijwel steeds uit van
objectiveerbare kennis die boven het niveau van het individu uitstijgt.
Feiten zijn daarbij veel belangrijker dan fictie (…)’ (Hidding, Kolen en
Spek, 2001; Sewlwyn, 1996; Jones, 1995; Coeterier, 2002).
In dit soort conceptualiseringen worden de niet-experts en hun kennis en
waarden in een hiërarchische verhouding ten opzichte van de kennis en
de waarden van de experts gepositioneerd; met andere woorden onderge-
schikt gemaakt (Foucault, 2003). De onderschikking zit besloten in de
reeks begrippenparen die wordt gebruikt om de experts van de niet-
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experts te onderscheiden: professional vs. leek, wetenschapper vs. burger,
wetenschappelijke vs. ervaringskennis, objectief vs. subjectief, globaal vs.
lokaal. In de gesuggereerde hiërarchie staan rationele, objectieve en uni-
versele wetenschappelijke kennis en waarden boven de kennis en de waar-
den van burgers, leken en locals, omdat die wordt gezien als emotioneel,
subjectief en lokaal. 
Door het ondergeschikt maken van de kennis en de waarden van niet-
experts, worden de superieure posities van wetenschappers en andere
experts als producenten van objectieve kennis en gegronde waarden
bevestigd (Latour, 2004). Met andere woorden: de conceptuele en theore-
tische kaders en daarmee het denken dat schuil gaat achter de methoden
en technieken die worden geproduceerd om recht te doen aan mensen
buiten het netwerk van experts, laten zich interpreteren als pogingen bur-
gers te betrekken, zonder de voorrang van de kennisproductie in het
bestaande netwerk aan te tasten. Men kan zich dan ook afvragen of dit
soort conceptuele pogingen niet veeleer een tegengestelde uitwerking
hebben, dat ze de geslotenheid van het systeem en de macht van de
experts daarbinnen in stand houden en misschien zelfs versterken
(Luhmann, 1987).
Meer democratisch wordt het systeem daardoor niet. Meer realistisch
evenmin. In werkelijkheid is het immers moeilijk om de expert eenduidig
van de niet-expert te onderscheiden. Het verschil tussen een expert en een
niet-expert is niet per definitie de diepte van zijn kennis maar veeleer de
context waarbinnen hij zijn kennis en zijn waarden produceert. Experts
zijn veelal gebonden aan een academische wereld of een overheid waar-
binnen zij, zich houdend aan academische regels, kennis construeren.
Niet-experts kunnen evengoed kennis construeren maar doen dit binnen
andere instituties of los daarvan, denk bijvoorbeeld aan de heemkundige
kringen waarbinnen sommige mensen op academische wijze kennis pro-
duceren over het verleden. De verhouding tussen niet-experts en experts
laat zich dan ook niet omschrijven in opposities tussen objectief en sub-
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jectief, tussen rationeel en emotioneel, etc. Zij is veeleer een oppositie tus-
sen verschillende en veelal onoverkomelijke en polemische contexten, dis-
coursen en/of machtspraktijken waarbinnen kennis en waarden worden
geproduceerd (Foucault, 1994). 
Daarnaast blijft de wetenschappelijke noodzaak bestaan de grenzen van
de wetenschap aan te geven. Historische disciplines, bijvoorbeeld, mogen
het alleenrecht hebben in onze maatschappij om het predikaat ‘weten-
schappelijk’ mee te geven aan reconstructies van histories. Daaruit kan
men niet afleiden dat deze disciplines op wetenschappelijke wijze waarde-
ringen van histories of historische objecten zouden kunnen geven, laat
staan dat zij hard zouden kunnen maken hoe er met erfgoed omgegaan
dient te worden -tenzij in technische zin, nadat de beslissingen genomen
zijn. Waardering van en omgang met cultuurhistorie, het landschap, de
ruimte, etc. veronderstelt immers altijd politieke keuzes die nimmer
objectiefwetenschappelijk te funderen zijn.

De geslotenheid doorbreken? | Wie de intentie heeft recht doen aan de
burgers, hoeft daarvoor in eerste instantie geen nieuwe theorieën en
modellen te creëren. Noch is het daartoe noodzakelijk om nog meer ken-
nis te vergaren over de burger en zijn verhouding tot de cultuurhistorie.
Hetzelfde geldt voor natuur, milieu, landschap… Werkelijk recht doen aan
de burgers, vereist een herijking van vele binnen het planningssysteem
vigerende waarden. Daarvoor moet het netwerk van experts dat de
Nederlandse planning nog steeds domineert en nog grotendeels bepaalt
wat cultuurhistorie en cultuurhistorische waarde is, eerst eens goed naar
zichzelf (laten) kijken. Hetzelfde geldt voor natuur, milieu, landschap, en
evengoed voor de definities en waarderingen van planning in het alge-
meen.
Voor deze democratische, wetenschappelijke en ethische zelfreflectie, wil-
len we de eerste hand reiken met een paar vragen: Wie heeft de macht te
bepalen welke waardes worden beschouwd in de ruimtelijke ordening?
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Wie bepaalt hoe we omgaan met de ruimte en haar waardes? Wie bepaalt
wat de kwaliteit van de ruimte is? Welke en wiens criteria worden gehan-
teerd om besluiten te nemen? Wie mag zich boven de burger plaatsen?
Wie heeft de macht het belastinggeld van een grote meerderheid te beste-
den aan het behoud van de waardes van kleine minderheden? Is dit te
rechtvaardigen in een democratie? 

(Systematische gebruik van deze vragenlijst bij elk project en elk plan in
de Nederlandse ruimtelijke ordening, zal met 100% zekerheid leiden tot
crises, en naar alle waarschijnlijkheid tot een meer democratisch en
gestroomlijnd planningsstelsel, soms misschien tot ongenoegen van de
experts.)
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Groeiende aandacht voor verevening | Provincies en gemeenten
willen meer juridische instrumenten krijgen om zelf een stevige grondpolitiek te
voeren (NRC-Handelsblad van 26 januari 2005). Vooral moeten zij grondeigenaren
kunnen dwingen om mee te betalen aan voorzieningen buiten hun eigen grond. Dat
schrijven de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Interprovinciaal
Overleg (IPO) in een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer. Het kabinet heeft in
de Nota Ruimte (2004) de wil geuit dat provincies en gemeenten de komende jaren
vaker zelf grotere plannen maken en uitvoeren voor de inrichting van een groter
gebied, bijvoorbeeld woningbouw, bedrijventerreinen en natuurgebieden. Nu ont-
staan vaak impasses omdat grondeigenaren weigeren mee te betalen aan het totale
regionale plan van de overheid. Provincies en gemeenten willen nu met de Kamer en
met minister Dekker (VROM) bespreken ‘op welke wijze ook de grondeigenaar die
niet wil meewerken aan bovenplanse verevening daartoe kan worden gedwongen.
Als voorbeeld van regionale plannen zijn Groningen Meerstad, het Noord-Hollandse
Wieringerrandmeer, de Zuidplaspolder, het Westland en Moerdijk genoemd. 

Vereving als fenomeen | Verevening is ‘het benutten van de financiële ontwikkelings-
winst van het ene project als dekkingsmiddel voor een financieel ontwikkelingstekort
van een ander project, waarbij de hier bedoelde projecten wel of niet binnen eenzelf-
de plangebied gelegen kunnen zijn’ (VROM-raad, 2004). Bovenplanse verevening
wordt geregisseerd door een overheidsorgaan waarbij een relatie wordt gelegd tussen
winst- en verliesgevende elementen uit verschillende plannen. Regionale verevening
is een vorm van bovenplanse verevening tussen samenwerkende overheden. In het
geval dat een overheidsorgaan de grondeigenaar is, zal een overheidsorgaan via het
grondbedrijf winst en verlies van verschillende plannen kunnen verevenen. Als een
overheidsorgaan géén grondeigenaar is, worden er in de praktijk in de projectontwik-
kelingsprocedure door de overheid vaak afzonderlijke eisen gesteld om tot uitwisse-
lingsresultaten te komen. Een overkoepelende structuurvisie of het streekplan
bijvoorbeeld zou wel een inhoudelijk kader kunnen geven, maar dat biedt in termen
van traditionele grondexploitatie vooralsnog geen directe verevenings-mogelijkheden.
De financiele uitwisseling wordt door onderhandelingen verkregen.
Regionale verevening is nog vrij nieuw en weinig ontwikkeld. De Kaderwet ‘Bestuur
in verandering’ rekent het grondbeleid wel expliciet tot de regionale taakvelden in de
grootstedelijke gebieden, maar in de praktijk wordt daar nauwelijks invulling aan
gegeven, laat staan dat het voor verevening wordt gebruikt. In zekere zin is ook de
Ruimte-voor-Ruimte-regeling op te vatten als een vorm van verevening die een regio-
naal karakter kan hebben. Op grond van deze regeling kan de verliesgevende sloop
van agarische opstallen worden uitgeruild tegen de winstgevende bouw van wonin-
gen ter plaatse of elders. De provincie kan daarbij als intermediair optreden en ver-
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lies en winst verrekenen. In dat geval is sprake van verevening. De juridische basis
hiervan is overigens omstreden. En er zullen maar weinig bewoners van dergelijke
woningen weten dat ze met de aankoop het probleem van asbest en lelijke stallen
hebben helpen oplossen. 

De vereveningsfase in een planproces | Verevening lijkt momenteel te veel alleen een
zaak geworden van overheden en marktpartijen.
Onder invloed van de Nota Ruimte en de daarin centraal gestelde sturingsbenadering
van ontwikkelingspolitiek, wordt de onderlinge constellatie van publieke en private
investeerders en ook burgers flexibeler. In grove lijnen verloopt het planproces in de
nieuwe situatie langs de volgende fasen: 
een initiatieffase, waarin meer of minder los van elkaar in een gebied initiatieven tot
ontplooiing gebracht worden om de ruimtelijke structuur aan te passen;
een synthese fase waarin een provinciale of regionale overheid de verschillende ini-
tiatieven samenbrengt (in een zogenaamde projectenveloppe);
een vereveningsfase waarin rendabele en onrendabele planonderdelen in de gebieds-
ontwikkeling tegen elkaar worden uitgeruild in onderhandelingen tussen belangheb-
benden;
een projectontwikkelingsfase, met particuliere projecten, overheidsprojecten en pro-
jecten in de sfeer van de publiek private samenwerking.
Een toelatingsfase, waarin de bereikte projectontwikkelingresultaten worden veran-
kerd in de juridische regelingen Wet Ruimtelijke Ordening (bestemmingsplan)
Naast de toegenomen flexibiliteit in procedures biedt ook het toenemen van de nood-
zakelijke afstemming tussen overheid en particuliere ontwikkelaars nieuwe mogelijk-
heden om door de onderlinge afhankelijkheid van de verschillende fases ook invloed
uit te oefenen op ontwikkelingen, waarbij niet direct aan tafel wordt gezeten. De rol
van de uiteindelijk toetsende overheid draagt bij aan het versterken van de onderhan-
delingspositie in de eerdere ontwikkelingsfasen, ook al is de overheid daarbij niet als
grondeigenaar aanwezig.

Schuiven met potjes geld of waardevermeerdering? | Groene projecten en investerin-
gen komen sinds de jaren negentig steeds moeilijker van de grond (Kurstjens,
2004). Daarbij wordt wel verwezen naar publieke armoede, vanwege slinkende over-
heidsbudgetten en naar private rijkdommen (vanwege het profiteren van de prijstoe-
name van onroerend goed vanwege de omliggende publieke ruimte). ‘Overwinsten’
bij grondtransacties voor woningen en bedrijven) zouden mede ten goede moeten
komen aan de ruimtelijke kwaliteit in de publieke ruimte. 
Geoormerkte verevening voor ‘groene’ en ‘blauwe’ investeringen hebben mooie bena-
mingen gekregen als rood-voor-groen. Met initiatiefnemers wordt een redelijke bij-
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drage overeengekomen (verevening) in de investering en het beheer die de overheid
initieert in de verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte in de omgeving.
Verevenen is hiermee gekarakteriseerd als een proces tussen overheden en ontwikke-
laars, waarbij over en weer met geld en risico’s wordt geschoven. 
VROM heeft vier vereveningsmodellen laten ontwikkelen om de provinciale proef-
projecten ontwikkelingsplanologie een impuls te geven. De vier modellen behelzen
niet meer dan vier variaties op het thema broekzak vestzak bij de overheid.
Opmerkelijk is, dat de burger door de overheden wordt gezien als een relatieve bui-
tenstaander. Maar juist burgers bezitten in gebiedsontwikkelings-projecten het
merendeel van de gronden. Met name in regionale projecten zal een projectontwik-
kelaar zich richten op strategische grondposities, waarmee het vereveningspalet (wie
betaalt aan wie voor welke functies) al op voorhand vast lijkt te liggen. De burgers
krijgen in de nieuwe sturingsfilosofie en in de nieuwe Wet op de Ruimtelijke
Ordening (WRO) andere mogelijkheden voor bezwaar, beroep en het indienen van
zienswijzen. Met name in de zienswijzen ligt een vorm van ontwerprecht voor bur-
gers besloten, waarmee grondeigenaren een sterke invloed kunnen doen gelden in
thans door overheden gedomineerde regionale ontwikkelingsprocessen. In dit essay
komen we met een idee hoe burgerparticipatie kan leiden tot een werkelijke meer-
waarde in de projectontwikkeling, waarin het gebruik maken van nieuwe vereve-
ningstechnieken kan leiden tot een kwalitatieve waarde vermeerdering in de
planning. 

Waardevermeerdering in de Hollandse Waterlinie | Een uitgekiende vereveningscos-
tructie leidt tot waardevermeerdering van het totale gebied in ontwikkeling, waar alle
partijen van kunnen profiteren. We onderscheiden drie sporen, die als doel hebben
condities te scheppen voor financieel gebaseerde waardeontwikkeling. De drie spo-
ren hebben we vervat in een toekomstbeeld en een weg er naartoe. Het wordt dan
mogelijk de landschappelijke kenmerken van de NHWL zoals openheid, veilig te
stellen binnen een vereveningsconstructie met particulier initiatief. 
We streven naar drie niveaus van waardevermeerdering: • waardevermeerdering van
een plek door identiteitsontwikkeling (humuslaag); • waardevermeerdering van de
gronden door functieverandering; • waardevermeerdering van afzonderlijke huizen
en appartementen omdat ze onderdeel uitmaken van de waterlinie.

Om het idee een stapje verder uit te werken, is het van belang om een of enkele
nieuwe ontwikkelingskernen in de toekomst voor te stellen die zich in de meest
open gebieden van de linie bevinden. Daarbij wordt vooral gedacht aan de omgeving
van Gorichem of aan het gebied bij Schalkwijk. In die ontwikkelingskernen staan
een aantal concentraties van appartementen en woningen. In het ontwikkelingspro-
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fiel wordt ingespeeld op bijzondere doelgroepen en marktpartijen, die juist door de
verbinding van bebouwing en ruimte aangetrokken worden. Dat loopt in de praktijk
uiteen van miljonairswoningen tot schildersateliers. Via een VvE (Vereniging van
Eigenaren) worden particuliere eigendomsrechten, appartementsrecht en het eigen-
dom van de openbare ruimte juridisch vastgelegd. Het bijzondere is, dat op termijn
de VvE tevens eigenaar worden van een deel van het open buitengebied, een deel van
de waterlinie. Dat grondgebied heeft optisch gezien een zeer open en licht parkachtig
karakter, waarin landschapselementen het monumentale karakter van de waterlinie
accenturen en heeft de bestemming parklandschap. Het gaat om een substantieel
areaal. Via een beheersorganisatie wordt niet alleen het beheer van de gebouwde
omgeving maar ook van ‘t betreffende deel van de waterlinie geregeld. 
Om daar te komen wordt een Linieschap in het leven geroepen. Het schap heeft de
via een beheersverplichting geregelde taak om het landschap voor de komende dertig
jaar open te houden en te beheren als waterlinielandschap. Het rijk heeft daar geld
voor over en geeft het Linieschap de middelen om ‘au-fonds-perdu’ de landerijen te
kopen en mogelijk een beheersvergoeding uit te keren. De vereniging van eigenaren
maakt via een pps deel uit van het schap, waarin ook het projectbureau en eventueel
lokale overheden deel van uitmaken, Gemeenten worden zo deelnemer aan de ont-
wikkeling van bovenwijkse groenvoorzieningen. Contractueel is geregeld dat het
Linieschap na 30 jaar beheer de eigendomsrechten verkrijgen. Het schap heeft de
mogelijkheid om aanspraak te maken op subsidiemiddelen via onder meer het pro-
gramma beheer om de uitvoering van de onderhoudstaken te faciliteren.
De waardevermeerdering over de gronden van een plangebied wordt bereikt door
middel van een verandering van de bestemming: van landbouwgrond naar parkland-
schap. Het aankopen van de gronden van de boeren kan in verschillende vormen
worden uitgewerkt. Het kan gaan om een zorgcontract, waarbij de boer zijn onroe-
rend goed overdoet aan het Schap en daarvoor de garantie krijgt op levenslang
wonen en levenslange zorg in zijn boerderij en vertrouwde omgeving. Het kan gaan
om betaling met uitgestelde oplevering, zodat de functieverandering wel kan worden
doorgevoerd en toch de boer verder kan met zijn bedrijf. Deze waardevermeerdering
wordt afgeroomd door het projectbureau (ofwel een daarvoor in opdracht functione-
rend orgaan zoals het Rijksvastgoedbedrijf). Deze gelden komen terecht in een res-
tauratiefonds. 
De nieuw te bouwen woningen en appartementen krijgen op deze wijze een bijzon-
dere marktwaarde. Niet alleen is er sprake van een unieke locatie (open, groen en
met monumentale karakter), maar vooral de beleggingsconstructie op grondposities
maakt het voor particuliere doelgroepen mogelijk meer dan gemiddeld te profiteren
van waardestijging van het onroerend goed. Daarnaast spelen identiteit kenmerken
een rol als het behoren tot de waterlinie en het hebben van een eigen landschaps-
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park. Dit leidt tot een waardevermeerdering van 20% (blijkt uit onderzoek) ten
opzichte van vergelijkbare woningen elders. Strikt genomen is er sprake van een
hogere marktwaarde tegen gelijke kosten. Bijkomend voordeel is dat verwacht mag
worden dat hier een zeer betrokken doelgroep zal neerstrijken die met ruime financi-
ële middelen (de miljonair met vrouw die schildert) en goede verbindingen met de
macht het belang van de waterlinie zal verdedigen (vergelijkbaar met de betrokken-
heid van de bewoners van Fort Steurgat). Interessant is na te gaan op welke wijze
deze waarde vermeerdering opneembaar gemaakt gaat worden. Het herinvesteren in
meer (grond)aankopen is in het reguliere vastgoedbeheer vaak aan de orde (je zou
kunnen denken aan een projectontwikkelaar die daarvan weer de helft voor-investeert
in de verdere ontwikkeling van de formule).
Naast aankoop van gronden kan het Linieschap verevening ook al direct richten op
bestaande gebouwen en gronden. De beheersorganisatie fungeert tevens als cultureel
evenementenbureau. In bestaand vastgoed kunnen nieuwe activiteiten worden ont-
wikkeld in de sfeer van kunst en cultuur waarmee niet alleen de bestaande waarde
van het vastgoed kan worden verhoogd, maar waarbij dit ook een uitstraling heeft op
de omgeving. (Als voorbeeld dat dit werkt kan gedacht worden aan de vestiging van
kunstenaars in de lofts van Antwerpen, waarmee de stedelijke omgeving een impuls
kreeg. Een verpauperd deel van de stad veranderde snel tot een juppenbiotoop) In
het landelijk gebied zijn er talloze voorbeelden van vrijkomende agrarische gebou-
wen en gronden die een nieuw functiegebruik krijgen, waarmee nieuwe onderne-
mers een impuls gaan geven voor een robuuster platteland. Juist een organisatie als
het linieschap kan de directe relatie leggen tussen dit soort culturele omgevingsont-
wikkeling en de directe invloed ervan op de stijging van de vastgoedportefeuille, een
constructie die in het binnenstedelijke vastgoedbeheer vaak wordt toegepast.
Door middel van een cultureel programma dat leidt tot een herkenbare identiteit
komt een waardevermeerdering van het gebied tot stand. Er zijn mogelijkheden om
het Linieschap concessies te laten uitgeven voor activiteiten die wervend en stimule-
rend zijn. Daarmee wordt een humuslaag voor de verdere projectontwikkeling gege-
nereerd, die zicht biedt op de behoeften van particulieren, die structurerend kan
werken op het gebiedsprogramma en die de aantrekkelijkheid en spilfunctie van het
gebied op de kaart zet. In beginsel kan deze fase vooraf gaan aan het investeren in
onroerend goed. 
Het bouwen aan een sociaal-culturele voedingsbodem voor een dergelijke Vereniging
van Eigenaren door het Schap kan beginnen al direct vanaf het moment dat de rijks-
overheid de financiering beschikbaar stelt om grond aan te kopen. Voor een beperkte
periode, waarin de rest van de projectontwikkeling door het Linieschap wordt voorbe-
reid van bijvoorbeeld vier jaar kunnen bijvoorbeeld kunstenaars op die grond activi-
teiten organiseren. Activiteiten met een duidelijke link naar het gebied en de mensen
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in dat gebied. Het doel is dat mensen in en mogelijk ook buiten dat gebied sterker
bij de verevening worden betrokken. Het bouwen van tijdelijke loodsen of platforms
en dergelijk is toegestaan. Maar na bijvoorbeeld vier jaar wordt de grond weer in de
oorspronkelijke situatie opgeleverd. 
Het tijdelijk gebruik heeft het gebied een imago meegegeven dat doorwerkt in de
mogelijkheden voor en het rendement van projectontwikkeling. Aan een commercië-
le projectontwikkelaar wordt gevraagd te investeren in dit programma. Het zal hem
dus duidelijk moeten zijn, dat een geringe investering over een termijn van vier jaar
gevraagd wordt. De ontwikkelaar koopt met die sponsoring over die periode het ont-
wikkelrecht op voor een positie in het Linieschap en kan zo een strategische positie
verwerven in het totale project.

Samengevat: de Nieuwe Hollandse Waterlinie kan in waarde stijgen door: het aanko-
pen van gronden en nieuwe gebruiksfuncties te ontplooien. Om te voorkomen dat
dit ontwikkelingsrecht alleen bij bestaande eigenaren of de gebruikelijke nieuwe
eigenaren terecht komt (projectontwikkelaars, banken en de nouveau riches) kan via
een Vereniging van Eigenaren en de formule van het Linieschap ook deelname
mogelijk worden gemaakt van ‘gebundeld geld’: particulieren die door samenwerking
een kapitaalpositie verkrijgen. Een culturele voorinvestering leidt tot een speciale
identiteit en daarmee tot waardevermeerdering van het gebied. We beogen met dit
voorbeeld aan te tonen dat waardevermeerdering en burgerparticipatie goed samen
kunnen gaan, maar realiseren ons terdege dat de werkelijkheid veel complexer is dan
het eenvoudige beeld dat we hier hebben neergezet. Toch zijn er ook in de wereld
van de voormalige recreatieschappen tal van voorbeelden, waarbij een dergelijke aan-
pak tussen overheden, ontwikkelaars en particulieren heeft geleid tot projecten, die
niet op een andere wijze te realiseren waren. In de vastgoedontwikkeling van city-
projecten zijn voorbeelden te over, die laten zien dat bewuste investeringen buiten de
formele begrenzingen van het vastgoed kunnen leiden tot de opwaardering van de
waarde van de portefeuille. Het zoeken naar nieuwe vereveningsconstructies maakt
zo gebruik van de ervaring, die in het verleden werd opgedaan.
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Op welke wijze zal er in 2030 gestuurd worden op het gebied van ruimtelij-
ke ordening? Wat zal de rol van burgers en civil society daarbij zijn? Zijn burgers en bui-
tenlui in de toekomst vooral lijdend voorwerp van ontwikkelingsplanologie, of zitten ze
actief aan de knoppen? In dit essay worden ontwikkelingen verkend op een aan ruimtelij-
ke ordening verwant domein: de wereld van verkeer en infrastructuur. Dit gebeurt aan de
hand van een drietal sturingsscenario’s, waarin achtereenvolgens overheid, markt en civil
society domineren. 

Vooraf | Het is nauwelijks mogelijk om eenduidige uitspraken te doen over sturing anno
2005. Sturing is een diffuus proces dat plaatsvindt in verschillende rondes en arena’s,
waarbij allerlei actoren op onderdelen formele en informele invloed uitoefenen op het te
nemen besluit. Wanneer het al lastig is om de huidige sturingsarrangementen te beschrij-
ven, dan geldt dit in versterkte mate voor sturing in 2030. In dit artikel zal een verken-
ning worden gedaan naar een drietal extreme sturingsscenario’s. In het eerste spoor
versterkt de overheid haar invloed en slagkracht. Het tweede spoor gaat uit van een groei-
ende dominantie van de markt en het bedrijfsleven op het terrein van infrastructuur en
mobiliteit. In het derde spoor ontwikkelen burgers en maatschappelijk middenveld (civil
society), zich tot een expliciete vraagsturende macht. In alle drie de sporen kunnen reizi-
gers op verschillende manieren hun invloed doen gelden. Het is aan de lezer en de vol-
gende generatie beslissers om misschien het beste van deze werelden te combineren. 

SCENARIO I: STERKE OVERHEID | Voorafgaande situatie | De eerste jaren van de 21-
ste eeuw kenmerkten zich door een terugtredende overheid. Er leefde een breed besef dat
de overheid niet meer alles zelfstandig kon sturen en bepalen. In een multi-actor context,
waarbij de overheid niet beschikte over effectieve bevelsrelaties met het veld, was samen-
werking met andere partijen noodzakelijk, zo leerde de ervaringen rond de mislukte
introductie van het rekeningrijden. Binnen Rijkswatersteet (RWS) werden verschillende
sturingsarrangementen in de praktijk beproefd. Soms zette men in op een gebiedsgerich-
te benadering, waarbij afspraken werden gemaakt met de betrokken bestuurlijke en maat-
schappelijke partijen, zoals bij SWINGH in de regio Haaglanden. Soms maakte RWS
gebruik van publiek-private samenwerking (PPS). Regelmatig werden betrokken burgers
en organisaties gevraagd inbreng te leveren bij het ontwikkelen van plannen via allerlei
vormen van interactieve planvorming. Er werd veel gepraat, veel overlegd, veel gebrain-
stormd, maar naarmate de tijd vorderde, groeide het besef dat de feitelijke uitvoering vaak
achterbleef. Elk der betrokken partijen had eigen belangen, behoeften en wensen en het
inzetten op win-win-win was weliswaar op papier een wonderschoon streven, maar bleek
in de praktijk toch moeilijk te realiseren. Het gebeurde dan ook niet zelden dat dergelij-
ke processen na een jarenlange verkenning en ontwikkeling uiteindelijk in de onderhan-
delings- en besluitvormingsfase alsnog vastliepen. Een belangrijke factor daarbij was de
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versplintering van bevoegdheden en verantwoordelijkheden over de verschillende depar-
tementen, provincies, gemeenten en vervoersregio’s. 

Een nieuwe koers | Uiteindelijk ging het roer om in 2012. Na roerige verkiezingen met de
grote winst van de partij DADEN, werd het sturingsregime sterk veranderd.
Besluitvorming vond vanaf dat moment plaats in 2 fasen. In de eerste fase werden reizi-
gers, omwonenden, bedrijven, lagere overheden uitgenodigd om mee te denken, ideeën
in te brengen en beleidsopties te ontwikkelen. In fase 2 werden knopen doorgehakt, bij
voorkeur in een onderhandelingproces tussen alle betrokken partijen. Indien deze partij-
en er echter niet binnen een jaar in slaagden om overeenstemming te bereiken, dan nam
de minister van V&W haar verantwoordelijkheid. Zij was in staat om beslissingen te
nemen, niet alleen met betrekking tot haar eigen bevoegdheden, maar ook bij conflicte-
rende opvattingen tussen gemeenten, provincie, regio’s en de verschillende departemen-
ten. Deze stok achter de deur - de sterke arm van de minister - zorgde voor doorbraken in
de verschillende onderhandelingsarena’s. Er gebeurde weer wat in Nederland. 

SCENARIO II: MARKT, TENZIJ | Voorafgaande ontwikkeling | De eerste jaren van de 21-
ste eeuw kenmerkten zich door een terugtredende overheid. In het Actieprogramma
Andere Overheid van het tweede kabinet Balkenende stond een integrale herbezinning op
de taken van de overheid centraal. De vraag was wat de overheid nog moest blijven doen
en welke taken zij beter aan andere partijen zou kunnen overlaten. De overheid moest
zich beperken tot haar kerntaken en meer publieksgericht gaan werken. In het RWS
Ondernemingsplan 2004 werd deze filosofie verder uitgewerkt. Eén van de belangrijke
uitgangspunten vormde hierbij het principe ‘Markt, tenzij’. Aanleg, onderhoud en beheer
moesten zoveel mogelijk bij de marktpartijen komen te liggen, waarbij RWS als professi-
oneel opdrachtgever de regie voerde. 

Succes | Deze ontwikkeling had enige tijd nodig, maar was uiteindelijk een doorslaand
succes. Er ontstonden inderdaad rijkere oplossingen door de creativiteit van marktpartij-
en in een vroeg stadium te mobiliseren en ruimte te geven. De oplossingen waren op de
lange termijn ook goedkoper omdat de bedrijven er belang bij hadden ontwikkeling, aan-
leg, onderhoud en beheer zo efficiënt mogelijk te organiseren en te integreren. Reizigers
werden door de markt op grote schaal betrokken via klantenpanels, focusgroepen, surveys
en belevingsonderzoeken. Immers, de mate waarin een bedrijf haar publieksgerichtheid
en oriëntatie op de reiziger had geoperationaliseerd, vormde een belangrijk criterium bij
de gunning door RWS. 

Outsourcing overheid | Rond 2015 werd een nieuwe rijksbrede kerntakendiscussie inge-
zet, die nog veel ambitieuzer was dan de exercitie van 2004. De beoogde resultaten waren
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ook vooraf helder geformuleerd: minimaal de helft van de taken en activiteiten van het
rijk zouden in de toekomst door de markt en/of de civil society moeten worden uitge-
voerd. Op basis van de goede ervaringen met ‘Markt, tenzij’ pakte RWS deze uitdaging
snel op. In hoog tempo werden activiteiten rond personeel en organisatie, administratie,
controle, juridische zaken, kennismanagement en communicatie bij andere partijen
belegd. RWS ontwikkelde zich tot een buitengewoon lenig en flexibel inkoper van dien-
sten op maat. De omvang van de staande organisatie werd zoveel mogelijk beperkt en
zakte in 2021 voor het eerst onder de 1.000 fte. RWS ging met bedrijven, consortia en
maatschappelijke organisaties kort- en langlopende contracten aan rond concrete projec-
ten en knelpunten. Ook op het gebied van kwaliteitsbeoordeling en controle maakte de
overheid intelligent gebruik van ‘peer-constructies’, waarbij professionals werden inge-
huurd om de kwaliteit te beoordelen en borgen. In 2030 had RWS zich ontwikkeld tot een
zeer compacte, maar invloedrijke regisseur, waaromheen tal van marktpartijen zich orga-
niseerden met een breed scala aan producten en diensten. Deze constellatie vormde het
uitgangspunt voor de reorganisatie van de gehele rijksdienst van 2032. 

SCENARIO III: BURGER BEPAALT | Voorafgaande ontwikkeling | De eerste jaren van de
21-ste eeuw kenmerkten zich door een terugtredende overheid. De kiezersopstand van
2002 waarbij Pim Fortuyn een grote groep ontevreden burgers wist te mobiliseren,
dreunde nog lang door. ‘We moeten beter luisteren naar de burger’ werd de nieuwe man-
tra, die alle partijen, van links tot rechts bijna tot vervelens toe herhaalden. Er werd peri-
odiek een ‘belevingsonderzoek’ ingezet, waarbij de burgers hun meningen en beleving
over tal van onderwerpen konden geven. De dialoogvormen die aan het eind van de vori-
ge eeuw werden beproefd onder het motto van interactieve planvorming, coproductie en
burgerconsultatie, ontwikkelden zich tot standaardinstrumenten in het openbaar bestuur.
De ANWB werd ingeschakeld om de discussie over rekeningrijden opnieuw op de maat-
schappelijke agenda te zetten. Planvorming zonder uitgebreide consultatie van de omge-
ving was in die dagen ‘not done’. Deze beweging richting interactiviteit was gebaseerd op
een aantal motieven. Er waren mensen die voor consultatie pleitten vanuit het perspectief
van democratische vernieuwing en die de burger als ‘citoyen’ wilden betrekken bij politie-
ke besluitvorming. Anderen zagen vooral kansen vanuit het perspectief van kwaliteitsver-
betering: de reiziger als ervaringsdeskundige die met zijn ‘lay expertise’ kon bijdragen
aan de kwaliteit van planvorming. En tenslotte was er ook een groep die hier buitenge-
woon pragmatisch - soms zelfs opportunistisch - in opereerde. ‘Het kan helemaal geen
kwaad indien iedereen zijn plas erover kan doen; de marges zijn toch buitengewoon smal
en door mensen vooraf te betrekken krijg je achteraf minder weerstand.’ In 2004 formu-
leerde RWS de ambitie om zich te ontwikkelen tot een ‘publieksgericht dienstverlener’.
De burger werd hierbij deels gezien als ‘citoyen’, als hierboven beschreven, maar het
accent werd toch vooral gelegd op de burger als klant of afnemer van publieke diensten.
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De inzet was om de behoeften van de klant van RWS beter te bedienen. 

Veel vrijblijvendheid | Mooie ambities, maar de praktijk bleek weerbarstig. Dat had nog
niet eens zozeer te maken met de bestaande organisatiecultuur van RWS. Natuurlijk, het
feit dat RWS een sterke ingenieurscultuur had, waarbij gedurende 200 lange jaren de
natte en droge infrastructuur achter tekentafels werd ontworpen door internationaal
gerespecteerde, buitengewoon deskundige professionals, maakte een focus op het
publiek als alfa en omega van planvorming op zijn minst lastig. En ook het feit dat een
grote organisatie per definitie sterke mechanismen kent die leiden tot een interne oriën-
tatie, een permanente afstemming via overlegstructuren van betrokken afdelingen en
diensten en de omvangrijke papieren werkelijkheid die in dergelijke processen pleegt te
worden geschapen, was niet de belangrijkste factor. Nee, de belangrijkste reden waarom
deze opzet niet slaagde lag in de vrijblijvendheid van burgerconsultatie. Deze vrijblijvend-
heid had twee kanten. Burgers realiseerden zich meer en meer dat ze van alles konden
inbrengen en overal over konden meepraten, maar dat dit nauwelijks enige relatie leek te
hebben met de plannen die via politieke besluitvorming geaccordeerd werden. Hun
inbreng kwam terecht in een soort tombola en het ‘lootje dat getrokken werd’ leek ver-
dacht veel op hetgeen RWS toch al van plan was te doen. Aan de andere kant groeide ook
bij bestuurders en ambtenaren de irritatie over de vrijblijvendheid van de burgerbetrok-
kenheid, maar dan vanuit een ander perspectief. Burgers gedroegen zich niet zelden als
verwende diva’s zoals voormalig minister Dijkstal het placht uit te drukken. Tijdens bij-
eenkomsten was er veel geweeklaag over de prestaties van RWS. De wensenlijstjes waren
lang en deels onverenigbaar. Alles moest sneller en betrouwbaarder en schoner en stiller.
Maar als burgers werden gevraagd om zelf een inspanning te leveren dan bleef het ijzing-
wekkend stil. Automobilisten waren met geen stok uit de auto te krijgen, openbaar ver-
voer was geen optie, het delen van de auto met anderen in de vorm van carpoolen of
autodate was niet aan de orde en meer gaan betalen voor mobiliteit, dan wel gerichtere
heffingen waren helemaal onbespreekbaar. En wel met zijn allen om 18.00 uur achter de
aardappels met jus willen zitten. 

Een nieuwe koers | Na de roerige verkiezingen van 2012 ging het roer om. Bestuurders
en burgers waren beide ontevreden over de gegroeide situatie. Er werd ingezet op een
wederzijdse deal: reizigers kregen meer daadwerkelijke invloed, maar kregen daarbij ook
een eigen verantwoordelijkheid voor het slagen van het beleid. Kort en goed werd een oud
idee van Hans Smits uit de kast gehaald en opgepoetst. Hij pleitte in 2004 voor een regio-
nale vervoersautoriteit, in de vorm van een 
publiek-private Verkeersonderneming. Deze gebiedsgerichte aanpak was deels geïnspi-
reerd door de commissie Luteijn. Een Vereniging van Automobilisten werd mede-aan-
deelhouder in deze Verkeersonderneming, naast de betrokken overheden en bedrijven.
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De reiziger kreeg daarmee mede beslissingsbevoegdheid over parkeerbeleid, openbaar
vervoer, prijsmaatregelen en aanleg van nieuwe infrastructuur. Het lidmaatschap van de
Vereniging werd ook fiscaal aantrekkelijk gemaakt. De automobilisten bleken bereid om
in ruil voor hun feitelijke invloed hun auto één dag in de week te laten staan. Door de
gezamenlijke inspanningen van overheden, bedrijven én reizigers bleken de files inder-
daad af te nemen. Deze aanpak kreeg al snel buitenlandse bekendheid - ‘Citizen
Commitment Poldering’ - en kreeg internationale navolging in dichtbevolkte gebieden. 

Sturing rond ruimtelijke opgaven | Hierboven zijn een drietal scenario’s geschetst, waar-
in het primaat van de sturing op het gebied van mobiliteit en infrastructuur afwisselend
bij een van de drie belangrijkste partijen ligt: overheid, markt en burger. Deze scenario’s
zijn te vertalen naar het domein van ruimtelijke ordening en ontwikkelingsplanologie.
Juist ook op het gebied van inrichting van de ruimte wordt volop nagedacht over verande-
ring van sturingsarrangementen. Ook bij vraagstukken van ruimtelijke ordening is spra-
ke van een problematische rol van de overheid; waarbij enerzijds sprake is van het
ontbreken van effectieve bevelsrelaties met andere partijen en anderzijds het regisserend
vermogen van de (provinciale) overheid vaak te wensen over laat. De rol van marktpartij-
en is zich ook in dit domein verder aan het uitkristalliseren, waarbij er soms te weinig
gebruik wordt gemaakt van de energie en slagkracht van projectontwikkelaars en andere
private organisaties, terwijl in andere gevallen juist teveel vertrouwd wordt op werking
van de markt. Op het gebied van ruimtelijke ordening leidt de ‘Invisible Hand’ van de
vrije markt niet altijd tot de beste van alle mogelijke uitkomsten. En vooral is de rol van
burgers en maatschappelijke organisaties - de civil society - bij ruimtelijke vraagstukken
nog nauwelijks uitgekristalliseerd. Het denken over effectieve vormen van het consulte-
ren, betrekken en committeren van burgers en maatschappelijke organisaties bij ruimte-
lijke ordening is nog maar net op gang gekomen en het ontbreekt vrijwel aan op de
praktijk geschoeide empirische inzichten. Er lijkt met name nog veel creatieve ruimte te
liggen op het gebied van grootschalige regionale consultaties - bijvoorbeeld via een
Preferendum - en op het terrein van het mobiliseren van publiek commitment, waaron-
der vormen van ‘maatschappelijk aandeelhouderschap’ van blauw-groene bestemmingen.
Het zou interessant zijn om expliciet te experimenteren met de verschillende sturings-
constellaties. Daarbij kan gedacht worden aan een open inschrijving voor provincies in
2007. Limburg meldt zich dan bijvoorbeeld aan voor ‘Sterke overheid’, Zuid-Holland voor
‘Markt, tenzij’ en Overijssel voor ‘Burger bepaalt’. Deze aanvragen worden gehonoreerd
en via de figuur van beleidsexperimenten ook in wet- en regelgeving mogelijk gemaakt.
In 2010 wordt de balans opgemaakt en wordt het beste van de verschillende constellaties
vertaald in een nieuw sturingsarrangement voor ruimtelijke inrichting. Tenslotte In de
drie bovengaande scenario’s worden lijnen vanuit het heden doorgetrokken naar de toe-
komst. Het opmerkelijke is, dat alle drie de scenario’s vanuit de huidige situatie een zeke-
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re mate van geloofwaardigheid hebben. We hebben op dit moment in de tijd blijkbaar nog
echt iets te kiezen. Het is ook nodig om een keuze te maken, want in het slechtste geval ont-
staat een situatie waarin alleen de nadelen van een van bovenstaande scenario’s realiteit wor-
den: ontevreden burgers, een markt die zijn verantwoordelijkheid niet neemt, een overheid
die aarzelt tussen een regierol en een klassieke technocratie. Als we de ruimtelijke inrichting
op haar beloop laten dan is het niet ondenkbaar dat er óf niets gebeurt omdat partijen elkaar
vasthouden in een houdgreep, óf dat het leidt tot maatschappelijk sub-optimale uitkomsten
als gevolg van de vigerende mechanismen. Het is ook mogelijk om een vorm van sturing te
creëren die recht doet aan de kracht van alle drie de partijen. Het organiseren van een grote-
re betrokkenheid en actief commitment van boeren, burgers en buitenlui en van hun maat-
schappelijke organisaties - de civil society - zou daarbij wel eens als een hefboom kunnen
werken, zo leert ons bovengaande beknopte scenario-exercitie. (Dit essay is deels gebaseerd
op het artikel ‘Reiziger aan de knoppen?’ in ‘Reiziger in de Toekomst’, Rijkswaterstaat, WnT,
juni 2005)
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De tijd dat ingrijpende veranderingen in de
Nederlandse openbare ruimte vorm konden krijgen door een
één-tweetje tussen een daadkrachtige bestuurder en een
bevlogen ontwerper ligt al decennia achter ons.
Terugverlangen naar dit overzichtelijke samenspel - waarin

zowel prachtige als rampzalige projecten tot stand kwamen-
lijkt pure nostalgie. Want biedt het ruim uitgezette speelveld
van de huidige ontwikkelingsplanologie niet een veel betere
garantie- in ieder geval voor het voorkómen van ruimtelijke
rampen? 
Vanuit mijn spel-positie gezien (ik ben landschapsarchitect) is
de maat van het huidige speelveld prima, maar is er iets mis
met de manier waarop het spel wordt gespeeld.
Kluitjesvoetbal, waarbij diverse bestuurders, maatschappelij-
ke middenvelders, bewoners, marktpartijen en duale politici
zich allemaal tegelijk enthousiast op de bal storten is niet erg
effectief.
Ik wil hier een lans breken voor het herintroduceren van een
meer strategische spelaanpak, zonder in de oude een-tweetjes
te vervallen. Want voor goede resultaten is positie-spel, waar-
in bepaald is Wie Wat Wanneer moet doen, onmisbaar.

Wat | Het meest zenuwslopend aan het beroep van land-
schapsarchitect is de eeuwige onzekerheid of je een ontwerp-
opgave goed zult kunnen oplossen. Ervaring en routine
helpen een beetje, maar in elke opdracht zit een fase van ver-
twijfeling, waarin de gegevens zich opstapelen en het verlos-
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sende ‘gouden idee’ zich nog steeds niet aandient. Het feit dat
tijdens de hedendaagse open planprocessen alle betrokkenen
vanaf het begin over je schouder mee willen kijken maakt die
spanning zeker niet minder. 
En toch zit daar ook een keerzijde aan. Want in de zoektocht
naar de oplossing is elke aanwijzing welkom. Dan helpt het
om ook buiten de gebaande paden van startnotitie’s en bege-
leidingscommissies te treden. Zoals inspecteur de Cock uit de
TV serie Baantjer steevast op het spoor van de moordenaar
komt door een ingeving tijdens een toevallig opgevangen
gesprek in het café, zo speur ik rond op bewonersavonden, tij-
dens excursies in het plangebied en bij het lezen van achter-
grondinformatie, in de hoop de verlossende aanwijzing te
vinden.
In de eerste fase van een project, als het er om gaat er achter
te komen WAT er belangrijk is in de bestaande situatie en wat
voor soort veranderingen mogelijk en gewenst zijn, is een
intensieve dialoog tussen bestuurders, betrokken bewoners
en betrokken professionals voor alle partijen nuttig en leer-
zaam. Voor mijzelf, als professional, vanwege de hierboven
beschreven speurtocht naar aanwijzingen-tussen-de-regels-
door. Voor de bestuurders en bewoners omdat ze met de ogen
van een landschapsarchitect naar het gebied en naar mogelij-
ke oplossingen kunnen gaan kijken.
Volgens de antropologe Emily Gomart, die onderzoek deed
naar de rol van ontwerpers in planningsprocessen, is juist dat
bieden van een ‘kijkje in de keuken’ een mogelijkheid om
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bewoners en bestuurders echt het ontwerpproces binnen te
trekken. Zij stelt dat een Sears-houding, waarbij de deskundi-
ge vanaf grote hoogte (de Searstowers in Chicago zijn nu
Amerika’s hoogste gebouw) zijn oplossing verkondigt, en de
Babel-houding waarbij het inspraakproces een doel op zich-
zelf is en niemand keuzes durft te maken, beiden tot misluk-
ken zijn gedoemd. Gomart observeert hoe een gezamenlijk
ontwikkelde interesse in het object- het plangebied en de
opgave die daar ligt- een middenweg kan zijn tussen Sears en
Babel. Om dat te bereiken en het debat op gang te brengen
moeten de ontwerpers en andere deskundigen er in slagen
om de vonk van hun eigen betrokkenheid te laten oversprin-
gen op bewoners en bestuurders.
Dat vraagt om onbevangenheid, van beide kanten. Voor mij
als ontwerper is het de kunst om écht te luisteren naar wat de
bewoners zeggen. Welke onuitgesproken verlangens gaan er
achter de wensenlijstjes schuil? En de betrokken bewoners
moeten hun eigen belang even op het tweede plan zetten en
open staan voor een nieuwe kijk of nog onbekende informa-
tie.

Waarom | Van stedelijk onderzoeker Arnold Reijndorp is de
uitspraak dat planningsprocessen vaak fout lopen omdat de
betrokkenen een verschillende perceptie hebben op wat
urgent is. Zwart-wit neergezet: bestuurders zijn in eerste
instantie geïnteresseerd in probleembestrijding, bezorgde
bewoners zijn uit op probleemvermijding; ontwerpers wor-
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den enthousiast als ze nieuwe kansen zien. Zorgen voor een
gedeeld gevoel van urgentie, van een gezamenlijke visie op
het WAAROM, is cruciaal voor het slagen van een democra-
tisch opgezet planningsproces. 
Maar is het dan voldoende om consensus te hebben over wat
er moet gebeuren, over het te realiseren programma? Helaas,
maar al te vaak blijkt consensus een beperkte werkingstijd te
hebben. En algehele consensus bestaat natuurlijk niet, want
uit onverwachte hoek kunnen altijd veelkoppige belangente-
genstellingen opduiken.
Illustratief voor zo’n project met veel verschillende belangen
is de renovatie van het Sloterpark, in de Westelijke Tuinsteden
van Amsterdam, waar ik twee jaar geleden het plan voor
maakte.
De rolverdeling is tamelijk voorspelbaar. De centrale stad, ver-
antwoordelijk voor de stedelijke hoofdgroenstructuur, en de
woningcorporaties, gebaat bij een beter imago van de
Tuinsteden, willen een upgrading van dit verwaarloosde en
matig gebruikte park. De drie(!) stadsdelen die over het park
gaan zien de imago-kwestie ook wel in, maar hebben er niet
veel geld voor over en hebben helemaal geen zin in tramme-
lant over zaken als het kappen van bomen. Bovendien behe-
ren ze ieder hun eigen deel van het park alsof het een
wijkpark is en zien daarom niet direct voordeel in het verster-
ken van de eenheid van het stadspark als geheel. 
Het minst stereotiep was de rol van de bewoners, dat wil zeg-
gen van de bewonersgroep die in dit geval een stem had. Heel

BINNENWERK DEF  24-03-2006  17:54  Pagina 94

  



95

erg betrokken, met veel kennis over het park, maar ook
nieuwsgierig naar waar een plan voor veranderingen toe zou
kunnen leiden. En toen dat plan er eenmaal was waren ze
bereid het te steunen en te promoten.
Het lag zeker niet aan de breedte van het planproces. Er
waren werkconferenties, excursies met de bomendeskundige,
bijeenkomsten met een vijftig man sterke klankbordgroep en
natuurlijk inspraakavonden. We zijn zelfs nog met een volle
bus ambtenaren en bewoners naar Rotterdam gereden om
daar de daadkracht bij de renovatie van het Zuiderpark te
bekijken.
Maar nu, twee jaar later moet ik constateren dat het met de
daadkracht voor het opknappen van het Sloterpark erg tegen-
valt. Er zijn zelfs al - in mijn ogen heel wezenlijke- planele-
menten geschrapt. Zo stond er plotseling vlak voor de
vaststelling van het plan in de deelraden een tot dan toe niet-
meepratende bewonersgroep op die het voorstel voor een
nieuwe verbindingslaan tussen park en buitengebied tegen
wist te houden. Met het argument dat deze fietsverbinding
voor te veel overlast zou gaan zorgen. En de meerderheid van
de deelraad-politici dacht toen: ‘Ach, eigenlijk is die fietsroute
vooral leuk voor mensen die vanuit de binnenstad naar buiten
willen fietsen en veel minder voor onze eigen wijk. Daar gaan
we onze nek niet voor uitsteken.’
Wat leert deze anekdote ons? Dat het niet voldoende is om
een planproces breed te organiseren. Dat het zelfs niet vol-
doende is om een plan te maken dat enthousiast wordt ont-
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vangen. Zonder daadkrachtige bestuurders, die de urgentie
van een plan op de lange duur willen blijven verdedigen,
komt er van realisatie meestal niet veel terecht.

Hoe | Temidden van alle betrokkenen bij het maken van een
plan heeft de landschapsarchitect een verantwoordelijkheid
die hij of zij op niemand af kan schuiven: de verantwoorde-
lijkheid voor het HOE. De ontwerper is degene die zichzelf
niet meer onder ogen kan komen als er een lelijk en slecht
functionerend plan ontstaat. Op papier is dat nog tot daar aan
toe, maar eenmaal uitgevoerd in de openbare ruimte van stad
of landschap is een slechte vormgeving rampzalig omdat de
nieuw getrokken lijnen voor jaren vastliggen.
Je verschuilen achter ‘het planproces’ helpt dan niet - iedere
landschapsarchitect weet voor zichzelf welke kansen hij bij
het vertalen van de woorden naar de tekening had kunnen
verzilveren en in welke keuzes hij had moeten blijven volhar-
den.

Bij de ruimtelijke inrichting van Nederland telt uiteindelijk,
op schaal 1:1, het uitgevoerde resultaat.
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Inleiding | Dit is een beschou-
wing waarin de veranderingen in de land-
bouw en vooral het snel afnemend aantal
boeren zijn opgevat als een culturele transi-
tie met ruimtelijke implicaties. Ruimte op
zichzelf is een abstractie. Voor de mensen
gaat het om de dingen in de ruimte, zoals
het leven en werken van boeren die het
grootste ruimtebeslag hebben. In deze ruim-
te is een heftige transitie gaande die meestal
vooral als een economisch transitie wordt
gezien. Maar er is meer in het geding dan
exportcijfers, mest en regeldruk. Aan de ene
kant is de boer steeds meer op zichzelf aan-
gewezen om individueel in een steeds ‘vrij-
ere’ markt een economische basis voor
zijn/haar bedrijf te vinden. Aan de andere
kant hebben de veranderingen in de land-
bouw meer dan gemiddelde gevolgen voor
de beleving en de identiteit van het platte-
land door de burger en moet de landbouw
zich, individueel en collectief, opnieuw cul-
tureel verankeren in de samenleving. 
Ik pleit in verschillende betekenissen voor
het houden van boeren: houden van het
beroep, houden van in de betekenis van ze
niet willen verliezen en houden van de cul-
tuur van het boeren. Het gaat daarbij niet in
de eerste plaats om de conservering van aan-
tallen. In navolging van Peter Sellars wordt
gewezen op het belang van het opnieuw ver-
binden van cultuur en agri-cultuur. Met cul-
turele programma’s en interventies kan
nieuwe betekenis worden gecreëerd voor het
ontstaan van nieuwe boeren en een nieuwe
landbouw en een platteland waar agri-cul-
tuur kan worden beleefd.

Het boeren transformeert: economisch
gewin en culturele armoede? | De Neder-
landse landbouw is in grote lijnen de uit-
komst van een proces van schaalvergroting,
professionalisering, marktoriëntatie, specia-
lisering en kostenreductie. Steeds minder
mensen kunnen steeds meer produceren
tegen een lagere prijs in een korter tijdsbe-
stek en onder steeds beter gecontroleerde
omstandigheden. Elk dier is steeds produc-
tiever in z’n giften als melk, eieren en
honing en in zichzelf als slachtgewicht. Je
zou, logisch gesproken, de verwachting kun-
nen hebben dat dit eens zou moeten leiden
tot één koe in een Markerwaard. 
Zo zal het niet gaan, hoewel er veel ontwik-
kelingen zijn die er in passen. Eén van die
ontwikkelingen is de sterke afname van het
aantal boeren. Is dat erg? Er zijn talloze
bedrijfstakken en beroepen getransformeerd
naar nieuwe vormen om in oude behoeften
te voorzien. Zelfstandige bakkers, slagers en
kruideniers hebben in grote getale hun
nering zien opgaan in de vershoek van
Albert Heijn. Zo is het heel goed denkbaar
dat ook in de behoeften aan producten waar
de boeren tot nu toe in voorzagen, volstrekt
anders wordt voorzien. Want ook historisch
is de rol van de boeren niet altijd dezelfde
geweest.
Boeren leveren belangrijke bestanddelen
voor de kwaliteit van samenleving: voedsel,
platteland en groene genotmiddelen. Het
voedsel leveren ze vooral in de vorm van
basisproducten voor industrie en handel.
Het platteland in de vorm van het bezit van
twee derde van de grond, de boerderijen, het
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bewerken van het land en het buiten houden
van vee, het onderhouden van sloten en de
bomen erlangs, wordt samengevat als land-
schap. Als groene genotmiddelen kunnen
we bijvoorbeeld het openbaar groen in ste-
den en dorpen en de sierplanten en -vruch-
ten in huis en tuin beschouwen. 
Veel wordt geproduceerd in vormen van
industriële bedrijvigheid zoals glastuinbouw,
die niet voor niks al lang met begrippen als
‘glazen stad’ wordt benoemd. Tweederde van
de toegevoegde waarde van de landbouwpro-
ductie zit in en om de steden.
Zo is, economisch gesproken, de boer al lang
naar de stad vertrokken waar de toeleveran-
ciers, de logistieke ondersteuning, de finan-
ciers, de beurzen, de havens en luchthavens
zijn levensaderen zijn. Wat wij zien als indi-
viduele boeren die wonen op boerderijen in
de polders, de klei en zandgebieden van
Nederland zijn even goed ondernemers die
op dezelfde manier als alle andere burgers
verknoopt zijn in het economisch systeem,
inclusief armoede en faillissement. 
En waarom zou het beroep van boeren niet
net als andere beroepen in een andere orga-
nisatievorm kunnen worden uitgeoefend?
Zoals leraren in een school, zoals ingenieurs
in een bouwmaatschappij of zoals plantsoen-
arbeiders bij een dienst stedelijk groen?
Gezien vanuit het economisch systeem is er
niet veel toekomst voor de meeste boeren die
of verdwijnen of op grotere schaal heel hard
verder moeten werken. Voor hun kinderen is
het beroep onaantrekkelijk geworden door
lage status en zware arbeidsomstandighe-
den. Bedrijfsopvolging is in veel gevallen

niet eens aan de orde vanwege onoverkoom-
bare financiële barrières. En zo ontstaat het
beeld van een steeds kleinere gesloten kaste
die zich niet meer alleen kan reproduceren:
‘boer zoekt vrouw’ heet dat programma. 

Intermezzo: vormen vissers het voorland
van de boeren? | Op dit punt aangekomen
kan het interessant zijn om een vergelijking
te maken met de ontwikkeling in de visserij.
Ooit waren er in Nederland meer vissers dan
boeren. Ten tijde van Napoleon moeten de
aantallen boeren en vissers elkaar ongeveer
in evenwicht hebben gehouden, zo zou je
kunnen afleiden uit de aantallen mensen die
als achternaam Visser of Boer of andere aan
deze basale beroepen gerelateerde namen
dragen. Dat die aantallen ongeveer gelijk
zijn kun je nagaan in het telefoonboek van
den Haag of Nieuwegein. Het aantal vissers
is nu afgenomen tot zo’n 900 en het aantal
direct in de visserij werkzame personen tot
ongeveer 2500. De pelagische vloot (haring,
makreel, horsmakreel) en bijbehorende
vangstrechten zijn nagenoeg in de hand van
één ondernemingsgroep. 
Hoeveel boeren er zijn hangt af van de defi-
nitie, maar voor de orde van grootte die hier
van belang is, gaan we er vanuit dat het aan-
tal gezakt is tot ca 80.000. Hiervan zijn er
62.000 hoofdberoepsbedrijven waarvoor in
veel gevallen geen opvolger is. Er zullen ook
in de komende jaren nog veel boeren stop-
pen met hun bedrijf, wat economisch gezien
vaak een goede beslissing is. Bij ongewijzigd
beleid is het boer zijn, het boer willen zijn en
het boer kunnen zijn, een aflopend perspec-
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tief. Zijn de vissers het voorland van de boer?
Dat zou kunnen, maar is dat ook wat we wil-
len, en zo niet kan het ook anders?
De visser vangt minder vis dan hij technisch
gesproken zou kunnen vangen met zijn
schip en uitrusting. Niet het aantal vissers
maar de schaarse vis is maatgevend gewor-
den voor de omvang van de vangst. Daarmee
is het historische ‘poor men’s proteïn’ veran-
derd in een lekkernij met een hogere prijs
dan biefstuk. Vis is van een collectief goed in
Nederland een geprivatiseerd eigendom van
enkelen geworden. Een gesloten systeem
waar men niet zo maar tussen komt en dat
was ook de bedoeling uit oogpunt van
beheer van het collectieve goed vis. Toch is te
verwachten dat toekomstige politieke strijd
om de schaarse vis zich zal afspelen tussen
de beroepsmatige visser en de steeds beter
uitgeruste sportvisser die voor eigen plezier
en gebruik vist, zoals in veel andere landen
reeds het geval is. Het ‘visser willen zijn’
wint het van de mogelijkheid om het beroep
in een sterk gereguleerde markt/omgeving
te kunnen uitoefenen. Waarom zouden we
ons moeten verzetten tegen een dergelijke
ontwikkeling? 
Gaat het met boeren dezelfde kant op als
met vissers en kunnen we niet proberen
juist meer mensen de mogelijkheid te bie-
den tot een bestaan als boer.
Boeren produceren private goederen die een
sterk publieke bemoeienis rechtvaardigen.
Dat publieke belang was voedselzekerheid
en wordt in toenemende mate voedselveilig-
heid. Dat was de gezondheid van dieren en
dat wordt uitgebreid naar het welzijn van

dieren, dwz. de ontwikkeling naar een ‘stel-
sel van rechten van dieren’. Dat was het
maken van een landschap en dat wordt in
toenemende mate het beheren van het land-
schap, water en natuur. Het betreft het behe-
ren van ruimte waar rust en stilte beleefd
kunnen worden. Dat geldt ook voor die
gebieden waar volgens de gangbare normen
de boer geacht wordt een inkomen uit de
markt te verdienen. 
Biedt het anders kijken naar de hobbyboer,
de stadsboer, de paardenboer geen mogelijk-
heid om het boeren beter te verankeren in de
samenleving?

Houden van boeren kan ook | De ontwikke-
ling van de landbouw (en de visserij) wordt
overwegend als een economische wetmatig-
heid geschilderd, en gerechtvaardigd vanwe-
ge de grote bijdrage die aan de nationale
economie wordt geleverd. Het is in zijn
grootschaligheid dat de landbouw kwetsbaar
is geworden. Het creëert wel waarde maar
geen waarden. En daarmee ontvalt de land-
bouw, zoals die momenteel in onze samenle-
ving wordt bedreven, draagvlak in de
samenleving. Hoever zijn we verwijderd van
het punt waar het belang van de publieke
waarde(n) het belang van de economische
rentabiliteit overstijgt? In negatieve zin is dat
reeds een aantal malen overschreden. De
maatschappelijke kosten van achtereenvol-
gende ziekterampen met koeien, varkens en
kippen overschrijden vast en zeker de maat-
schappelijke baten. 
We zijn dat punt dicht genoeg genaderd om
eens te doordenken hoe je vanuit een
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publiek belang het houden van boeren kunt
bevorderen. Een redenering vanuit de posi-
tieve kanten van het beroep zou de basis
moeten vormen voor het uitgangspunt dat
zoveel mogelijk mensen boer zouden moe-
ten kunnen worden omdat het een mooi
beroep is. In de samenleving bestaat een ver-
langen naar een zichtbare boer die werkt
met de seizoenen, het buiten en op het land.
In het dichtbewoonde Nederland worden de
collectieve belangen van het platteland niet
gewaarborgd door de markt en de traditie
van het Nederlands landschap verdient ook
de nodige zorg. Als tegenprestatie voor het
mogen boeren geldt dat je aan gestelde vak-
eisen voldoet, dat je de maatschappelijke
wensen voor de wijze waarop je produceert,
respecteert, dat je collectieve middelen die
de samenleving je toekent, transparant ver-
antwoordt.
Boer zijn en het boeren is een basaal beroep.
De boer is een bemiddelaar tussen cultuur
en natuur. Hij heeft dagelijkse en directe
omgang met aarde, water, lucht, plant en
dier. Hij transformeert de dode en levende
natuur tot een product ten behoeve van de
mens. Daarmee hebben boeren iets in han-
den, dat in onze tijd een schaars goed is. 
Door de diversiteit waarmee boeren hun
beroep uitoefenen zorgen ze voor een heel
gevarieerd en daardoor aantrekkelijk land-
schap. Hun werk voorziet in een esthetische
behoefte. Dan hebben we het vooral over de
grondgebonden landbouw. Maar het is een
mooi perspectief als in de toekomst een deel
van de nu intensieve veehouderij zich daarin
zou kunnen passen. Al was het alleen al

omdat ik geen blijvende ‘license to produce’
zie voor de huidige intensieve veehouderij.
Boeren zijn dragers van een belangrijk deel
van onze culturele identiteit en onze ‘lieux
de memoir’. Ze hebben plekken gemaakt
waaraan we herinnering en ontwikkeling
verbinden. 
Hun bestaan en werk leeft in onze taal (denk
aan alle spreekwoorden en gezegden) en
onze geschiedenis (denk aan een begrip als
leesbaar landschap). Omdat de neerslag van
hun activiteit een meer dan gemiddelde
betekenis heeft voor onze cultuur, voor ons
landschap en voor ons algemeen gevoel van
welbevinden in het park der Nederlanden.
Dat beroep is veel te belangrijk om over te
laten aan beleggers, bezitters en beheerders.
Het past bij deze opvatting dat het beroep
van boer in plaats van een ‘ascribed’ beroep,
waar je als het ware in wordt geboren naar
een ‘achieved’ beroep wordt zoals alle andere
beroepen in Nederland waar je voor kunt
doorleren.
De burger wil het beste van twee werelden.
Hij heeft grote behoefte aan landelijk wonen
in een stedelijke omgeving. Een huis met
een weiland. En zo zal er ook in de komende
jaren sprake zijn van verlies van landbouw-
grond aan stedelijke uitbreiding. Dit blijft
echter ten opzichte van het totaal van de
oppervlakte landbouwgrond in Nederland
een beperkt percentage. Regionaal en lokaal
zal nog menige strijd worden gevoerd om de
beste plekken en om wat waar wel en niet
mag. Maar daar hoeft een Rijksoverheid zich
niet rechtstreeks in te mengen.
Het Rijk heeft tot taak een filosofie en een
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handelswijze te hebben waarmee het platte-
land een etalage van de Nederlandse cultuur
is en waarin plaats is voor boeren in econo-
mische en culturele betekenis, ook voor boe-
ren die concurreren op de wereldmarkt, voor
glastuinders, voor precisielandbouw met
behulp van nanotechnologie en satellietnavi-
gatie, voor het boeren op grote oppervlakten
grond. Maar de hoofdberoepers stellen niet
langer de norm voor het landbouwbeleid
zoals Nederland dat uitdraagt in de Europese
Unie. Dat geldt ook voor de dierhouderij.
Hobbydierhouders, huisdierbezitters en vee-
houders spelen een gelijkwaardige rol in het
bepalen van de norm voor dierenwelzijn. 
Er groeit een generatie op die de liefde voor
het huisdier en het wilde dier niet meer ver-
bindt met het dier als voedselingrediënt met
een kostprijs. Het economisch systeem ver-
sterkt de vervreemding door de beelden die
ze reproduceren in hun marketingstrate-
gieën. Het dier dat men eet is geen dier maar
een ‘veelzijdig stukje vlees’ en het wilde dier
is een knuffel die voor uitsterven moet wor-
den behoed.
Het is dan cynisch om de maatschappelijk
onacceptabel wordende wijze waarop de
intensieve veehouder, die als een soort fran-
chise ondernemer in een keten, zijn dieren
op industriële manier exploiteert, te recht-
vaardigen met het koopgedrag van diens
generatie in de supermarkt. Dat koopgedrag
is veel meer het onbedoelde gevolg van een
(letterlijk) verknipte keten waarin het voed-
sel nu wordt gemaakt dan van een bewuste
wens van de consument om de intensieve
veehouderij in stand te houden. 

Bevorderen van agri-cultuur | Er is in de
samenleving grote behoefte aan verbinding
met agri-cultuur. In de woorden van Peter
Sellars (London International Festival of
Theatre, Holland festival 2004):
‘We are living in an age when people are looking
through the wrong end of the telescope and are
assigning power to things that have very little
power and that are in fact teetering on the brink
of collapse and in fact, the effort and engage-
ment of grass roots action, reinvesting, replan-
ting and reenergising at the level of daily
participation in communities and beginning to
understand culture is related to agriculture, that
these growth cycles are what we are all trying to
grasp.’
Met computers, dat wel, en soms met kunst-
mest en gewasbescherming, dat ook, maar
zo dat het leven beleefd kan worden.
Overzicht en samenhang zien in plaats van
isoleren uit context en verwondering over
groei in plaats van garantie op opbrengst.
Ik pleit voor de bevordering van een agri-cul-
tuur in het landbouw- en natuurbeleid.
Zoals Cultura in het Latijn twee betekenis-
sen heeft: bebouwing van de grond en
beschaving; Zo is de innerlijke beschaving van
een mens synoniem met een goed behandelde
aarde. 
Uitgangspunt is dat het uitoefenen van het
beroep boer ook in de toekomst blijft bestaan
en er meer mensen komen die het uitoefe-
nen, als ‘publiek ondernemers’ die bestaan
van de opbrengst van hun producten, aange-
vuld met inkomen uit Europese fondsen
voor het platteland en uit vergoeding voor
groene diensten als natuur, zorg, recreatie,
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en onthaasting. Waarin ruimte is voor boe-
ren die op eigen kosten betekenisvolle agri-
culturele activiteiten ondernemen, niet
alleen omdat er een markt voor is maar voor-
al ook omdat ze ervan houden. Het
Rijksbeleid dat hiervoor nodig is, is niet
omvangrijk in termen van geld en regelge-
ving, maar zou kunnen bestaan uit een cul-
tuurprogramma als onderdeel van het
landbouwbeleid. 
Kortom, koester de nieuwe boeren en inves-
teer in de betekenis van wat ze doen. Niet
vanwege hun bijdrage aan het overschot op
de betalingsbalans maar om het beleven van
wat landbouw eigenlijk is: agri-cultuur. 
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Allerlei initiatieven van participatie willen aan bur-
gers een meer rechtstreeks kanaal geven naar ontwerp en besluit-
vorming. Omgekeerd kan worden verwacht dat beleidsmensen en
ontwerpers hierdoor een betere voeling krijgen met wat er bij de
burger leeft. Toch is bij de laatste het scepticisme wat betreft haar of
zijn werkelijke impact nooit ver weg. En dat blijkt niet altijd onte-
recht. Of het nu gaat om participatie in grote of kleine ontwerpop-
gaven, het valt steeds weer op hoe de uitkomst zo gelijkend is op wat
in overheidsinstituten of ontwerpbureaus al van tevoren was
bedacht. Dat komt besluitnemers vaak goed uit want zij menen een
‘publiek draagvlak’ te vinden. Dat de inbreng van burgers niet heeft
geleid tot veranderde zienswijzen is dan een voordeel, een bevesti-
ging van het eigen gelijk, eerder dan een gemiste kans.
Het ontwikkelen van nieuwe manieren om tegen een plansituatie of
probleem aan te kijken, dat wordt aangemoedigd in de professione-
le wereld van planning en ontwerp. Zelden gaat het in deze opgaven
om een welomlijnd probleem waarvoor meteen een routine aanpak
of unieke oplossing klaarstaat. In wat Rittel en Webber (1973) de
wicked situation van planning en ontwerp noemden zijn de eisen
en randvoorwaarden niet eenduidig bepaald en de beschikbare
informatie is vaak onzeker en incompleet. Hierdoor zal de manier
waarop een ontwerpopgave wordt geïnterpreteerd in grote mate
bepalend zijn voor de oplossing aan het eind.
Ervaren ontwerpers weten dat en daarom, in plaats van al snel met
één mogelijke oplossing verder te gaan, stoppen ze in verhouding
veel tijd in het bestuderen van hoe de probleemsituatie in elkaar zit.
Dat is ook een strategie om tot verrassende, vernieuwende, of zeg
maar creatieve oplossingen te komen (Äkin 1990). In een min of
meer gestructureerd zoekproces worden voorlopige oplossingen
ontwikkeld en uitgeprobeerd. Tegelijk worden de initiële interpreta-
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ties van een ontwerpopgave opnieuw overdacht. De ontwerper krijgt
aldus een beter inzicht in het probleem dat een opdracht genoemd
wordt, en het is zelfs zo dat zij of hij het probleem pas ten volle
begrijpt wanneer het ontwerp klaar is (Hamel 1999).
Het lijkt voor de hand liggend dat het interpreteren van de ontwerp-
opgave een unieke gelegenheid is om het professionele blikveld te
verruimen met lokale kennis en percepties. Het zou de maatschap-
pelijke relevantie van een bepaald planontwerp ten goede kunnen
komen. De vrouw of man in de straat gaat mogelijk ideeën naar
voren brengen waar een ontwerper zelf nooit aan had gedacht.
Echter, in professionele milieus wordt de inbreng van de gewone
burger niet meteen geassocieerd met creativiteit.
Aan lokale kennis wordt wel een informerende of reagerende maar
doorgaans geen productieve rol toebedeeld. Eerder behoort deze
inbreng tot het repertorium van beschikbare, eventueel nuttige
informatie of tot de lijst van eisen en randvoorwaarden waaraan een
ontwerp zou moeten voldoen. In deze betekenis wordt lokale kennis
in de marge geplaatst van het creatieve proces van interpreteren, uit-
proberen en oplossen, kortom het eigenlijke ontwerpen. Het ver-
schijnsel gaat typisch samen met een passieve terminologie,
bijvoorbeeld, aan een klankbordgroep wordt gevraagd of een plan-
voorstel voldoende responsief is aan de lokale wensen en noden.
Maar ook waar het de welgemeende intentie is om mensen actief te
laten deelnemen dan gaat dat niet als vanzelf leiden tot een werke-
lijke impact. Het planproces dat een nieuwe invulling (een stads-
park met kantorenzone) wil geven aan een voormalig
spoorwegemplacement in Antwerpen is hiervoor illustratief. De
ontwerpfase werd ingezet met een groots opgezet evenement: de
trek-je-plan-dag (De Wever en Lambert 2003). Dit was een origine-
le uitwerking van de planning for real methode waarbij een paar
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honderd buurtbewoners samen hebben nagedacht over een aantal
ontwerpvragen. De resultaten werden na afloop gebundeld en bijge-
voegd als publieke inbreng bij een internationale offerteaanvraag
aan stedenbouwkundigen. Vijf geselecteerde ontwerpbureaus kre-
gen een paar maanden de tijd (en de middelen) om een inrichtings-
plan op te maken.
Wat is nu de impact geweest van de publieke inbreng? Het resultaat
was teleurstellend. Het dossier van de trek-je-plan-dag had bij de
ontwerpers nauwelijks aandacht gekregen. In een enkel geval is het
er bijgehaald om een oplossing te toetsen en zonodig bij te sturen,
zoals: ‘we zijn hier nogal ‘dicht’ bezig, zou het voor de veiligheid
niet wat opener moeten zijn...?’ Als er in de tekst al enige inspiratie
werd gezocht, dan was dat ‘om een nog overgebleven hoekje op te
vullen’. De ontwerpers gebruikten de publieke inbreng wel op het
eind, toen er nog vlug een tekst moest geschreven. Maar dat waren
mooie woorden om de aandacht te trekken, verpakking dus.
Eigenlijk vonden de ontwerpers de publieke inbreng gewoon niet
interessant genoeg om in praktijk te brengen. Het was niet dat zij
minder waardering hadden voor lokale kennis en ideeën dan voor
de universele principes uit hun vakgebied. Het viel trouwens op hoe
zij allemaal zelf gebruik maakten van plaatsgebonden, persoonlijke
ervaringen. Zo bijvoorbeeld had een Nederlandse ontwerper de site
vol geplant met krantenkiosken en fietsstallingen, omdat hij zelf
altijd per fiets naar zijn kantoor gaat en de vaste gewoonte heeft om
dan eerst een krant te kopen.
Het probleem zit minder in het type kennis dan in de vorm waaron-
der de publieke inbreng wordt gecommuniceerd. Een tekst met lijs-
ten van verlangens en ideeën schept een vrijblijvende afstand
tussen publiek en ontwerper. Het verhaal is verdwenen en hiermee
ook de mensen die het vertelden. De ontstane anonimiteit nodigt de
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ontwerper niet uit om echt voeling te krijgen met de lokale situatie.
Meer nog, de aandacht komt helemaal te liggen op de resultaten
(wensen en ideeën), niet het creëren ervan in sociale interactie. De
ontwerper is dan vrij om de uitkomst te interpreteren. De ideeën
van de burger komen wel in het blikveld van de ontwerper, maar dat
wil nog niet zeggen dat ze dat blikveld gaan verruimen.
Zo bijvoorbeeld werd de idee van een kinderboerderij door alle ont-
werpers verworpen. Dat paste volgens hen niet in een stadsweefsel,
had geen structurerende kracht, of riep de stank van ‘vieze varken-
tjes’ op. Wat de ontwerpers hierbij misten was de redenering achter
het idee. De discussie ging over sociale segregatie in de omliggende
buurten. Een kinderboerderij was dan een middel om mensen beter
met elkaar in contact te brengen, jongeren en ouderen, arm en rijk,
verschillende culturen, ... Maar deze betekenis ging verloren in de
vertaling van discussie naar tekst.
Anders is het gegaan in een eerdere fase: de aanzet van visievor-
ming rond de toekomstige invulling van het spoorwegemplace-
ment. Met twee creatieve workshops werd een soort van informeel
platform gecreëerd om de verschillende inzichten die er leefden in
de buurten, allerlei organisaties en de ontwerpers van de Stad, in
discussie te brengen (zie Van Herzele 2004). Het bleek toen dat de
participanten een aantal denkmanieren met elkaar deelden maar
deze waren duidelijk verschillend van de ontwerpers. Zo bijvoor-
beeld redeneerden de participanten over de site (het object) vanuit
de dagelijkse realiteiten van het leven in de buurten (de context).
Voor de ontwerpers was het net andersom. Zij beschouwden de site
als een zelfstandige entiteit, een zogenaamde void die ze trachtten
in te passen in de context. 
Hoe die verschillende denkmanieren met elkaar konden worden
gecombineerd, was sterk bepalend voor de mate waarin lokale ken-
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nis impact had. Waar er verschillend werd gedacht over object en
context was er duidelijk sprake van een synergie. De participanten
stelden bepaalde verbindingen voor: van de buurten naar het park,
van buurt naar buurt en naar andere belangrijke plekken in de stad.
De ontwerpers brachten de ideeën niet alleen in rekening in hun
plan maar ze begonnen op een nieuwe manier naar de plansituatie
te kijken. Het oplossen van het isolement van bepaalde buurten
werd onderdeel van de ontwerpopgave. De verschillen in denkma-
nieren leidden hier tot nieuwe inzichten waardoor nieuwe soorten
van oplossingen werden bedacht. 
Maar andere verschillen waren moeilijk te combineren. Zo streef-
den de ontwerpers naar een samenhangend concept in termen van
structuren (‘corridor’, ‘onderlegger’). Maar voor de participanten ble-
ven dat abstracte begrippen. Zij zochten samenhang in verweving
van vorm en functie, welke ontwerpers eerder apart bekeken.
Doordat de ontwerpers vasthielden aan bepaalde van hun denkma-
nieren hebben zij een aantal van de ideeën niet kunnen meenemen
in het planconcept maar wel in de bijhorende tekst met ontwer-
prichtlijnen voor de aangeschreven bureaus. 
Zoals dat gebeurde met het dossier van de ‘trek-je-plan’-dag, zo ook
met de ontwerprichtlijnen van de Stad. Met uitzondering van een
aantal normen in termen van bouwvolumes en dergelijke meer wer-
den die weinig in praktijk gebracht. In plaats van eerst allerlei tek-
sten te bestuderen, bouwden de ontwerpers al doende, met schetsen
en modellen, hun inzicht op in de plansituatie. Dé leidraad hierbij
was het planconcept zelf, waarvan een ontwerper zei: ‘dat plan lag
steeds naast mij’. De visuele voorstelling kwam best overeen met de
taal waarin zij dachten. Maar de neiging tot het visuele in ontwerp
maakt ook dat bepaalde ideeën (deze in tekstvorm) minder aandacht
kregen, zoals de vraag naar vrijheid in gebruik, het ‘ongeplande’ en
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ideeën die verwijzen naar ‘tijd’, zoals ‘het collectieve geheugen van
het spoor’. 
De ervaring in Antwerpen toont een aantal problemen met in prak-
tijk brengen van lokale kennis: het losmaken van ideeën van de soci-
ale interactie waarin ze zijn ontstaan, het samengaan van
verschillende denkmanieren en het overwicht van visuele represen-
tatie in ontwerppraktijk. Ze leiden allen tot de conclusie dat om met
lokale kennis werkelijk een verschil te maken, er volle aandacht
moet gaan naar het in vermenging brengen, een soort van ‘chemie’
tussen verschillende zienswijzen en expressievormen. Dat is een
zoektocht naar tussenruimten voor creatieve interactie waarbinnen
niet alleen publiek maar vooral ook ontwerpers meer actief kunnen
participeren. Ontwerpers kunnen niet alleen hun blikveld verrui-
men door met de ogen van de burger naar een ontwerpopgave te kij-
ken maar ook door met die ogen naar hun eigen zienswijze en
praktijk te kijken. 
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Transitie van platteland | Het Nederlandse landschap
maakt een transitieproces door. Specifieke landschappen, karakteristiek
landgebruik en hun specifieke flora en fauna verdwijnen (RIVM, 2002).
Rurale gebieden transformeren van landschappen met als dominante
functie voedselproductie naar landschappen die op consumptie zijn
georiënteerd (VROMraad, 2004). In de rurale economie is niet langer de
agrarische sector dominant. 
De schaalvergroting van verschillende rurale functies zoals woningbouw,
landbouw, infrastructuur en waterbeheer, erodeert de betekenis van
regionale grenzen. De ruimtelijke planning heeft steeds meer moeite
haar integrerende functie te vervullen. Het traditionele regionale plan-
nings instrumentarium is onvoldoende flexibel om in te kunnen spelen
op de toegenomen dynamiek, complexiteit en de omvang aan betrokken
actoren in het landelijk gebied. Er is met andere woorden sprake van een
‘bestuurlijk gat’ op regionaal niveau, dat onvoldoende gemanaged kan
worden door de huidige instituties. De vraag is dan ook of en hoe het
rurale transitieproces begeleid kan worden in de richting van een duur-
zame ontwikkeling? 
In ieder geval is er niet één antwoord, niet één weg naar een duurzame
toekomst. Verschillende scenario’s weerspiegelen verschillende debatten
en probleemdefinities. Zo kunnen onder meer de volgende discoursen
worden onderscheiden ten aanzien van het landelijk gebied: 1) een ont-
wikkeling naar een verdere ontkoppeling van de landbouwproductie en
de natuurlijke omgeving, verdere specialisatie, clustering van intensieve
landbouw op industriële locaties en schaalvergroting; 2) verbreding van
landbouw en plattelandsontwikkeling met nieuwe functies en diensten
zoals natuurbeheer, waterbeheer en agro-toerisme, gericht op de
bescherming van waardevolle cultuurlandschappen; 3) een meer urbane
benadering gericht op nieuwe relaties tussen stad en land, niet-agrari-
sche vormen van ondernemerschap en grondbeheer door nieuwe acto-
ren.

Nieuwe relaties tussen staat, markt en samenleving | De rol van sturing
in het accomoderen van deze scenario’s is verschoven van vormen van
‘government’ naar vormen van ‘governance’, gekenmerkt door nieuwe
relaties tussen staat, markt en samenleving. Termen als de horizontalisa-
tie van bestuur, co-productie tussen overheden, publiek-private samen-
werking en zelforganisatie verwijzen naar deze nieuwe vormen van
sturing. 
In rurale gebieden kunnen we verschillende vormen van formele en
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informele reflexieve beleidsvoering identificeren die de nieuwe relaties
tussen staat, markt en samenleving weerspiegelen. Interactief gebiedsge-
richt beleid is een vorm van reflexieve beleidsvoering gebaseerd op
onderhandelingsprocessen tussen publieke en private partners. Het ini-
tiatief daarbij ligt veelal bij overheden met als doel het opstellen van
regionale visies en maatregelen. Voorbeelden van deze vorm van beleids-
voering zijn het ROM-beleid (gericht op integratie van ruimtelijke orde-
ning en milieubeleid), het beleid voor de waardevolle
cultuurlandschappen en meer recent de reconstructiegebieden.
Een andere vorm van reflexieve beleidsvoering richt zich op het bevorde-
ren van zelforganisatie, ‘bottom-up’ processen en zelfsturing. Dit komt
onder meer tot uiting in het afsluiten van gebiedscontracten en conve-
nanten van overheden met private, regionale initiatieven (CLM, 1999;
Den Hâneker, 2004). Kenmerkend voor zelfsturing is de focus op veran-
dering van ‘de regels van het (beleids)spel’. Zo streven verschillende
agrarische natuurverenigingen en gebiedscoöperaties naar wijziging van
het natuur- en mestbeleid met als doel dezelfde nationale doelen met
andere maatregelen te realiseren (Horlings, 1996; Hees, 2004).

Rurale regimes belemmeren samenwerking | De genoemde vormen van
beleidsvoering en zelfsturing worden echter geconfronteerd met ver-
schillende obstakels en barrières die de samenwerking tussen publieke
en private actoren belemmeren. Deze belemmeringen kunnen verklaard
worden vanuit het perspectief van regimes.
Het concept regimes kan op verschillende wijzen worden geïnterpre-
teerd, van vormen van publiek-private samenwerking (Klein en Teisman,
2000), socio-technische netwerken (Rip en Kemp, 1998; Geels, 2004)
tot beleidsarrangementen en politieke coalities (Arts e.a., 2000). Een
regime beschrijf ik als een ‘informele, maar relatief stabiele groep met
toegang tot institutionele bronnen die het mogelijk maken een duurza-
me rol te spelen in beleidsbeslissingen’ (Stone, 1989). Op basis van de
empirische ervaringen met gebiedsgericht beleid in Nederland kan de
stelling worden verdedigd dat de samenwerking tussen publieke en pri-
vate partijen wordt belemmerd door de wijze waarop rurale regimes zijn
georganiseerd. Er spelen daarbij mijns inziens twee centrale problemen. 
Allereerst pre-structureren rurale regimes de wijze waarop problemen
worden gedefinieerd. Verschillende actoren in rurale gebieden represen-
teren verschillende discoursen, zoals die hierboven zijn genoemd, waar-
bij conflicten kunnen optreden (Goverde, 2000). Conflicten traden
bijvoorbeeld op ten tijde van de MKZ-crisis, toen het rurale beeld van
burgers en hobbyboeren botste met de economische, export georiënteer-
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de belangen van de centrale overheid (Van der Ziel, 2004).
Een ander voorbeeld van de pre-structurering van problemen is de wijze
waarop de reconstructie tot dusver is georganiseerd. De reconstructie-
plannen zijn vanuit een fysiek ruimtelijke visie opgesteld en gericht op
een ruimtelijke zonering van functies. Dit botst met specifieke sociaal-
culturele wensen van burgers die ‘niet op kaart kunnen worden ingete-
kend’ (Haarmann, 2004). De wijze waarop de identiteit van gebieden
door mensen wordt beleefd kan op gespannen voet staan met de identi-
teit zoals die door actoren met meer invloed wordt geproduceerd en uit-
gedragen. Regionale identiteiten kunnen daarbij worden gezien als
‘machtshandelingen’ (Simon, 2004).
Een tweede probleem is dat rurale regimes sterk de samenstelling van
besluitvormende netwerken bepalen. Ze bepalen met andere woorden in
grote mate wie wel en niet meedoet. Uit een studie naar de rol van vrou-
wen in reconstructieprocessen komt bijvoorbeeld naar voren dat vrou-
wen een beperkte rol spelen in de besluitvorming (Bock e.a., 2004). Ook
op landelijk niveau blijkt het moeilijk om bij het formuleren van platte-
landsbeleid innovatieve voorlopers te blijven betrekken in de besluitvor-
mende fase en kansen voor zelforganisatie in de uitvoering te benutten
(Horlings, 2004). Een bestuurlijk experiment met milieucoöperaties in
de jaren negentig strandde omdat de overheden de wensen voor zelfstu-
ring niet kon verenigen met de bestaande routines, beleidsregels en pro-
cedures (Van der Ploeg, 2001). 
Daarnaast bestaat het gevaar dat rurale regimes regionale initiatieven
incorporeren binnen een interactief proces, ze worden daarbij als het
ware ingekapseld in bestaande instituties (Bang, 2004). Dit creëert een
dilemma voor private actoren: om meer ‘manoeuvreerruimte’ te realise-
ren, werkt men samen met publieke actoren, wat echter kan leiden tot
lange procedures, institutionalisering en verlies van energie en draag-
vlak.

Een nieuwe stedelijke benadering | De transitie van het platteland vraagt
om rurale regimes die de drager kunnen zijn van nieuwe vormen van
samenwerking tussen publieke en private partijen. Inspiratie vanuit een
frisse invalshoek, een ontwikkelingsarena die vergelijkbare transitie
vraagstukken kent als de plattelandsarena, kan gevonden worden door
uit te gaan van een stedelijke regime benadering. Deze benadering is
ontstaan in de VS en beschrijft de handelingsmogelijkheden om institu-
ties, mensen ideeën en andere bronnen te mobiliseren en te organiseren
(Stone, 1989). Uitgangspunt daarbij is dat productieve actie in een net-
werksamenleving de noodzaak met zich meebrengt om te komen tot
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nieuwe vitale coalities tussen publieke en private partijen. Macht is bin-
nen deze benadering niet een kwestie van sociale controle maar van soci-
ale productie, om het leiderschap en de handelingscapaciteit te creëren
waardoor problemen kunnen worden opgelost (Stoker, 1995). Het gaat er
niet om ‘wie stuurt’ maar hoe die sturing verloopt. In de woorden van
één van de grondleggers van de benadering: ‘Regime theory suggests
that this form of power involves actors and institutions gaining and
fusing a capacity to act by blending their resources, skills and purposes
into a long-term coalition: a regime’ (Stoker, 1995: 69). Een regime is in
deze benadering informeel in die zin dat de coalitie niet gebaseerd is op
een formele hiërarchie. 

Instrumentele en culturele regimes | Vanuit het oogpunt van rurale tran-
sitie is het zinvol een (ideaaltypisch) onderscheid te maken tussen
instrumentele en culturele regimes (Mossberger en Stoker, 2001: 825-
826). Een instrumenteel regime focust op economische ontwikkeling en
korte termijn resultaten. Actoren die niet noodzakelijk zijn voor het
regime worden buitengesloten. Een cultureel regime richt zich op een
verandering van richting binnen de samenleving. Dit vraagt om brede
acceptatie en betrokkenheid van burgers. Daarbij spelen symbolen een
belangrijke rol in de beeldvorming. Een cultureel regime richt zich niet
alleen op economische ontwikkeling maar ook op ideologie verandering.
Het gaat om zaken als trots, zoals het ‘op de kaart zetten’ van de eigen
regio op basis van toegekende identiteiten. Een cultureel regime wordt
gekenmerkt door competitieve samenwerking tussen partners binnen
een regime, meer vanuit noodzaak dan vanuit keuze en vooral omdat ze
samen meer bereiken dan apart (Mossberger en Stoker, 1994: 206). Zo’n
competitieve samenwerking kennen we al waar het gaat om productmer-
ken: verschillende, ongelijksoortige banken werken bijvoorbeeld samen
binnen het merk Visa Card. Tegelijkertijd proberen culturele regimes
verschillende groepen te verleiden tot deelname, aangezien men ambiti-
euze doelen nastreeft die om een brede acceptatie vragen.
Culturele regimes besteden veel aandacht aan de rol van burgers vanuit
een pragmatisch motief, aangezien publieke organisaties en deskundi-
gen niet langer alleen in staat zijn hun omgeving te sturen, maar meer
afhankelijk worden van de ervaringskennis en betrokkenheid van bur-
gers. ‘Governance’ is in dit perspectief een uitbreiding van de mogelijk-
heden voor zelforganisatie tot in alle facetten van organisaties en de
samenleving.
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Vitale coalities en spanningen tussen vormen van logica | Samenwerking
tussen publieke en private partijen is niet gemakkelijk en creëert allerlei
soorten spanningen en beperkingen. Toch zijn er mogelijkheden om te
komen tot vitale interactie. Vitale interactie is een vorm van ‘nieuwe stijl’
interactieve besluitvorming, waarbij de samenwerking energiek en pro-
ductief is en de vorm aanneemt van ‘vitale coalities’. Met productief
bedoelen we dat het concrete resultaten oplevert, met energiek dat het
leidt tot energie en inspiratie bij betrokkenen. Waar culturele regimes de
expressie zijn van nieuwe relaties tussen staat en samenleving, zijn vitale
coalities de expressie van dezelfde ontwikkeling op het niveau van con-
crete projecten.
Binnen vitale coalities kunnen spanningen ontstaan tussen verschillende
vormen van logica (Horlings, e.a., 2005). Met name de spanning tussen
een institutionele en situationele logica en de spanning tussen instru-
mentele en culturele logica zijn hier van belang. Binnen een institutione-
le logica staan de principes en routines van de beleidsuitvoering centraal.
Regels, procedures, voorschiften en routines bepalen ‘hoe iets moet
gebeuren’. Dit kan op gespannen voet staan met een situationele logica
waarbij concrete situaties van mensen op de voorgrond staan. Een sim-
pel voorbeeld van deze spanning is het kappen van bomen in een straat
en herplant in een andere wijk, waarbij de overheid weliswaar aan haar
wettelijke plicht voldoet, maar wel protesten veroorzaakt bij buurtbewo-
ners in de kaalgeslagen straat. 
Een instrumentele logica richt zich op het efficiënt en effectief oplossen
van een probleem. Binnen een culturele logica staan de normen, waar-
den en drijfveren van mensen centraal. Dit levert spanningen op wan-
neer bijvoorbeeld de waarden van het platteland door verschillende
actoren verschillend worden gedefinieerd en ervaren. 

Een nieuw elan in gebiedsprocessen? | Vitale coalities kunnen een bij-
drage bieden aan een nieuw elan in gebiedsprocessen. Ze kunnen echter
niet worden ontworpen achter de tekentafel, maar ontstaan in de prak-
tijk. Voorbeelden zijn samenwerkingsvormen tussen bedrijven die willen
investeren in de regio Heuvelland in Limburg (ZKA e.a., 2005), het ont-
wikkelen van nieuwe allianties tussen agrariërs en stedelijke actoren in
Amstelland nabij Amsterdam (Stuurgroep Amstelland, 2004) en de acti-
viteiten gericht op regionale vermarkting van het landschap in ’t Groene
Woud/de Meierij tussen Tilburg, Eindhoven en Den Bosch. In deze drie
regio’s streeft men naar samenwerking vanuit eigen belang en het inves-
teren in nieuwe stad-land relaties én de kwaliteit van het landschap van-
uit een definiëring van de kernkwaliteiten en identiteit van het gebied.
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De rol van overheden daarbij is niet initiatiefnemer of regievoerder,
maar veelal het creëren van ruimte en randvoorwaarden voor deze nieu-
we coalities.
De spanningen tussen verschillende logica kunnen niet worden opge-
lost, maar wel productief worden gemaakt door ruimte te scheppen voor
verschillende vormen van logica in een gebiedsproces. Deze ruimte is
niet vanzelfsprekend maar moet keer op keer bevochten worden binnen
de routines en rituelen van bureaucratische administratie. Via gebiedsex-
perimenten zal duidelijk moeten worden of nieuwe culturele regimes
zullen ontstaan als drager van vitale publiek-private coalities die een
brug vormen tussen stad en platteland.

Met dank aan prof. dr. Pieter Tops (Universiteit van Tilburg) voor zijn bijdrage aan een positi-

onpaper over dit onderwerp, waarop dit essay is gebaseerd (Horlings, e.a., 2005). 
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Het Nederlandse platteland ondergaat een stille, maar ingrij-
pende metamorfose. Wie een tocht maakt door een van de vele agrarische cultuurland-
schappen die Nederland rijk is, merkt daarvan op het eerste gezicht maar weinig. Bij
nadere beschouwing echter blijkt dat vele boerderijen inmiddels zijn overgenomen
door burgers, die als buitenlui de boeren van het erf hebben verdrongen. Stedelijke
invloeden bepalen steeds intensiever de ontwikkelingen op het platteland. Daardoor
ontstaan niet alleen nieuwe stad-land relaties, maar raken de traditionele functies van
het landelijk gebied meer met elkaar verbonden en van elkaar afhankelijk. Dit is onder
meer op te maken uit het nieuwe beleidsjargon voor het buitengebied. Woorden als:
agrarisch natuurbeheer, zorgboerderijen en agrotoerisme, wijzen op een overbrugging
van de klassieke tegenstellingen tussen landbouw, natuur en recreatie. Tegenstellingen
die lange tijd de landelijke ruimte hebben gedomineerd. De zekerheden uit het verle-
den met betrekking tot wat het landelijke uitmaakt zijn dan ook niet langer vanzelf-
sprekend. Dit heeft volgens de Engelse geograaf Terry Marsden het ontstaan van een
postmodern platteland tot gevolg: ‘a rural world where the certainties of agricultural
productions as the traditional ‘rural hub’ are giving way to a much more polyvalent
rural scene and regulatory structure.’ 
Wat zijn de gevolgen van deze ontwikkelingen voor de ontwerpopgave in het landelijk
gebied? Met wat voor ruimtelijke veranderingen gaat de postmodernisering van het
platteland gepaard en wat zijn de aangrijpingspunten voor het ontwerp? Op welke
wijze moet de landschapsontwerper zich tot deze nieuwe ontwikkelingen verhouden?
We benaderen deze actuele vragen vanuit een historisch perspectief. Wanneer we
terugkijken op de ontwikkelingsgang van het Nederlandse platteland in de twintigste
eeuw ontwaren we een tweetal ‘ontginningsfasen’, die elk op eigen wijze de karakteris-
tieken van het agrarisch landschap hebben bepaald, als ook de planmatige omgang
daarmee. Vandaag, zo betogen we, staan we aan de vooravond van een nieuwe ontgin-
ning, die vraagt om een herijking van de bestaande planningskaders, die nog teveel
zijn afgestemd op ontwikkelingslogica van de vorige fasen. Na een terugblik op de
geschiedenis van de landschapsontwikkeling van het landelijk gebied schetsten we de
contouren van de nieuwe ontwerp- en inrichtingsopgave. 
Lange tijd kon het agrarisch landschap worden opgevat als de resultante van een regio-
naal gebonden landbouwbeoefening, grotendeels gestoeld op de landbouwstelsels die
de Nederlandse geoloog en landbouwkundige W.C.H. Staring halverwege de negen-
tiende eeuw op de kaart zette. Deze landbouwstelsels waren gebaseerd op een eenheid
van handelen gedurende een lange periode over een zelfde gebied. Volgens Staring
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kon het agrarisch landschap worden opgevat als de fysieke resultante van een specifie-
ke, regionaal gedifferentieerde landbouwcultuur. De relatief grote diversiteit aan regio-
nale landschappen in Nederland was dus het product van een eeuwenlange
landbouwhuishouding. De bekende landschapstypen, zoals het esdorpenlandschap en
kampenlandschap, door J.T.P. Bijhouwer op onnavolgbare wijze beschreven in Het
Nederlandse landschap, vormden de synthese van dit complexe en veelvormige proces.
Rudofsky’s Architecture without architects indachtig, betrof het een landschapsvor-
ming zonder landschapsarchitectuur. De kwaliteit van het landelijk gebied kwam als
vanzelfsprekend tot stand door de beperkende factoren van de natuurlijke omgeving
en de gelijke wijze waarop in de regio’s de kolonisatie van de natuur ter hand was
genomen. 
Ruwweg vanaf 1950 werd het platteland echter klaargestoomd voor een geïndustriali-
seerde toekomst waarin productiviteitsverhoging centraal stond. Door de strikte poli-
tieke regulering van de landbouwsector werd niet alleen de industrialisatie van de
sector bevorderd, maar werden ook ingrijpende wijzigingen in het landschap doorge-
voerd. De landbouw nam in korte tijd afstand van eeuwenoude productiewijzen en
richtte zich op de economisering van het agrarische handelen. De topografie werd
geplooid naar de rationaliteit van de moderne landbouwbeoefening, zeer vergelijkbaar
en ongeveer simultaan met de transformatie die de steden ondergingen in het kader
van de Wederopbouw. Door de ruilverkaveling konden de boerenbedrijven zich ont-
wikkelen tot rationele productie-eenheden. Met overheidsinterventie via het ministerie
van Landbouw heeft de overheid verregaande invloed uitgeoefend op het de ontwikke-
ling van het cultuurlandschap. Is de landschappelijke differentiatie in de vooroorlogse
situatie nog het product van een regionaal gebonden agrarische bestaanswijze, in de
naoorlogse periode wordt ze bewust onderworpen aan een voornamelijk politiek pro-
ject. Dit project heeft een landschap voortgebracht dat een letterlijke breuk forceerde
met de landschapstypen zoals beschreven door Bijhouwer. De landbouw, en in het kiel-
zog daarvan het landschap, werd onderworpen aan een strikte overheidsbemoeienis
die zich richtte op de beïnvloeding van de landbouwstructuur. Zo ontstond een inter-
ventielandschap, een landschap als resultante van politieke regulering. 
Hoewel door deze regulering een breuk met het premoderne landschap werd gefor-
ceerd, bleef het platteland door de eenduidige ontwikkelingsrichting in de landbouw
en de consequente, centrale sturing vanuit de rijksoverheid door middel van de
Cultuurtechnische Dienst en Staatsbosbeheer in hoge mate een collectief project met
een eenvormige, grootschalige en consistente aanpak. Waar voorheen het landschap
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het onbewuste resultaat was van de landbouwkundige bewerking van de topografie,
werd ze nu onderworpen aan de rationele logica van cultuurtechnici, ingenieurs en
landschapsarchitecten. Zij gaven door middel van plannen voor wegen- en waterlopen,
landschapsplannen en plannen van toedeling integraal vorm aan de herstructurering
van het agrarisch cultuurlandschap. Grootschalige landschapsontwerpen begeleidden
deze modernisering, en zorgden ervoor dat de cultuurtechnische operatie onlosmake-
lijk verbonden raakte met het streven naar landschappelijke kwaliteit. Zo ontstonden
efficiënt ingerichte en stoere productielandschappen die ruimte gaven aan een voor de
wereldmarkt producerende land- en tuinbouw. Tegelijkertijd wisten de landschapsar-
chitecten in veel gevallen de band met de Bijhouweriaanse erfenis te behouden. De
door hen uitgetekende driedimensionale landschapscomposities bleven in essentie
geënt op de kenmerken van de betreffende landschapstypen. En door de grote omvang
van de ruilverkavelingsblokken kon men op regionale schaal en min of meer op uni-
forme wijze de rurale topografie bewerken. Daarmee werd in feite het voorheen op
organische wijze geproduceerde landschap op kunstmatige wijze gereproduceerd. 
Sinds enkele decennia staat ook dit interventielandschap weer bloot aan nieuwe ont-
wikkelingen, die het ingrijpend van karakter doen veranderen. Allereerst is het door
het ministerie van Landbouw en door de Europese Unie gevoerde modernisatiebeleid
onder druk komen te staan. In de jaren tachtig en negentig van de twintigste eeuw
werden de consequenties onderkend van deze politiek, die resulteerde in productie-
overschotten, budgetoverschrijdingen en een verhoogde milieubelasting. Dit vormde
de aanzet voor een beleid dat zich niet langer richt op de bevordering van de landbouw-
productie en de landbouw sec, maar dat in toenemende mate aandacht besteedt aan de
landbouw binnen een breder sociaal-maatschappelijk en economisch verband. Nu de
landbouwpolitiek van richting is veranderd, hapert ook de ontwikkeling van de land-
bouw zelf. Het ontwikkelingsregime van een gestage en stabiele economische groei
gekoppeld aan grootschalige overheidsinterventies is uitgewerkt. Ze maakt plaats voor
een regime van flexibele accumulatie. Allerlei door de overheid gegarandeerde zeker-
heden worden verruild voor onvoorspelbare marktcondities. Het bestel van de inten-
sieve, geconcentreerde en gespecialiseerde landbouw barst daardoor open. 
Deze reconversie bestaat ruwweg uit twee processen: ‘schaalvergroting en concentra-
tie’ en ‘verbreding en differentiatie’. Een groot deel van de boerenbedrijven opereert
nog altijd volgens de wetten van de moderne landbouw. De andere lijn ontwikkelt zich
op meer pluriforme wijze. Het betreft een kleinschalige ontwikkeling die zich nadruk-
kelijk inschrijft in bestaande sociaal-maatschappelijke processen. Hierbij gaat het boe-
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renbedrijf buiten de geijkte kaders op zoek naar alternatieve inkomstenbronnen. Dit
loopt uiteen van agrotoerisme, zorglandbouw en landschapsbeheer tot het produceren
en verkopen van streekproducten en het bedrijven van biologische landbouw.
Daarnaast wordt het landschap in toenemende mate in bezit genomen door stedelin-
gen. Het platteland de-ruraliseert, het areaal landbouwgrond neemt af evenals het aan-
deel van de landbouw in de nationale economie. Deze veranderingsprocessen zorgen
voor een toename van de diversiteit en het aantal actoren die bij het platteland zijn
betrokken alsook voor een verandering van de functionele differentiatie. Naast de boer
als voedselproducent duiken nieuwe, consumptieve vormen van ruimtegebruik op.
Het platteland wordt opgenomen in de economie en cultuur van de vrije tijd en als cul-
tuurhistorisch en toeristisch-recreatief product inzet van de strijd om belevingskwali-
teit.
Deze herstructurering van de landbouw zorgt samen met het toegenomen stedelijk
gebruik van de landelijke ruimte voor een nieuwe ontginning van het naoorlogse pro-
ductielandschap. Dit vertaalt zich in een caleidoscopische reeks van publieke en priva-
te initiatieven die het landschap incrementeel en op lokale schaal reorganiseren. Door
de geschetste ontwikkelingen in de landbouw en het stedelijke gebruik wordt het plat-
teland in toenemende mate geprivatiseerd. De deregulerings- en decentralisatieten-
dens die medio jaren negentig door de overheid is ingezet, heeft daar in niet geringe
mate aan bijgedragen. De rijksoverheid is steeds minder de actieve veroorzaker van
grootschalige herinrichtingen op het platteland. Dit heeft de weg vrijgemaakt voor een
versplintering van de schaal waarop het ontwerp kan aangrijpen. Daarbij is ook het
aantal mogelijke opdrachtgevers enorm gegroeid. Er tekent zich een ruimtelijke frag-
mentatie en individualisering af op het platteland die zich niet meer laat vertalen naar
een uniforme en formele coherentie op regionale schaal. Hoewel op het regionale
schaalniveau uiteenlopende functies in samenhang met het landschap kunnen wor-
den ontworpen, is een duidelijke opdrachtgever op dat niveau afwezig. 
De eenheid van handelen, zo vanzelfsprekend voor de voorgaande ‘ontginningsfasen’,
is in de afgelopen decennia verdampt. Het landschap wordt in de greep gehouden door
een tweetal ontwikkelingstendensen. Allereerst zijn er de grootschalige veranderin-
gen, veelal gestimuleerd en gefinancierd door de centrale overheid, zoals de realisatie
van de Ecologische Hoofdstructuur, de infrastructuur en industrialiserende landbouw.
Daarnaast zijn er veranderingen die zich afspelen op privaat terrein, of dit nu de boer
is die van bedrijfsstijl verandert of de stedeling die een voormalige boerderij ombouwt
tot computerbedrijf. Deze kleine initiatieven op niveau van het erf spelen zich vaak af
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onder het directe schaalniveau van de landschapsarchitect. Als gevolg hiervan is het
tussenniveau op de middenschaal, dat lange tijd door de Bijhouweriaanse landschaps-
typen werd afgedekt, obsoleet geworden. Deze typeringen zijn failliet en zullen in de
hedendaagse context niet meer werken als bindmiddel en integratiekader voor de land-
schapsontwikkeling. Anders dan deze typeringen met hun streven naar samenhang op
regionale schaal, wordt de basis voor het handelen in het buitengebied in de toekomst
gevormd door de twee hiervoor geschetste krachten. Zij houden een nieuwe opdracht
in voor de landschapsarchitecten. Enerzijds zullen de ontwerpers, om de ruimtelijke
kwaliteit van het landschap te verhogen, weer meer greep moeten krijgen op de groot-
schalige processen die nu, bijvoorbeeld in het geval van de EHS, in handen zijn van
eco-technocraten. Anderzijds zal op lokale schaal, de schaal van het ERF, bekeken
moeten worden of er kwaliteitsverbeteringen kunnen plaatsvinden in, en of aanslui-
ting gevonden kan worden op deze kleinere initiatieven. 
Wil er in de toekomst sprake blijven van een innige wisselwerking tussen de ruimte-
lijke ontwikkeling van het buitengebied en de landschapsarchitectonische begeleiding
van de daarmee samenhangende veranderingen, dan is het zaak dat de landschapsar-
chitectuur zich rekenschap geeft van de veranderde context waarbinnen ze moet ope-
reren. Allereerst vergt dat een herbezinning op de nieuwe opdrachtgevers die zich
aandienen. Met de terugtredende overheid ontstaat zoals gezegd niet alleen meer
ruimte voor privaat initiatief, maar wordt dit initiatief ook steeds belangrijker in de
aansturing van nieuwe ontwikkelingen. Het lijkt zinvol dat landschapsarchitecten oog
krijgen voor de wensen en eisen van deze private opdrachtgevers. Deze kunnen uiteen-
lopen van recreatieondernemers die consumptieparadijzen willen bouwen tot coöpe-
raties van boeren die gezamenlijk een agropark ontwikkelen. Vanwege het feit dat de
landschapsarchitectuur in de naoorlogse periode is ingebed in de instituties en zich
vereenzelvigd heeft met de centrale sturing vanuit de rijksoverheid zal deze overgang
geen gemakkelijke zijn. 
Ten tweede is een herijking van de maakbaarheidsambities noodzakelijk. De tijd dat
landschapsarchitecten grote, omvattende plannen voor de landelijke ruimte konden
opstellen is definitief voorbij. Een houding van bescheidenheid lijkt een noodzakelijke
voorwaarde om tot zinvolle interventies te komen. In de huidige context is de bijdrage
van de ontwerper op de totaliteit van veranderingen die plaatsvindt op het platteland
immers marginaal. Zijn positie is volgens de Franse landschapsarchitect Michel
Desvigne te vergelijken met een gevelschilder die slechts beschikt over één pot verf om
een gebouw van tien verdiepingen te herschilderen: “In een dergelijke situatie zou het
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hopeloos zijn om het globale werk aan te vatten. Het gaat erom iets anders te doen met
die pot verf.” Dit vergt dus een strategische inzet van ontwerpaandacht en middelen,
die het pluriforme en gefragmenteerde karakter van de hedendaagse plattelandsont-
wikkeling bundelt tot een zekere kritische massa waardoor landschapsvormende pro-
cessen worden opgewekt. Daardoor kan de veelheid aan kleinschalige veranderingen
die het platteland in de greep houdt, worden gesublimeerd in een topografisch frag-
ment dat vorm, richting en betekenis geeft aan de vele, ongelijksoortige transforma-
ties. 
Als laatste kan worden opgemerkt dat het Bijhouweriaanse, haast nostalgische streven
naar landschappen met een organische samenhang niet langer past bij de postmoder-
ne plattelandsontwikkeling. In plaats van zich te verliezen in een zucht naar land-
schappelijke eenheid op de middenschaal, zal de landschapsontwerper moeten streven
naar een zekere eenheid in verscheidenheid. De collectie topografische fragmenten op
lokale schaal kan voorzien worden van een flexibel raamwerk dat kan dienen als ‘pro-
ject van projecten’. Samenhang wordt zo minder de uitdrukking van een ver doorge-
voerde landschappelijke eenheid op regionale schaal, maar veel meer van een
spannende interactie tussen een verzameling landschapsarchitectonische interventies.
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Altijd was de inrichting van ons land
een bijproduct van of ondergeschikt aan de
economie, maar de wal zal het schip keren.
Ruimtelijke ordening staat voor iets wat opge-
ruimd, ordelijk en ruimtelijk is. Het woord
stamt uit 1962 en dat we sindsdien te maken
hebben met een staaltje verhullende nieuws-
praak wordt in dit essay aangetoond.
Sinds de Gouden Eeuw (de VOC was de eerste
multinational) wordt ons land als een bedrijf
gerund. Koopman en dominee, geld en het
woord. De overheid als marktmeester maakte
het land geschikt voor het functioneren van de
wetten van vraag en aanbod. Meer dan waar
ook werd ons land ruimtelijk geordend.
Dijken, droogleggingen en deltawerken creë-
erden een land dat qua kunstmatigheid zijn
weerga in de wereld niet kent. Na de tweede
Wereldoorlog kwamen consumptiegoederen
in steeds ruimere mate binnen ieders handbe-
reik, werden arbeiders werknemers en bazen
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werkgevers (dank u). De idee van oneindige
groei werd geïntroduceerd en tot mantra van
de politiek gemaakt. Dit werd ondersteund
door de toegang tot een schijnbaar oneindige
hoeveelheid fossiele brandstoffen; het olietijd-
perk.
Overal kon een schop in de grond worden
gestoken als het goed was voor de werkgele-
genheid. Een natie van aan consumptiegoede-
ren verslaafde burgers werd gecreëerd en het
grootste schrikbeeld werd de werkeloosheid.
In de jaren ’60 werd opeens ontdekt dat de
omgeving waarin we werkten en woonden
zwaar te lijden had van onze vlijt. Er was
ineens een milieu. Tussen neus en lippen door
werd er een nieuw beleid bedacht; het milieu-
beleid. Dat was ook weer geregeld. En we
groeiden met wat pieken en dalen vrolijk door. 
Inmiddels was het voor onze consumerende
werknemers een geboorterecht geworden om
een televisie, een koelkast en een wasdroger te
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hebben en natuurlijk ook een auto voor de
deur, in veel gevallen zelfs twee. Dit alles werd
mede mogelijk gemaakt door een groeiend
aantal bedrijventerreinen en een zich steeds
uitbreidend wegennet. Heel Nederland is ont-
gonnen, er zijn nauwelijks meer gebieden te
vinden waar mensen met hun poten van af
zijn gebleven.
Alle ruimte werd dus geordend om altijd te
kunnen blijven groeien en om te kunnen
kopen wat van je gading was. Ook landbouw
werd gestructureerd volgens groeimodellen
met als motto: ‘Het hoeft niet lekker te zijn als
het maar veel is’.
Er zijn meer wapenfeiten van de ruimtelijke
economie ordening: het groene hart is ver-
steend, de lucht is zo slecht dat Europese nor-
men niet meer gehaald worden, diersoorten
die gebruik willen maken van de verbindingen
in de ecologische hoofdstructuur moeten wel
levensmoe zijn en in de waddenzee mag
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geboord worden naar gas. Mainport Schiphol
ligt in een dichtbevolkt gebied, de Betuwelijn
houdt op in Babberich, zestig jaar na de oorlog
is er nog steeds woningnood terwijl er vele
vierkante kilometers kantoorruimte leegstaat,
de soortenrijkdom in ons land loopt drastisch
terug, door de CO2 uitstoot stijgt de zeespie-
gel, het openbaar vervoer wordt een steeds gro-
tere puinhoop. Meneer Kok en andere vlijtige
mensen hebben van Europa de meest concur-
rerende economie ter wereld willen maken,
rapporten van het sociaal cultureel planbureau
en andere grote opinieonderzoeken wijzen
echter uit dat een meerderheid in ons land een
socialere samenleving veel belangrijker vindt.
Geen wonder dat het vertrouwen in de politiek
lager is dan ooit. Kortom: ‘There is something
rotten in the State of Denmark’. Lang leve de
Vrije Markt!
En dan is er de energiesituatie: ‘Peak oil’. In de
nabije toekomst zal de vraag naar olie alleen
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maar toenemen en het aanbod afnemen, de
prijzen zullen stijgen en er zal schaarste ont-
staan. Al zo’n 125 jaar werd de weg naar ons
groeiparadijs begaanbaar gehouden door rela-
tief goedkope energie. Het Westen, waaronder
Nederland controleerde de landen waar de olie
werd gewonnen. Bovendien was het Westen de
hoofdafnemer van die olie. Die tijd is voorbij.
Exploratie van nieuwe reserves levert niet veel
op.
De bevolking wordt onwetend gehouden voor
wat er aan zit te komen door slecht geïnfor-
meerde politici, namelijk: de ineenstorting van
een economie die vrijwel geheel van fossiele
brandstoffen afhankelijk is. Velen denken dat
er een ‘technical fix’ in het nabije verschiet ligt
en dat ‘ze’ wel iets zullen bedenken. Niets is
minder waar. De Nederlandse economie
bestaat voor een groot deel uit transport;
Schiphol, Rotterdam en wegvervoer. Deze
branches zijn zeer kwetsbaar voor olieprijzen

T
O

E
K

O
M

S
T

V
IS

IE
G

U
ID

O
K

E
R

S
T

E
N

BINNENWERK DEF  24-03-2006  17:54  Pagina 135

   



van meer dan honderd dollar per vat. Als rege-
ren vooruitzien is moeten onze politici dit pro-
bleem aan mensen voorleggen en de bevolking
de gelegenheid bieden aanpassingen te
maken. Openbaar vervoer, kleinschalige ener-
gieopwekking, zelfvoorziening op zoveel
mogelijk terreinen en de erkenning dat onze
hulpbronnen eindig zijn, moeten centraal
staan. Voor de ruimtelijke ordening zal dit
zichtbare gevolgen hebben. De moestuin zal
terugkeren, de mobiliteit drastisch afnemen
en het zal geen picknick zijn. 

Hoogmoed komt vaak voor de val en als het
nieuws slecht is, neigt men er toe de bood-
schapper te doden. Maar een gewaarschuwd
mens telt ook voor twee. En daarom: hoort,
zegt het voort!
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In de Nota Ruimte is aangegeven, dat een verschuiving wordt voorgestaan van
ruimtelijke ordening naar ruimtelijke ontwikkeling. Een nieuwe sturingsfilosofie doet
volgens de nota haar intrede en leidt thans tot uiteenlopende experimenten in de ruim-
telijke planvorming. In dit essay wordt deze verschuiving bekeken vanuit een theore-
tisch perspectief. Zijn er zienswijzen, die de verschuiving inzichtelijk kunnen maken
en die leiden tot een beter begrip van de veranderingen?
Ruimtelijke ordening is een begrip dat een permanente staat van ontwikkeling kent.
Van een duidelijk omschreven instrument dat verwijst naar concrete zaken (scheiding
wonen werken recreatie) verwijst het begrip nu naar abstracte omschrijvingen en pro-
cessen (ontwikkelingsfilosofie, kwaliteit). Van een sterk geografische gebaseerd orde-
ningsinstrument is de aandacht verschoven naar een bestuurskundig georiënteerde
procesaanpak. Van een situatie waarin duidelijke kaarten een toekomstbeeld schetsten
zijn we gegaan naar een situatie waarin betrokken partijen een onderhandelingsresul-
taat als vertrekbasis voor een nadere uitwerking zien. Deze verschuivingen hebben een
rechtstreeks gevolg voor de verschijningsvormen van de ruimtelijke inrichting. Van
afzonderlijk gesitueerde industrieterreinen aan de rand van de stad tot aan nieuwe vil-
la’s in het buitengebied, die thans landgoed heten. Van lange rijen monofunctionele
woonhuizen tot meervoudige woonwerkparken met golfvoorzieningen. De vraag is of
er in deze veranderingen een systematische lijn is te zien.
Opmerkelijk is, dat tussen de vakdiscipline van de planologie en de altijd sterk op
Rijksbeleid gebaseerde beleidsbureaucratie van de overheid als de belangrijkste hoeder
van de ruimtelijke ordening een grote kloof is ontstaan. Vroeger lag een planologisch
concept (de scheiding tussen wonen, werken en recreatie; gebundelde deconcentratie;
VINEX, etc) ten grondslag aan beleidsformulering en overheidsinspanningen. Nu ont-
breekt een dergelijk concept (of het zou de ‘lagenbenadering’ moeten zijn). Spelregels
voor hoe overheden met elkaar dienen om te gaan, hebben als sturingsmechanisme
het bouwen aan de ruimtelijke toekomst overgenomen. Er is een spanning ontstaan
tussen de dichte definitie (dat is ruimtelijke ordening, zo werkt het en dat zijn de resul-
taten) en de open situatie van nu (er is een wens naar ruimtelijke ontwikkeling, de uit-
eindelijke werking zal zich wel uitkristalliseren in individuele gevallen en er zijn hoge
verwachtingen over de resultaten). De vraag dient zich aan, of er geen aansprekende
planologische concepten voorhanden zijn, die in het huidige tijdsgewricht een adequa-
te benadering van ruimtelijke groeiprocessen kunnen verklaren en aansturen. 
Er verschijnen op dit moment in ieder geval nieuwe vormen van interactie tussen de
‘ruimtelijke werkelijkheid’ en het ruimtelijke beleid. Maar dat is op zich geen nieuw
verschijnsel. Steeds als de ruimtelijke concepten veranderen zijn voorbeelden te vin-
den van de wijze hoe dat planmatig of juist onbedoeld uitpakt. En zeker als de gebouw-
de omgeving jarenlang in gebruik is, treden knelpunten op in de interactie tussen de
planning en werkelijkheid. Zo is in de sociale woningbouwprojecten van de
Amsterdamse school vaak te zien, dat voortuinen ontbreken. Vanuit de toen heersen-
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de architectonische ontwerpvisie zitten we nu met een probleem dat typisch is voor
deze tijd, waarin het ontbreken van privacy buffers de kwaliteit van de leefomgeving
aantast. De ‘werkelijkheid’ van het Groene Hart leidt tot inrichtingskeuzes (enorme
visueel dominante viaducten als nieuwe stadmuren of juist tunnels onder wat nu nog
weilanden zijn) ten behoeve van het HSL traject. In de toekomst zullen deze nieuwe
ordeningskeuzes tot onbedoeld ruimtegebruik leiden.
Volgens Habermas kunnen we drie fundamenteel verschillende houdingen ten
opzichte van de werkelijkheid en onze omgeving onderscheiden. In de objectiverende
houding zien wij de werkelijkheid als een verzameling dingen en gebeurtenissen, waar-
over ware uitspraken mogelijk zijn en waarin effectief ingegrepen kan worden. In de
normativerende houding beschouwen wij de werkelijkheid als een intersubjectief
gedeelde realiteit, waarin normen gelden die als juist erkend worden. De objectieve en
de normatieve realiteit, natuur en maatschappij, vormen samen de buitenwereld.
Daarnaast is er nog de binnenwereld van het innerlijk. Dit is het domein van intenties,
wensen, behoeften en gevoelens. In de expressieve houding laat het individu aan ande-
ren op al dan niet waarachtige wijze elementen uit deze wereld zien.
Wellicht is er ook nog een vierde houding, deelname aan een virtuele wereld die niet
in het geheel begrepen kan worden. Niet zozeer omdat ons voorstellingsvermogen
daarvoor tekort schiet, het is immers ook de wereld van de fantasie. Maar doordat die
wereld zo vloeiend is, zo snel verandert, niet aan een plaats gebonden is, niet beschikt
over een geheugen of filosofie, geen streven kent naar stabiliteit. Het is per definitie
niet mogelijk deze wereld te kennen, anders dan enkele kleine plekjes daarbinnen. De
werkelijkheid bestaat in de fantasie of virtuele wereld voor een deel, maar is ook voor
een deel illusie Het is het domein van informatie, impressies, verbazing en het zoeken
naar iets.

tabel 1 vier werelden en blikvelden

Binnen elk van de blikveld-werelden kan op een eigen wijze over ruimtelijke ordening
gesproken worden. Het gaat dan steeds over verschillende manieren waarop betekenis
wordt gegeven aan de ruimtelijke inrichting en processen. 

Wereld  

Houding

Kennis

Kwaliteitscriterium

Uiterlijke 

natuur

objectiverend

objectief

waarheid

Sociale 

werkelijkheid

normatief

intersubjectief

juistheid

Innerlijke 

natuur     

expressief

subjectief

waarachtigheid

Virtuele 

omgeving

creatief

transjectief

innovatie
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De wetenschapper doet een exclusief beroep op de waarheid als hij stelt dat de door
onderzoek bewezen ruimtelijke modellen en gemeten feiten voor zich spreken.
De bewoner heeft het over de juiste ruimtelijke ordening als die vertelt over zijn regio-
nale leefomgeving en waar die, mede vanuit sociaal oogpunt, aan zou moeten voldoen.
Een individu heeft een mening en gevoelens in het innerlijk over zijn particuliere
ruimtes, die de waarachtige inrichting van de omgeving betreffen.
In de fantasiewereld of in een elektronische Web-omgeving kunnen virtuele realiteiten
gelden, die zijn samengesteld door een tamelijk willekeurige set gegevens, steeds wor-
den aangepast door de bedachte omgeving, vaak gestructureerd door tijdsdruk, toeval,
enthousiasme en hypes.
In iedere situatie wordt vanuit een eigen gekozen kentheoretisch perspectief aangeke-
ken tegen de ruimtelijke ordening. Die zienswijze verschilt voor ieder van de vier
werelden en blikvelden. Wat de een ziet als een logische uitkomst van regionale invul-
ling van waarden en normen, ziet een ander als een resultaat van modellering naar
theoretische uitgangspunten in de praktijk. De manier waarop gekeken wordt, bepaalt
het oordeel over de verschijningsvorm van ruimtelijke fenomenen en is daarmee altijd
sterk gekleurd. Verschillende groepen hebben besluiten genomen vanuit de specifieke
zienswijze, die ze hanteren. Vaak claimen ze daarmee de autoriteit over de vorm en
resultaten van de fenomenen, die volgens die methode van kijken worden gezien. Zo
kunnen bewoners de vestiging van nieuwe bedrijven zien als bedreigingen voor hun
directe leefomgeving. Ook al zal blijken, dat ze er na realisatie zelf gaan werken. En
kunnen beleidsmakers begrippen introduceren, die de ruimte structureren zonder dat
er in het veld veranderingen plaatsvinden. Wetenschappers kunnen gebieden onder-
zoeken en vervolgens verklaren dat bepaalde fenomenen er niet voorkomen, terwijl er
bij bewoners grote onrust bestaat over de gevolgen van vermeende zaken. En ontwer-
pers kunnen nieuwe plannen maken, die los staan van de huidige verdeling van de
ruimtelijke patronen. 
Essentieel is het besef dat het ene type aanspraak op de werkelijkheid het andere type
(in theorie) niet kan (of zou moeten) tegenspreken. Alle vier de zienswijzen zijn even
belangrijk. Maar zo worden ze meestal niet beschouwd. Eerder zien we dat vanuit een
bepaalde visie argumenten worden aangedragen om andere zienswijzen ongeldig te
verklaren. De wetenschappelijke planologische modellen geven aanleiding om het
overheidsbeleid af te vallen. Het zoeken naar een brede consensus over de juiste regio-
nale identiteit van de bewoner levert conflicten op binnen die gemeenschap. Het indi-
vidu kan zich niet vinden in de waarden uit zijn omgeving. De webmaster gebruikt
argumenten uit de objectieve werkelijkheid, normatieve interpretatie en subjectieve
impressies door elkaar heen, zonder zich te bekommeren om onderlinge tegenstrijdig-
heden. 
In het verleden werden veranderingen binnen de afzonderlijke blikvelden voor de
ruimtelijke ordening duidelijk aangestuurd. Binnen iedere wereld bestonden duidelij-
ke en unieke mechanismen tot verandering. In de wereld van de empirische waarheid
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leidde een academische discussie over de toetsing van hypothesen tot nieuwe waar-
heidsvinding en nieuwe modellen en concepten voor de ruimtelijke ordening. Binnen
de wereld van de normatieve juistheid zijn discussies over normen en waarden de
sleutel tot beleid, waarin de veranderende beeldvorming over de verhoudingen tussen
ruimtelijke functies werd uitgewerkt en maatschappelijk verankerd. In de wereld van
de subjectieve mening spelen psychologische veranderingsprocessen een rol bij de
wijze waarop burgers zich aanpassen aan een veranderende omgeving, of daartegen
juist hindermacht organiseren. In de wereld van de virtuele realiteit konden nieuwe
scenario’s worden bedacht, die de werkelijkheid zomaar en ineens veranderen. 
Iedere wereld heeft een heel duidelijke eigen structuur om tot kennisontwikkeling te
komen. De methoden zijn uniek en niet toepasbaar op een van de andere werelden.
Juist daarin ligt de grondslag om de blikvelden van elkaar te kunnen onderscheiden.
Die structuur vormt het sturingsmechanisme op de ruimtelijke ordening en leidt tot
verschillen in hun uitwerking in het veld.
In de praktijk zullen de verschillende kentheoretische werelden en de daarbij behoren-
de blikvelden niet als klinisch van elkaar te onderscheiden benaderingen bestaan.
Veranderingen in positionering (dat is de zienswijze die een persoon kiest) zijn van
grote invloed op de wijze waarop als resultante van de verschillende duidingsproces-
sen een uiteindelijk totaalbeeld gaat ontstaan van wat men dan de werkelijkheid
noemt. Het streven naar de pure zienswijze is juist door de permanente veranderin-
gen in de ruimtelijke ordening een onhaalbaar streven. Eerder ontstaan hybride vor-
men van waarneming. Een beetje gebaseerd op waarheidsvinding, ingebed in sociaal
wenselijke waarden en zeker niet vrij van wensdenken
De aansturing van de veranderingen in de blikveld-werelden neemt op dit moment
nieuwe vormen aan. De autoriteit van professoren, die de wetenschappelijke waarheid
verkondigen wordt vervangen door wetenschappers die hun waarheid lijken aan te
kunnen passen aan veranderende omstandigheden. De rol van bestuurders en politie-
ke vertegenwoordigers als dragers van de normatieve gebiedscultuur wordt ingewis-
seld voor een rol als één van de onderhandelingspartijen. De burger wordt in het
tijdperk van de marktwerking steeds meer verantwoordelijk gemaakt voor het beheren
van omgevingsaspecten, die vroeger het domein van de samenleving waren. Visionaire
plannenmakers schetsen met behulp van digitale technieken steeds makkelijker en
leveren overdonderende presentaties, die volgens hen een Nieuw Utopia betekenen. Er
verschijnen nieuwe begrippen als de vehikels waarmee dit soort veranderingen zich
manifesteren, nieuwe toverwoorden die de aansturing van veranderingen verhalen.
Recente nieuwe woorden in de ruimtelijke ordening zijn bijvoorbeeld
Sturingsfilosofie, Greenports, Ruimtelijke Hoofdstructuur, Innovatieprocessen etcete-
ra.
We kunnen waarnemen dat de methoden om tot kennisontwikkeling te komen gaan
verschuiven. In plaats van gericht op de mores binnen een van de werelden gaat het
nu juist om het bewust laten verspringen van kennis tussen de blikveld-werelden, dit
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om te komen tot nieuwe planologische en wetenschappelijk gefundeerde ruimtelijke
modellen. 
De manier om de ruimtelijke ontwikkelingen aan te sturen kan dan ook: 1) functione-
ren binnen een van de blikveld-werelden door er één te kiezen en daarbinnen veran-
deringroutines te hanteren. Het is een gesloten aanpak, die zich schikt naar de binnen
die wereld heersende mores en spelregels voor kennisontwikkeling. Het hanteren van
de geldende zienswijze leidt tot een verdieping van inzicht in de veranderingen.
Afwijkingen van die zienswijze wordt niet gewaardeerd. In deze aanpak zouden nieu-
we planologische modellen te zien moeten zijn; 2) functioneren tussen de blikveld-
werelden heen en weer en daar transitieroutines hanteren. Het is een open aanpak,
waarbij juist de wisseling tussen zienswijzen tot nieuwe uitkomsten moet leiden. De
groei van inzicht komt voort uit de botsing van wilde plannen, standpunten, menin-
gen en waarheden. Afwijkingen van de zienswijzen worden juist aangemoedigd. Zo
ontstaan nieuwe paradigma’s en fundamentele transities in zienswijzen; zo ook krijgt
de nieuwe sturingsfilosofie haar beslag. Er is veel aandacht voor de verankering van
nieuwe verhalen en toverwoorden als de resultante van de kennisontwikkeling. In deze
aanpak ligt het accent al vlug op het formuleren van spelregels, hoe de verschillende
partijen met elkaar om gaan.
De systematische verandering in de aansturing van de ruimtelijke ordening balanceert
thans tussen het werken met onzekere transitieroutines en het werken met zeer dege-
lijk onderbouwde veranderingsroutines. De eerste helft van de Nota Ruimte beschrijft
met de aanpak van de ontwikkelingsplanologie een wensbeeld, hoe transities in ruim-
telijke ontwikkelingen tot stand kunnen komen. In dit onderdeel van de nota is de
werkvisie geformuleerd. De aansturing ligt op het vlak van werken tussen de blikveld-
werelden. Logisch is dan het ontbreken van een planologische methode, die de visie
dan toch weer vastpint op de resultaten uit een van de zienswijzen; als een weten-
schappelijke benadering. De tweede helft van de Nota kiest ronduit voor het vastleggen
van gewenste veranderingsroutines als Planologische Kern Beslissingen (PKB’s) in de
ruimtelijke inrichting. Hier wordt de rechtskracht van het kabinetsbesluit weer opge-
zocht om de doorwerking van ruimtelijke inrichtingsbeslissingen te garanderen. We
herkennen een duidelijke aanpak vanuit één van de blikvelden, waarin normen en
waarden door de centrale overheid gesteld worden.
De Nota bevat zo een dubbele keuze voor beide werk-routines tegelijkertijd. De aanlei-
ding voor de kloof tussen planologische theorievorming en de voorgestane uitvoe-
ringspraktijk is daarmee beschreven. Maar voor beide routines bestaan sterk
verschillende regels, gebruiken en werkmethoden om tot kennisontwikkeling en
resultaten te komen. Het is de vraag hoe het werken met twee verschillende routines
gaat uitpakken. En of de ambities vanuit de Nota Ruimte ook zullen leiden tot nieuwe
ruimtelijke patronen, die in de toekomst als resultante van deze nieuwe sturingsfilo-
sofie te herkennen zullen zijn.
Daarin ligt ook een onderzoeksopgave. In hoeverre zijn nieuwe transitie-routines waar
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te nemen in de projecten waar ontwikkelingsplanologie wordt bedreven? Of gaat het
toch om aangepaste veranderingsroutines, die enkel binnen de afscherming van een
blikveld-wereld tot aanpassingen leiden? En op welke wijze leiden de pilots in transi-
ties nu tot een verdere uitbouw van de (nu nog heel beperkte) theoretische kennis over
transitie-routines? Het is nu een goede tijd om met dergelijk onderzoek te beginnen.
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Meebetalen, 

meebepalen en
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Stijnie Lohof JSA (Jeroen Schipper Architecten bv), Rotterdam

Noten 1. De auteur van dit artikel is initiatiefnemer van een onderzoek met als titel: ‘VvE NL; de prak-
tijk van privaat beheerde woondomeinen.’ In dit onderzoek wordt samengewerkt met de stadssocio-
loog Arnold Reijndorp en stedenbouwkundige Harry den Hartog. Zie ook: www.vvenl.nl Het
onderzoek wordt financieel ondersteund door Stimuleringsfonds voor Architectuur en Wageningen
Universiteit en Researchcentrum. Facilitair wordt het onderzoek ondersteund door architectenbureau
JSA te Rotterdam. | 2. Is het niet ook zo dat door de grote hoeveelheden water enerzijds de grondop-
brengsten geringer zijn en anderzijds de beheerskosten (van de waterkanten maar ook het water zelf)
hoger uitvallen en dat op deze manier de exploitatie is rond gekregen? Alleen in het zuidwestelijk
plandeel, waar de pieren zich bevinden, is het waterpercentage hoog. Het kan geen toeval zijn dat juist
hier het experiment is opgevat om bewoners meer zeggenschap te geven.
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Privatisering van de buitenruimte

| De meeste mensen vinden het vanzelfsprekend dat

de buitenruimte openbaar eigendom is. Straten,

pleinen en parken vormen gezamenlijk de openbare

ruimte en deze dient voor iedereen vrij toegankelijk

te zijn. Maar dat idee is aan het afbrokkelen.

Winkelcentra, bedrijventerreinen en zelfs natuur-

ontwikkeling zijn steeds vaker ‘zaak’ van private par-

tijen. Ook binnen de woningbouw is recent een

opkomst te zien van projecten waarbij de collectieve

buitenruimte eigendom is van en beheerd wordt

door omwonenden. Dat betekent niet automatisch

dat deze buitenruimte ontoegankelijk is of dat er

hekken staan. Soms staat er alleen een bordje of

zelfs dat niet. Veelal zijn deze initiatieven ontplooid

vanuit de marktsector of een publiek private samen-

werking. Alleen bij ecologisch georiënteerde woon-

wijken ligt het initiatief veelal bij een groep

bewoners.

Gelijk op met de periode van steeds verdergaande

individualisering in vrijwel alle nieuwbouwwijken

vanaf de jaren 90, groeit het besef dat juist ook de

woonomgeving als totaal bijdraagt aan het welbevin-

den. Er ontstaat opnieuw een hang naar collectivi-

teit. Private partijen spelen, vanuit economische

motieven, in op deze veranderde wens van de woon-

consument. Op zich is het geen onlogische ontwik-

keling dat in een periode van terugtredende overheid

en toenemende vraag naar kwalitatief hoogwaardige

woonomgevingen, marktpartijen in dit gat springen.

De privatisering van de gemeenschappelijke buiten-

ruimte is in die visie terug te voeren op liberalisering

van de woningmarkt en te zien als een antwoord op

een meer gedifferentieerde vraag. 

De ontwikkeling van privaat beheerde woondomei-

nen roept soms felle discussies op. Tegenstanders

wijzen erop dat met het in privé eigendom geven van

buitenruimten een potentieel gevaar dreigt voor de

openbaarheid. Door voorstanders wordt vanuit ver-

schillende kanten de vergelijking gemaakt met een

horizontaal trappenhuis, waarvan immers ook geac-

cepteerd is dat deze privaat en zelfs afgesloten is. In

deze discussie valt al snel de term ‘gated communi-

ties’. Het onderwerp privaat beheerde collectieve bui-

tenruimte is echter veel breder. Ondanks de

aandacht die het onderwerp krijgt in het publieke

debat bestaat er nauwelijks een idee van het aantal

en de aard van dergelijke projecten in Nederland.

Voor ons was deze constatering aanleiding om een

jaar geleden een onderzoek te starten, dat de huidi-

ge praktijk in Nederland inventariseert en analy-

seert. 1 Aan de hand van die analyse van de praktijk

wordt in dit essay ingegaan op de rol van de lokale

overheid in het proces van privatisering van de bui-

tenruimte.

Wordt in een proces waarbij enerzijds marktpartijen

meer verantwoordelijkheid dragen in gebiedsont-

wikkeling en anderzijds de burger als woonconsu-

ment meer zeggenschap en keuzevrijheid wordt

geboden, de woonomgeving tot een spel van vraag

en aanbod? Hoe oefent de lokale overheid nog

invloed uit en wat zijn haar belangen als het gaat om

het in privaat beheer geven van gemeenschappelijke

buitenruimte? Mede doordat de volkshuisvestings-

opgave de afgelopen decennia is gedecentraliseerd,

zijn er opvallende verschillen ontstaan in de manier

waarop de afzonderlijke gemeenten met het vraag-

stuk van privatisering van buitenruimte omgaan.

Wat het bovendien ondoorzichtig maakt is dat motie-

ven van gemeenten zowel financieel, inhoudelijk als

politiek van aard zijn. Aan de hand van een drietal

voorbeelden, waarbij de buitenruimte het mandelig

eigendom van de bewoners is, wordt geprobeerd

inzicht te geven in de complexiteit van motieven en

praktijkervaringen.

Golf Residentie, Dronten | Golf Residentie Dronten

is een stereotiep voorbeeld van een privaat beheerde
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woonwijk. De Golf Residentie bestaat uit 450 wonin-

gen, geïntegreerd met een 18 holes golfbaan en

wordt in z’n geheel privaat beheerd. De ruime opzet

met vrijstaande woningen gecombineerd met de

golfbaan op een terrein van 86 hectare, doet denken

aan een Amerikaanse buitenwijk en heeft een com-

pound-achtig karakter. Zo bestaat de ruimtelijke

structuur van de Golf Residentie uit één grote cul-de-

sac waarbij zelfs voor voetgangers en fietsers geen

extra verbindingen met de omgeving zijn gemaakt. 

De gemeente Dronten kwam eind jaren 80 samen

met de ontwikkelende partij op het idee om op het

terrein van een voormalige vuilstort een golfbaan te

maken met als doelstelling ‘te komen tot een hoog-

waardige invulling waarbij wonen en golfsport geïn-

tegreerd worden om daarmee te komen tot een

uniek concept in Nederland’. Het plan is integraal

ontwikkeld door marktpartij Mourik Groot Ammers

BV en de verwerving van de nabijgelegen landbouw-

gronden is rechtstreeks tot stand gekomen, zonder

tussenkomst van de gemeente. In de grondexploita-

tie is door de private ontwikkelaar geen reservering

opgenomen voor bijvoorbeeld bovenwijkse voorzie-

ningen, alsmede een reservering voor grootonder-

houd op de lange termijn. Van meet af aan is het

voor de gemeente niet aan de orde dat het beheer na

oplevering van het plan teruggenomen wordt. Het

eigendom en beheer van de golfbaan en de gehele

infrastructuur inclusief belendend groen is nu in

handen van de bewoners. De bewoner is bij aankoop

van een woning automatisch lid en voor 1/450ste

mandelig eigenaar van golfbaan en infrastructuur. 

Alhoewel het gehele terrein privaat eigendom is en

door de vereniging beheerd wordt, is het terrein in

principe vrij toegankelijk. De gemeente hanteert het

gemeentelijk beleid met betrekking tot huisvuilinza-

meling, politie, GGD en brandweer. De daarmee

samenhangende gemeentelijke heffingen zijn gelijk

aan andere wijken. Ook dienen bewoners van de

Golf Residentie in principe dezelfde belastingen,

heffingen en leges te voldoen... Overige diensten die

normaliter door de gemeente worden verzorgd,

zoals beheer en onderhoud van de infrastructuur,

riolering en straatverlichting en ook brandkranen en

plantsoenbeheer vallen onder verantwoordelijkheid

van de vereniging.

Een groot deel van de bewoners heeft het idee dat zij

‘dubbel moeten betalen’. Hiermee refererend aan

het feit dat men behalve de kosten voor beheer, à 365

euro per kwartaal, ook de gebruikelijk onroerend

zaak belasting dienen te betalen. In de verkoopfolder

werd nog in het midden gelaten of in de waardebe-

paling rekening gehouden wordt met het feit dat de

bewoners het beheer en onderhoud zelf betalen.

Maar uiteindelijk is de waardebepaling marktcon-

form. Er is door een bewoner zelfs een rechtszaak

hierover aangespannen. De rechter zag echter geen

mogelijk om in het geval van de golfresidentie af te

wijken van de in 2000 aangepaste wet op de onroe-

rend zaak belasting, waarbij de taxatie van de

woning gebaseerd wordt op de marktwaarde. 

De Vereniging van Eigenaren heeft achteraf wel eens

geopperd of de gemeente het beheer van de infra-

structuur niet zou willen overnemen. Dit is door de

gemeente afgewezen. Volgens de gemeente is het

nooit de intentie geweest dat het beheer over zou

worden genomen en zij verwijst naar afspraken die

zij heeft gemaakt met de ontwikkelende partij. Mede

doordat het gebied integraal is ontwikkeld en de ver-

werving van de gronden rechtstreeks is gegaan, is in

de eigen begroting niet met het beheer gerekend.

Een ander argument dat volgens de gemeente mee-

speelt is van technische aard; doelend op het afwij-

kend gebruik van de materialen en civiele

constructies in het project. Hoewel deze argumen-

ten bij bewoners het onbegrip niet wegnemen, zal de

vereniging haar eigen boontjes moeten blijven dop-

pen. Momenteel zijn er meer dan 60 bewoners
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actief in de verschillende commissies en de wijk

heeft ook een eigen site. 

Stadstuin Amersfoort | Stadstuin vormt de kop van

de vinexlocatie Nieuwland en omvat 760 woningen,

waarvan 120 huurwoningen, een schietvereniging,

een Koninkrijkszaal en een scouting groep op een

gebied van ruim 20 hectare. Langs de randen staan

grondgebonden rijwoningen. In een groen, glooiend

middengebied staan woongebouwen, zonder tuin,

losjes gesitueerd. De bebouwing is divers in typolo-

gie en categorie maar in beeld en kwaliteit zorgvul-

dig op elkaar afgestemd. Het parkeren wordt voor

een groot deel gebouwd, onder de woningen, opge-

lost. 

De planopzet met veel groen en water brengt inten-

sief beheer en extra kosten met zich mee. Om te

komen tot een voor de gemeente aanvaardbare

oplossing zijn projectontwikkelaar Heijmans IBC

Vastgoedontwikkeling en gemeentebestuur vooraf

overeengekomen dat toekomstige bewoners ver-

gaande medezeggenschap zullen krijgen in het

beheer van het gemeenschappelijk groen. Om te

waarborgen dat het woongebied een hoogwaardige

uitstraling behoudt, zijn van te voren de organisatie

van eigendom en beheer en bijbehorende verant-

woordelijkheden nauwgezet vastgelegd.

Ten aanzien van het eigendom: het gemeenschappe-

lijk groen en de wandelpaden zijn mandelig eigen-

dom van de gezamenlijke eigenaren, waaronder

behalve huiseigenaren ook woningcorporatie Portaal

en de schietvereniging. Elke bewoner is voor

1/763ste eigenaar van een niet nader te benoemen

deel van het groen. De gemeente Amersfoort is

eigenaar van de wegen in het woongebied, het open

water, riolering, bruggen en de geluidswal.

Uitgangspunt voor de organisatie van het beheer is

dat bewoners zoveel mogelijk bij het beheer en

onderhoud worden betrokken onder het motto:

‘meebetalen, meebepalen en meedoen’.

Bewoners hebben bij aankoop van hun woning, voor

50 jaar het beheer afgekocht voor een som van 5000

euro per huishouden. De beheerskosten voor de

huurwoningen zijn verwerkt in de huurprijs. De

gemeente stopt jaarlijks het gemeentelijke budgetbe-

heer in een zelfde fonds. Een stichting is belast met

het beheer. Hierin zijn behalve huiseigenaren ook de

eigenaren van de overige gebouwen en de gemeente

vertegenwoordigd. De stichting heeft als opdracht

het beheer uit te voeren volgens bindende afspraken

in het beheerplan. Het eerste beheerplan is vastge-

steld door de gemeenteraad. Een tweede beheerplan

zal door de stichting zelf worden vastgelegd. Hoewel

de stichting met een meerderheid van stemmen

bevoegd is om het beheerplan te wijzigen, verwacht

de gemeente dat woningcorporatie Portaal als een

van de eigenaren met de gemeente op één lijn zal

zitten. In geval van statutenwijzigingen heeft de

gemeente een vetorecht. Zo wordt feitelijk dit mee-

bepalen sterk ingeperkt en houdt de gemeente de

regie in handen. 

Van ‘meedoen’ in de vorm van een grotere betrok-

kenheid van bewoners is op dit moment weinig te

merken. Bewoners lijken ook het idee te hebben dat

het beheer door de eenmalige bijdrage is afgekocht.

Er is vanuit de bewonersgroep bijvoorbeeld weinig

belangstelling voor de nader in te vullen thematui-

nen. De betrokkenheid van bewoners lijkt zich te

beperken tot overleg op het gebouwniveau. Dit wordt

deels veroorzaakt doordat, ruim 5 jaar na oplevering

van de eerste woningen, de ontwikkelaar nog steeds

verantwoordelijk was voor het beheer van het totale

project. Het meedoen doet denken aan het meedoen

uit het regeerakkoord van het tweede kabinet

Balkenende: ‘Meedoen, meer werk en minder

regels.’ Net als bij Stadstuin gaat het om meedoen

dat van bovenaf is opgelegd...

Eilandenbuurt Almere | Binnen de eilandenbuurt
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zijn vier doodlopende ‘pieren’ uitgegeven in mande-

lig eigendom, evenals het water tussen de pieren.

Een deel van het water is zelfs privé eigendom van

aangrenzende woningen. Bewoners nemen met de

koop van hun woning tevens de verplichtingen op

zich die dit privé eigendom met zich meebrengt.

Waarom zijn deze vier straten het eigendom van de

bewoners geworden en niet, zoals nagenoeg de rest

van Nederland, openbaar eigendom? De Eilanden-

buurt is gerealiseerd in het kader van het 25 jarig

bestaan van de stad Almere met als thema ‘gewild

wonen’. Het argument dat vanuit de context van het

‘Gewild wonen’ naar voren komt is: het geven van

zeggenschap. 

Het voordeel zou volgens de betrokken projectleider

van de gemeente moeten bestaan uit het gegeven dat

bewoners zelf hun eigen straat kunnen inrichten’.

Ten tijde van het ontwerp zijn de kopers echter nog

niet bekend en zij hebben dus in de inrichting zelf

geen stem gehad. Daarbij is het de vraag in hoeverre

makelaar en ontwikkelaar de consequenties van

deze niet gebruikelijke eigendomsverhoudingen aan

aspirant kopers hebben gepresenteerd, en hen daar-

mee bewust voor ‘invloed op de gemeenschappelijke

buitenruimte’ hebben laten kiezen. 

Natuurlijk spelen er voor de gemeente zelf nog ande-

re argumenten. Op de eerste tekeningen stonden de

pieren als steigers getekend. Gemeentewerken wilde

deze niet beheren, omdat ze niet voldoen aan de

strikte eisen die de gemeente stelt aan de inrichting

van de openbare ruimte. Met het uitgeven van de

openbare ruimte ontstaat er enerzijds meer vrijheid

voor een afwijkende inrichting en anderzijds finan-

cieel meer ruimte. Daardoor kan de buitenruimte

kwalitatief hoogwaardiger worden ingericht. De

gebouwde dekconstructie van de Arubapier biedt

bewoners door dubbel grondgebruik een gebouwde

parkeervoorziening èn een gemeenschappelijke bui-

tenruimte. De Bonairepier, St. Eustatiuspier en de

Sabapier daarentegen zijn wat inrichting betreft

redelijk conventioneel. Vraag is of de kosten van

inrichting en beheer van de straat doorslaggevend

zijn geweest in de uiteindelijke beslissing en in hoe-

verre het areaal water, dat normaal gesproken niet

uitgeefbaar is, hierin meespeelt. 2

De eilanden zijn privé eigendom met een openbaar

karakter. Het is volgens de juridisch medewerker

van de gemeente overigens niet expliciet verboden

dat bewoners een hek of slagboom plaatsen, er is

namelijk geen recht van openbare toegankelijkheid

vastgelegd. Dat deed journalist Tijs van den Boomen

in het artikel ‘Straat van jezelf’ (27 sept. 2001,

Intermediair), uitroepen dat Nederland zijn Gated

Community kreeg. Zoals wel vaker wordt in dit arti-

kel de nadruk gelegd op de mogelijke beperking van

toegankelijkheid. Een onderbelicht aspect is echter

hoe bewoners het ervaren om de verantwoordelijk-

heid te dragen voor het beheer van de eigen straat en

wat deze verschuiving van publieke naar private las-

ten inhoudt. Het gaat dan niet alleen om schoon-

maakkosten, kosten voor straatverlichting en groot

onderhoud van weg en waterkanten, maar ook het

organiseren ervan. 

De verplichtingen gekoppeld aan het mandelig

eigendom worden in feite door de gemeente via de

ontwikkelaar aan bewoners opgelegd. En op het niet

naleven van de verplichtingen of het verzuim om

deze als kettingbeding op te laten nemen bij verkoop

staan boetes tot een bedrag van fl 100.000,-. Al met

al gaat de overdracht van het mandelige eigendom

gepaard met veel kleine lettertjes, waardoor de con-

trole vanuit de gemeente gewaarborgd wordt. Het

meest opvallende op deze locatie is dat de drie ver-

schillende ontwikkelaars het concept van mandelig

eigendom verschillend hebben uitgewerkt. Niet

alleen ruimtelijk maar ook in juridische zin zijn de

pieren verschillend.

Voor de Arubapier is door de desbetreffende ontwik-
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kelaar vooraf een bewonersvereniging opgericht.

Hoewel dit in geval van mandeligheid niet verplicht

is, doet de bedrijfsjurist van Proper Stok dit stan-

daard om de beheerssituatie werkbaar te maken.

Daarnaast is vooraf een beheersplan met begroting

opgesteld, op basis waarvan bewoners een jaarlijkse

bijdrage hebben vastgesteld. De bewonersvereniging

voor de Bonairepier daarentegen is uiteindelijk in

2003 door de bewoners zelf opgericht. Men werd

daar in het koopcontract min of meer toe verplicht.

De projectontwikkelaar heeft vooraf per woning een

bedrag in de kas van de VvE moeten storten waarvan

men de komende jaren de straat denkt te kunnen

onderhouden. Er is echter geen beheerplan of over-

zicht van de onderhoudskosten op de lange termijn

gemaakt. Voor de woningen aan de St Eustatiuspier

en de Sabapier is nog steeds geen beheervereniging

opgericht. Men heeft onderling vooral onenigheid

gehad over de vereniging en over de mandeligheid.

Er worden ook geen bijdragen voor klein en groot

onderhoud geïnd. Op termijn zou het feit dat het

onderhoud en beheer niet geregeld zijn, voor bewo-

ners een groot probleem kunnen vormen, bijvoor-

beeld als het gaat om het doorverkopen van de eigen

woning. 

Bij geen van de pieren is voor het mandelig water

een vereniging opgericht. Met de bewoners aan de

Antillenweg willen de aangrenzende bewoners van

de Bonairepier, vanwege een rechtszaak over bal-

kons, niet eens een gezamenlijke vereniging oprich-

ten. Tevens wordt niets aan het onderhoud van het

water gedaan. Een bestuurslid van de bewonersver-

eniging van de Arubapier komt erachter dat het

schoonhouden van het water in de praktijk ook niet

zo eenvoudig is: de vereniging wil het uitbaggeren

mee laten lopen met de gemeenteplanning, daar het

ondoenlijk is als particulier een slibdepot te vinden

en zonder een slibdepot komt er niemand bij je bag-

geren.

Een bewoonster en voormalig bestuurslid van de

Bonairepier meent: ‘Als je het de bewoners zelf zou

vragen, zouden ze alles graag aan de gemeente over-

dragen en van die mandeligheid van de straat afwil-

len. En wat betreft de mandeligheid van het water:

Gemeente, had het a.u.b. gewoon gemeentewater

laten zijn! Dat had een hoop rechtszaken en buren-

ruzie gescheeld. Het is een illusie om te denken dat

bewoners allemaal gezellig met elkaar gaan samen-

werken om de straat en het water netjes te onder-

houden. Er is meer een houding van ‘het is dat het

moet’. 

Publieke lasten op private schouders | Gepriva-

tiseerde woonomgevingen lijken in de publieke dis-

cussie vaak het exclusieve domein van marktpartijen

en selecte groepen bewoners. De gekozen ‘construc-

ties’ worden, met name in de ontwikkelingsfase, wel

degelijk mede bepaald door vanuit de gemeente

opgelegde randvoorwaarden. In het vastleggen van

de voorwaarden, welke gekoppeld zijn aan het man-

delig eigendom, waakt de gemeente Almere in casu

de Eilandenbuurt vooral voor haar eigen belangen,

vanuit de angst om de controle te verliezen op de

kwaliteit van de publieke ruimte. Wie bewaakt in het

voortraject de belangen van de kopers? Heeft de

gemeente zich afgevraagd of deze verschuiving van

eigendom en verantwoordelijkheden ook in het indi-

viduele belang is van burgers en als het gaat om zeg-

genschap of men deze ook wil?

Weliswaar worden in bijvoorbeeld Stadstuin Amers-

foort op zorgvuldige wijze de belangen van alle par-

tijen op lange termijn gewaarborgd, maar ook hier is

zeggenschap van bovenaf opgelegd en sterk inge-

perkt. Op deze wijze verschuiven de publieke lasten

op private schouders, waarbij de overheid een sterke

vinger in de pap houdt. De vraag die gesteld moet

worden is met welk doel de gezamenlijke ontwikke-

lende partijen de zeggenschap deels bij de bewo-
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ners/eigenaren heeft gelegd. Dit lijkt bij Stadstuin

voornamelijk het instandhouden van de fysieke

plankwaliteiten te betreffen. Uit het oogpunt van

creëren van een grotere betrokkenheid is het een

gemiste kans dat de aanwezige voorzieningen

(schietvereniging, Koninkrijkszaal en scouting

groep) slechts een resultaat zijn van toevallige

omstandigheden zijn en niet beter aansluiten op

wensen en behoeften van bewoners. Ook het feit dat

de stichting nog steeds niet functioneert is vanuit

het argument van ‘willen geven van zeggenschap’

niet voorstelbaar.

In Dronten is de controle vanuit de gemeente nau-

welijks aanwezig. Bewoners zijn aangewezen op

hun eigen inzet en expertise. Evenals op andere loca-

ties blijkt het in Dronten lastig om aan bewoners uit

te leggen waarom zij zowel voor eigen beheer als de

gebruikelijke gemeentelijke belastingen moeten

betalen. Het feit dat bewoners in toenemende mate

dienen bij te dragen aan het beheer van de eigen

woonomgeving, zou op den duur een verminderd

draagvlak kunnen betekenen voor voorzieningen

waarvan men niet meteen profiteert. Daardoor holt

de gemeente haar eigen taak; lees het zorgdragen

voor de openbare voorzieningen, mede uit.

Wat uit de voorbeelden spreekt is dat met een ver-

schuiving naar een geprivatiseerde buitenruimte de

gemeente in haar afwegingen opnieuw een balans

moet zien te vinden. Daarbij dient zij niet alleen het

publieke belang te waarborgen, middels het vooraf

vastleggen van openbare toegankelijkheid en allerlei

technische en financiële voorwaarden, maar ook de

belangen van haar individuele burgers af te wegen.

Wat is het aantoonbare belang van de betrokken bur-

gers om delen van de buitenruimte in eigen beheer

te hebben en hoe verhoudt hun positie zich tot die

van medeburgers. De gemeente moet niet alleen

fysieke kwaliteiten bewaken, maar ook sociale aspec-

ten in ogenschouw nemen en niet alleen uit eigen

belang en uit gewoonte controle willen uitoefenen,

maar ook bereid te zijn om aan burgers verantwoor-

delijkheden over te dragen. Of anders gewoonweg de

gemeenschappelijke buitenruimte in openbaar ei-

gendom houden...
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De ambities om actief vorm te geven aan de nieuwe ruimte-
lijke opgaven op nationaal niveau mondde begin 2000 uit in de aanwij-
zing van een tiental ‘grote projecten’. Hieronder viel ook de Reconstructie
Zandgronden, een grootscheepse reorganisatie van het milieubelaste en
varkenszieke zandlandschap in Nederland. Tegelijkertijd met het benoe-
men van deze projecten deed zich het probleem voor hoe daar mee om te
gaan, zowel in bestuurlijke als in ontwerpende zin. Want hoe verhouden
de maakbaarheidpretenties van dergelijke omvangrijke transformaties
zich tot de alledaagse planningspraktijk? Is het wel reëel om grootschali-
ge initiatieven te definiëren in een politiek-bestuurlijke en planologische
context die in toenemende mate een gefragmenteerd en gesectoraliseerd
karakter kent? De randvoorwaarden waarbinnen dergelijke ‘grote projec-
ten’ tot stand kunnen komen zijn de afgelopen decennia immers ingrij-
pend gewijzigd. Deels als gevolg van de veranderde maatschappelijke
omstandigheden en deels als resultante van een overspannen plannings-
centralisme, is de wens van de centrale overheid aangewakkerd om min-
der centraal en meer decentraal te doen. Centrale sturing door het Rijk is
niet langer vanzelfsprekend. Door verschillende decentralisatie- en
dereguleringsoperaties die het Rijk eind jaren tachtig, begin jaren negen-
tig heeft ingezet, heeft deze nieuwe sturingsfilosofie handen en voeten
gekregen. Veel taken en bevoegdheden van de rijksoverheid zijn gewoon-
weg afgestoten of geprivatiseerd, anderen zijn gedecentraliseerd naar de
lagere bestuursniveaus. 
Ook ontwerp en inrichting van het platteland kregen te maken met deze
decentralisatietendens. Concreet kreeg het veranderde sturingsstreven
van de rijksoverheid vorm in de opeenvolgende nota’s van het ministerie
van Landbouw in de jaren negentig en tweeduizend, namelijk Dynamiek
en vernieuwing (1995), Kracht en kwaliteit (1999) en Agenda Vitaal
Platteland (2004). In deze nota’s positioneerde de overheid zich primair
als een kaderstellende en stimulerende organisatie, die de partijen in het
veld, zowel publiek als privaat, wilde ondersteunen bij de nieuw ontstane
inrichtingsvraagstukken, onder meer door het entameren van onderzoek
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en debat en het faciliteren van de kwaliteitsborging. Het ruimtelijk beleid
voor de plattelandsontwikkeling is daardoor in verregaande mate geregio-
naliseerd geraakt. Niet alleen vanuit de gedachte dat effectieve sturing het
beste op regionaal niveau te realiseren is, maar ook omdat de ruimtelijke
kwaliteiten van de landelijke gebieden in Nederland een regionaal gediffe-
rentieerd karakter kennen. Daardoor krijgen provincies, regionale
samenwerkingsverbanden en gemeenten een steeds grotere rol toebe-
deeld bij de planningsvraagstukken voor het landelijk gebied. De ooit zo
machtige, dirigistische Landinrichtingsdient is een agentschap van het
ministerie van LNV geworden. Ze opereert nu als dienst Landelijk
Gebieden met een relatief kleine centrale directie en sterke regionale
teams in een poging de aansluiting op de decentralisatie te hervinden.
Ook het bolwerk Rijkswaterstaat, ooit een staat binnen de staat, gaat bin-
nenkort deze nieuwe status van agentschap krijgen. Tegelijkertijd met de
verschuiving van het sturend en handelend vermogen van de rijksover-
heid naar de regio’s is ook de ontwerpkennis en het ontwerpinstrumenta-
rium geregionaliseerd. 
Op regionaal niveau worstelt men nu met de vraag hoe, met welke kennis
en middelen de nieuw verworven invloedspositie op een positieve manier
aan te wenden, en hoe daarbij tevens vorm te geven aan de contouren van
een nieuw, kwalitatief hoogwaardig cultuurlandschap. Voor de provincies
is het regisseren van de uitvoering van landinrichtingsprojecten een rela-
tief nieuwe opgave. De Reconstructie Zandgronden vormt als het ware de
eerste testcase in deze nieuwe bestuurlijke en planologische constellatie.
De centrale kwestie is hoe je de ambities op rijksniveau decentraal waar-
maakt. Wat in deze context hoognodig expliciet moet worden gemaakt is
een idee over de rol van de overheid in het Nederlandse landschap. Wat is
eigenlijk nog de publieke zaak, nu de provincies en veel gemeenten zich
aan de ene kant hebben bekeerd tot het bedrijven van ontwikkelingsplano-
logie, maar aan de andere kant nog steeds de vergunningverlenende
instanties zijn? Gemeenten, provincies en rijk zijn tot op heden niet in
staat geweest duidelijkheid te verschaffen over de nieuwe verdeling van
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verantwoordelijkheden die het gevolg moet zijn van de decentralisatie. De
vele ongelijksoortige bij de Reconstructie betrokken partijen, worden bij-
eengehouden in vele overleg- en discussiefora, waarin zowel publiek en
privaat als de verschillende projecten en schaalniveaus sterk door elkaar
lopen. Dit levert een uiterst diffuus beeld op, waarbij niet duidelijk is wie
nu als probleemeigenaar, opdrachtgever, opdrachtnemer of ontwerper
fungeert. De neiging bestaat om te concentreren op ‘het proces’. Goede
omgangsvormen, tijdige informatieverstrekking, zo groot mogelijk maat-
schappelijke draagvlak, management van verwachtingen en transparantie
van begrotingen en bestedingen zijn dominant geworden bij de concreti-
sering van ruimtelijke programma’s. Niet de inhoud, de ambitie en de
strekking van de ruimtelijke maatregelen maar de fixatie op ‘de ander’ of
‘de anderen’ bepaalt de voortgang. Deze situatie werd door de Limburgse
landbouwvoorman en voorzitter van de Reconstructiecommissie Noord-
en Midden-Limburg Jef Mares onlangs sterk negatief gekwalificeerd.
Volgens hem zit de Reconstructie muurvast. Iedereen zit op iemand
anders te wachten. Niemand beweegt. Wij durven de stelling aan dat wat
voor Limburg geldt in het gehele zandgebied (zo niet in heel ruraal
Nederland) aan de orde is.
Onze nieuwsgierigheid gaat uit naar de betekenis van het ruimtelijk plan
als voertuig voor besluitvorming en als versneller van de uitvoering. De
vraag is wat de aangrijpingspunten zijn voor het ontwerp in deze nieuwe
context. Immers, waar we voorheen op grote schaal konden interveniëren
in de herschikking van de rurale topografie, lijkt dat nu onmogelijk gewor-
den. Dit vraagt van ontwerpers om een andere houding en omgang met
de herstructureringsopgave in het landelijk gebied, en om de inzet van
andere strategieën voor het realiseren van ruimtelijke kwaliteit.
Omgekeerd is het nodig dat de ‘afnemers’ van ruimtelijke plannen zich
bezinnen op de wijze waarop ze ontwerpexpertise in deze gefragmenteer-
de context het beste kunnen inzetten. Tegen de achtergrond van het ver-
snipperde opdrachtgeverschap en de publieke zoektocht naar nieuw
regionaal en lokaal houvast op het vlak van rurale herinrichting kan en
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moet ruimtelijke planvorming verschillende gedaanten aannemen. Laten
we beginnen vast te stellen dat de traditionele ruimtelijke ordening met
generieke grootheden als bestemming, inrichting en beheer niet meer
onder alle omstandigheden soelaas biedt. Sterker nog: het primaat is
komen te liggen bij ‘het project’. In de stadsplanning is dat al enige decen-
nia het geval. Het project domineert daar het denken en handelen, zowel
op het niveau van het stedelijk fragment maar ook op dat van de stad als
geheel. In de landschapsplanning zet deze trend ook door. Projectmatig
werken domineert er steeds vaker het initiatief, de besluitvorming en de
uitvoering. De vertrouwde werkwijze om stapsgewijs van de grote naar de
kleine schaal te werken heeft dus ook zijn langste tijd gehad. De projec-
tenschaal heeft definitief gewonnen, zoals de Nieuwe Kaart van Nederland
(1997) prachtig illustreert. 
We suggereren een projectgebonden drieslag om de gewenste ruimtelijke
kwaliteit ten opzichte van het ruimtelijk ontwerp te positioneren: planka-
dering, planvorming en plantoetsing. Het is zinvol dat onderscheid te
maken omdat de huidige planpraktijk een mengelmoes is van genoemde
drie aspecten. Verantwoordelijkheden en adviezen lopen in veel gevallen
qua schaal- en abstractieniveau dwars door elkaar heen. Hieronder schet-
sen we de meest ideale situatie.
Plankadering krijgt gestalte in de vorm van duidelijk geformuleerde ruim-
telijke ontwikkelingsvoorwaarden. Plankadering is een publieke verant-
woordelijkheid bij uitstek. Het is een taak voor de provincie als het
initiatief of het project inhoudelijk en financieel is ingebed in een grotere
opgave of de effecten van het project zullen uitstralen over een groter
gebied, zoals bij de Reconstructie overduidelijk het geval is. Dit vraagt om
algemene visievorming op het overkoepelende schaalniveau, met andere
woorden: een kwaliteitskader. Er moet consensus bereikt worden over de
fundamentele criteria, die vervolgens kunnen worden uitgewerkt in afzon-
derlijke projecten. Anders dan de traditionele inrichtingsplannen, die de
plattelandsontwikkeling voor de verre toekomst ruimtelijk fixeerde, wor-
den nu flexibele planningsrichtingen en -principes geformuleerd, waar op
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termijn diverse plannen en initiatieven op uiteenlopende schaalniveaus
ingevoegd kunnen worden. Op provinciaal niveau zou een dergelijke exer-
citie kunnen plaatsvinden in ateliervorm, waarin zowel bestuurders, ont-
werpers als wetenschappers samenwerken en waarbij ze zich zowel over
de rangschikking, vormgeving en materialisatie van het programma bui-
gen. Gemeentelijke plankadering daarentegen is een manier om van tevo-
ren de gewenste kwaliteit van het project scherp te stellen. De geijkte
instrumenten die in dit kader worden gebruikt zijn Landschaps-
ontwikkelingsplannen en Beeldkwaliteitsplannen. Plankadering omvat
niet alleen de ontwikkelings-, maar ook de daarmee samenhangende
beheersuitspraken.
Planvorming betreft ontwerpopgaven op verschillende schaalniveaus,
soms dwars door de schalen heen, maar steeds met het doel om te komen
tot uitvoering. Er is altijd sprake van een heldere vertrouwensrelatie tus-
sen ontwerper en opdrachtgever. Deze planproductie is de
verantwoordelijkheid van een commissie, een ondernemer, een eigen-
aar/beheerder, maar kan ook direct worden geïnitieerd door een overheid.
Soms werken opdrachtgevers samen in een al of niet publiek-private gele-
genheidscoalitie. In veel gevallen zal de opdrachtgever geneigd zijn te rade
te gaan bij particuliere ontwerpers, om de onafhankelijkheid ten opzichte
van het bestuur te waarborgen. Documenten waarin voornemens gecon-
cretiseerd, gepland en begroot zijn heten bijvoorbeeld masterplannen,
inrichtingsplannen en bestekken. Over het algemeen wordt er gewerkt
met een voorlopig ontwerp en een definitief ontwerp.
Plantoetsing ten slotte omvat systematische reflectie op en verifieerbare
beoordeling van de ontwerpresultaten voordat ze tot uitvoering komen.
Plantoetsing is de taak van een zo onafhankelijk mogelijk orgaan of per-
soon. Per project kan dat zijn toevertrouwd aan een gemeentelijke super-
visor of een deskundig samengesteld kwaliteitsteam op provinciaal
niveau. Dit kan de vorm aannemen van een soort ‘vliegende brigade’,
bestaande uit experts met voldoende erkend gezag en oordelend vermo-
gen. Ze beschikken over een toetsingskader om hun beoordeling te schra-
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gen, deels ontleend aan de bovengenoemde plankadering. Hun adviezen
worden door de vergunningverlenende instantie meegewogen in de
besluitvorming.
De hier gepresenteerde projectgebonden drieslag kan richting geven aan
de toekomstige rurale herinrichtingsopgaven. Het zijn werklijnen die ver-
vlochten moeten worden met de inrichting en opzet van het ontwerppro-
ces om ruimtelijke kwaliteit te kunnen bewerkstelligen. De drieslag kan,
mits voldoende in de verf gezet, ook stimulerend werken voor alle bij de
plattelandsontwikkeling betrokken partijen. Voor hen is met deze opzet
tenminste duidelijk wat de randvoorwaarden, spelregels en toetsingska-
ders zijn waarbinnen het private initiatief kan opbloeien. De provinciale
en gemeentelijke overheden zouden daarnaast ook additionele middelen
kunnen inzetten om de beoogde ruimtelijke kwaliteit te stimuleren, bij-
voorbeeld door middel van financiële incentives, het creëren van de beno-
digde beleidsruimte voor experimenten of gebruik te maken van haar
gebruikelijke bestuurlijke kanalen, inhoudelijke deskundigheid en organi-
satiecapaciteit om samenbindend werk te verrichten bij projecten met vol-
doende potentie.
Daarnaast zou de drieslag in de Reconstructie ook verhelderend kunnen
werken, omdat het de verschillende rollen en posities van de betrokken
partijen onderscheidt, en daarbij horende taken en kwaliteitsdoelen for-
muleert. In de huidige planpraktijk is dit onderscheid nog onvoldoende
aanwezig. Ten slotte kan de drieslag stimulerend werken, omdat het de
kaders vastlegt waarbinnen men naar ruimtelijke kwaliteit dient te stre-
ven. Wanneer de lat hoog wordt gelegd, de criteria scherp zijn gesteld, er
interessante voorbeeldprojecten worden gepresenteerd, en de deskundig-
heid van de kwaliteitsteams wordt benut, is de kans groot dat een andere
drieslag, namelijk die van doelmatigheid, schoonheid en stevigheid, wordt
gerealiseerd. Het is deze drieslag waar het toekomstig agrarisch landschap
uiteindelijk zijn kwaliteit aan ontleent. 
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Tussen inhoud en proces | Sinds alweer een aantal jaren staat in Nederland ontwikke-

lingsplanologie op de agenda. In de context van een toenemende complexiteit en versnelling van de

ruimtelijke dynamiek, onder meer als gevolg van een verdergaande liberalisering en mondialisering

van markten, voldoet de oude reguleringsplanologie niet langer. Zo is het conventionele plandenken

niet goed in staat om in te spelen op de regionale diversiteit. Dit is voor regio’s steeds meer noodza-

kelijk geworden, teneinde zichzelf nadrukkelijker op een bovennationale markt te profileren.

Daarnaast voorziet het plandenken onvoldoende in de toenemende noodzaak sneller in te spelen op

passerende kansen. Zodra het plan goed en wel door alle bestuurlijke lagen is aanvaard, is het alweer

verouderd. Bovendien was er sprake van een toenemende kloof tussen de planvorming aan de ene

kant en de feitelijke uitvoeringspraktijk aan de andere. Papier is geduldig en zo het al ooit het geval is

geweest dat ontwikkelingen als vanzelf kwamen aanwaaien en het slechts zaak was om ze in goede

banen te leiden, dan is die tijd nu toch definitief voorbij. Kansen moeten actief worden aangeboord en

gecreëerd, niet alleen op het internationale schaalniveau, waar dat feitelijk altijd al het geval is

geweest, maar steeds meer ook op het (inter)regionale. Zoals de naam al aangeeft beoogt ontwikke-

lingsplanologie te komen tot een beter werkbare en effectievere relatie tussen plan en ontwikkeling.

De publieke praktijk van de planning en de private praktijk van de ontwikkeling moeten meer op

elkaar worden betrokken. En dat niet zozeer door een versterking van de handhaving, maar door de

uitvoeringspartners in een eerder stadium in het ruimtelijke ontwikkelingsproces te betrekken. De

betekenis van het plan verschuift van een autonoom reguleringsinstrument naar een integrerend, sti-

mulerend en mobiliserend ontwikkelingsmoment; een verschuiving van inhoud naar proces. Maar

hoe worden plan en ontwikkeling, inhoud en proces vervolgens op elkaar betrokken? En hoe kan daar-

bij recht worden gedaan aan niet alleen het ontwikkelingsproces, maar ook de ruimtelijke kwaliteit?

In de ontwikkelingsplanologische praktijk zijn meerdere lijnen te onderscheiden. Een heel heldere

lijn is die van de lagenbenadering, een al wat oudere die van de interactieve beleidsvorming. Het

nadeel van beiden benaderingen is dat ze zich primair blijven oriënteren op de planvorming, zij het

in het ene geval met meer oog voor de mobiliserende werking van gebiedskwaliteiten en in het ande-

re met meer oog voor de inbreng van een diversiteit van stakeholders en de democratische legitimi-

teit van genomen beslissingen. Het gevolg daarvan is dat de huidige voorbeeldplannen van

Nederlandse (dus poldermodel) ontwikkelingsplanologie nog sterk een inside-out karakter hebben.

Vaak gaat het er eerst om dat de verschillende overheden en geïnstitutionaliseerde belangenvertegen-

woordigers (over de verschillende lagen of schaalniveaus) zelf een oordeel hebben gevormd welke weg

ze op willen gaan, om vervolgens private stakeholders van buiten bij het project of plan te betrekken.

Mochten deze überhaupt al op een dergelijk ‘overheidsplannetje’ willen inzetten, dan blijf dit vaak

beperkt tot de uitvoerende of belangenbehartigende en niet de strategische of ‘global leading’ stake-

holders’, de zogeheten ‘leader firms’. Ten tweede krijgen de ontwikkelingsplanologische voorbeeldpro-

jecten veelal een ‘rood voor andere (zwakke) functies karakter’. De projecten gaan overwegend en

vooral over uitbreiding, niet over reconstructie of revitalisering. En daarbij moeten winstgevende
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woningbouw, bedrijvigheid of kantoorontwikkeling voldoende geld opleveren voor de tevens gewens-

te groenontwikkeling, natuurbouw, waterberging, openbaar vervoer exploitatie en/of ontwikkeling

etc., teneinde integratieve planvorming, ontwikkelingskwaliteit of onderlinge meerwaarde (de zogehe-

ten traditionele win-win situatie) te kunnen garanderen. Daarmee wordt ontwikkelingsplanologie in

feite gemarginaliseerd tot een alternatieve flappentap in tijden van budgettaire overheidsnood of tot

een alternatieve mogelijkheid voor dragers van onrendabele, maar toch maatschappelijk en/of project-

gewijze voorzieningen. In vergelijking tot meer vooruitstrevende voorbeelden elders op deze wereld,

zijn deze voorbeelden van ontwikkelingsplanologie dan wel erg basic, dan wel lopen zij erg achteraan.

Bovendien blijven de innovativiteit en creativiteit van de alternatieve oplossingen en nieuwe vormen

van ruimtegebruik hier wel erg beperkt. Daarmee zullen we de internationale concurrentiestrijd om

een goede positionering van regio’s in een wereldwijd netwerk waarschijnlijk niet gaan winnen. Een

nieuwe en meer doordachte aanpak is nodig om te komen tot een hechtere integratie van plan en ont-

wikkeling. 

De actorbenadering: de Heuvelland case | In het Zuid-Limburgse Heuvelland wordt tegen deze ach-

tergrond sinds zo’n anderhalf jaar geëxperimenteerd met een andere benadering, door ons getooid

met de term ‘actorbenadering’. Niet zozeer de gebiedskwaliteit als zodanig vormt hier het primaire

oogmerk, maar de noodzaak tot het mobiliseren van (regionaal gebonden of ingebedde) ontwikke-

lingsactoren, die vanuit die binding en natuurlijk ook vanuit puur eigenbelang bereid en in staat zijn

om gebiedskwaliteiten te onderhouden en versterken. Het betreft een poging om inhoud en proces op

een directere manier met elkaar te verknopen. Het vertrekpunt voor het project lag niet zozeer in de

ruimtelijke ordening als zodanig, maar in de gevoelde noodzaak om te komen tot een versterking van

de toeristische economie in het Heuvelland. Binnen het Limburgse Investerings- en

Ontwikkelingsfonds (LIOF) - een van de regionale ontwikkelingsfondsen in Nederland die werken

onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van EZ - ontstond de behoefte na te gaan of op dat

vlak iets te doen was. Daartoe werd advies gezocht bij de leerstoel Vrijetijdwetenschappen van de

Universiteit van Tilburg. Het Heuvelland vormt een van de oudste toeristische gebieden in ons land.

In een gemeente als Valkenburg aan de Geul is het toerisme goed voor zo’n 70% van de werkgelegen-

heid. Bovendien speelt een rol dat het toerisme, samen met de landbouw, een belangrijke economi-

sche drager vormt van het kleinschalige Heuvellandschap. Beiden, zowel de landbouw als het

toerisme, staan echter onder druk. Met de opkomst van het fenomeen van de low cost carriers moet

het binnenlandse toerisme steeds meer de concurrentie ervaren van verder weg liggende bestem-

ming: er lekt koopkracht weg uit land en regio. De landbouw ziet zich geconfronteerd met een toene-

mende druk tot afbouw van de landbouwsubsidies en dus een verdergaande internationale

concurrentie. Het idee bestond dat, als er niets zou gebeuren, beide sectoren de komende jaren gecon-

fronteerd zouden worden met een koude sanering die, bij een inadequate begeleiding, het landschap

definitief zou verrommelen. Nu al doet zich een proces voor waarbij steeds meer hotels worden ver-
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kocht aan projectontwikkelaars die deze veranderen in appartementen. Hoe kon de economie in het

Heuvelland op een zodanige manier worden versterkt dat dit de wederzijdse afhankelijkheid ten goede

zou komen van de veerkracht van het toerisme aan de ene kant en de kwaliteit van het cultuur en

natuurlandschap aan de andere? Na een uitgebreide analyse van de toeristische waardeketens, zowel

in hun algemeenheid als specifiek voor het Heuvelland, ondersteund door Zka, Leisure Consultants

& Planners uit Breda, was de conclusie dat van de toeristische bedrijfskolom zelf onvoldoende ver-

wacht kon worden. In de financierings- en exploitatiestructuur binnen de sector overheerst een oriën-

tatie op de korte termijn en de eigen bedrijfskolom van het vervoer en verblijf. Als men al voldoende

kapitaal overhoudt om daadwerkelijk te innoveren of expanderen, dan wordt dat kapitaal in overwe-

gende mate gestoken in de eigen keten. De sector is in hoge mate afhankelijk van de omgevingskwa-

liteit van natuur en cultuur, maar investeert daar zelf nauwelijks actief in. Om meerdere redenen

moest dus worden ingezet op een strategie die niet zozeer uitging van de toeristische keten zelf, maar

die directer aansloot bij de omliggende cultuur en natuurwaarden en die en passent zou zorgen voor

de regionale ‘traffic’ nodig om het toerisme te onderhouden en stimuleren. Er werd ingezet op een

horizontale in plaats van verticale strategie waarbij de cultuur en natuurwaarden van het gebied uit-

gangspunt dienden te zijn van economische vernieuwingsimpulsen. Met de kansenkaartmethode van

het stedenbouwkundig bureau Urban Unlimited - eertijds al eens experimenteel uitgeprobeerd voor

het Knooppunt Arnhem Nijmegen en recent met succes ook toegepast in de stadsvernieuwing, en bij

Transit Oriented Development projecten, kon met gebruikmaking van een Interreg 3c subsidie (het

TouriSME programma) het project ook de beoogde ruimtelijke meerwaarde krijgen. Begonnen werd

met een inventarisatie van de kernwaarden van het Limburgse Heuvelland, met name op het kruis-

punt van natuur (landschap) en cultuur (occupatie). Daartoe vonden gesprekken plaats met regionale

sleutelfiguren en werden bestaande dataverzamelingen geanalyseerd, onder meer met betrekking tot

de in het gebied aanwezige bedrijfsactiviteiten en toeristische typologieën. Vervolgens is op Europese

schaal gezocht naar toonaangevende referenties. De referenties betroffen gebieden waarin, op basis

van vergelijkbare gebiedskwaliteiten, horizontale clusters van economische activiteiten zijn ontwik-

keld, die enerzijds inspelen op en dragers vormen van die gebiedskwaliteiten en waarvan anderzijds

het toerisme een wezenlijk onderdeel vormt. De referenties betroffen Bourgogne (allianties rondom

streekeigen voedsel), Baden-Baden (allianties rondom kuren en gezondheid), Poitiers (allianties rond-

om media en technologie), Billund (allianties rondom branding, in dit geval Lego) en Nice (allianties

rondom science en technologie) en vele anderen. Een en ander is beeldend samengevat in een inspi-

rerend boekwerkje ‘Groeten uit ... (de hele wereld)’ (UU Rotterdam 2004). De referenties zijn verder

onderzocht op de aanwezige vervlechting van waardeketens en op de manier waarop die inspeelden

op aanwezige natuur en cultuurkwaliteiten aan de ene kant en het toerisme aan de andere. Het zo ont-

wikkelde materiaal is uiteindelijk samengevat in een gebiedsmatrix. Daarin zijn de rode en groene

kernwaarden van het gebied (van de kloosters, molens en boerderijen tot aan de hellingbossen, de

fruitbomen en beekdalen) samengebracht met de onderscheiden thema’s en potentiële nieuwe mark-

P
L

A
N

N
IN

G
| P

R
O

C
E

S
| IN

S
T

R
U

M
E

N
T

A
R

IU
M

H
A

N
S

M
O

M
M

A
A

S
E

N
L

U
U

K
B

O
E

L
E

N
S

BINNENWERK DEF  24-03-2006  17:54  Pagina 165

   



ten. Uiteindelijk zijn vijf thema’s benoemd: 1) Volle Smaken (combinaties van toerisme met de rijke

traditie van regionale voedselproductie en het internationaal bekende culinaire aanbod); 2) Helende

Hellingen (combinaties van toerisme met zorg, en in het gebied al aanwezige wellness, plastische chi-

rurgie, natuurrecreatie); 3) Weelderige Tuinen (Lifestyle branding rondom huis en tuin), in combina-

tie met de aanwezige kastelen, kasteeltuinen en groene themaparken (Mondo Verde, Gaia park); 4)

Verbonden Velden (toevoeging van multimedia en ict aan de andere functies van het Heuveland via

WiFi en UMTS toepassingen); 5) Elementair Erfgoed (koppeling van aanwezige kernwaarden aan

innovatieve industriële activiteiten in het gebied rondom energie - water, wind, aardwarmte, biomas-

sa - en automotive - waterstof).

Deze samen en in bilateraal gesprek met verschillende markttrekkers ontwikkelde kansenkaarten zijn

op hun beurt voorgelegd aan rondetafelbijeenkomsten met tal van stakeholders, ondernemers en

investeerders in en rondom de regio. De gesprekken waren bedoeld om te toetsen of de kansen van

de regio afdoende in beeld waren gebracht en om horizontale investeringen aan te trekken, dat wil

zeggen investeringen die wilden inspelen op aanwezige natuur en cultuurkwaliteiten om die kwalitei-

ten vervolgens te verknopen met de eigen bezigheden. Aan de rondetafelgesprekken namen uiteenlo-

pende soorten ondernemingen deel, van kleine, lokale tot aan grote, nationale of zelfs internationale

spelers. Over het algemeen was sprake van enthousiaste reacties. Vooral het denken in termen van de

horizontale verknoping van gebiedsgerichte waardeketens en de koppeling van die ketens aan aanwe-

zige cultuur en natuurwaarden en aanwezige vormen van bedrijvigheid in de sfeer van het toerisme,

de streekeigen agrarische productie, de culinaire economie, de wellness en gezondheidszorg, techno-

logie en innovatie vormde aanleiding tot een collectieve speurtocht naar nieuwe markten met de bij-

behorende investeringen. Uiteindelijk zijn er aan de hand van de tijdens en rondom de gesprekken

door de ondernemers geventileerde investeringsproposities vijf ontwikkelingsperspectieven onder-

scheiden. Rondom elk van die perspectieven zijn momenteel projectgroepen van ondernemers actief.

Binnen de projectgroepen werken zogenaamde ‘trekkers’ (partijen die het investeringsinitiatief

nemen) en ‘duwers’ (partijen die flankerende en ondersteunende projecten ontwikkelen) samen aan

de ontwikkeling van nieuwe product-markt combinaties. Meest perspectiefrijk bleken hier in eerste

instantie het thema Helende Hellingen, vooral toegepast op de koppeling van ziekenhuizen en speci-

fieke chirurgische ingrepen met herstellende weelde die zorghotels kunnen bieden. Het stelt zieken-

huizen in staat de wachtlijsten te minimaliseren en nieuwe markten aan te boren. Op hun beurt biedt

het kwaliteitshotels (zoals die bijv. van Camille Oostwegel) de kans om in rustige tijden een voldoen-

de bezettingsgraad te houden, terwijl het tegelijkertijd patiënten de mogelijkheid geeft om in een

meer aangename omgeving, zelfs met hun partner te herstellen; en dit alles tegen geringere kosten.

Daarnaast werden en worden ook opmerkelijke coalities gesmeed met betrekking tot de thema’s

Wellness in Weelde (de ontwikkeling van preventieve life style trajecten met de toeristische sector door

zorgverzekeraars), Goddelijk Leven (de ontwikkeling van nieuwe formules van ouderenhuisvesting
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met gebruikmaking van cultuurhistorisch erfgoed) en Volle Smaken (het opzetten van een gebiedsei-

gen smaakcoöperatie van producenten van streekeigen producten in relatie tot de vele kwaliteitsres-

taurants in de regio, kleine streekmarkten, maar bovenal een grote versmarkt in het stadshart van

Maastricht). Tenslotte blijkt inmiddels ook Vodafone bereid om met betrokken ICT, landschappelijke

en toeristische attracties het thema Verbonden Velden te gaan vormgeven. In combinatie met de aan-

leg van een volledig dekkend wireless regionaal breedband netwerk, ondermeer via de veelvuldig aan-

wezige kerktorens en bidkapelletjes in het gebied, zullen toeristische en zorgarrangementen via de

gsm worden aangeboden. 

Conclusie en reflectie | Op het moment van het schrijven van deze tekst zijn de diverse projectgroe-

pen druk bezig hun investeringsvoornemens verder uit te werken. Daarnaast is sprake van een over-

koepelend ondernemersoverleg waarin de gebiedsgerichte uit- en inbouw van het project gestalte

moet krijgen. Hierin spelen aspecten een rol als de mogelijke ontwikkeling van een gebiedsgericht

investeringsfonds, de ontwikkeling van een kennisfonds ten behoeve van de vele juridische, economi-

sche, ruimtelijke en bestuurlijke kennisvragen die zich nu al aandienen, de inpassing van de projec-

ten in de bestaande planvorming en de onderlinge verknoping van de projecten omwille van de

beoogde versterking van gebiedskwaliteiten. Samen moeten deze ingrediënten vorm geven aan de

regionale ontwikkelingsarena. 

Veel is dus nog onzeker. Niettemin tekenen zich in dit project de contouren af van een andere bena-

dering van gebiedsgerichte ontwikkeling waarin gewenste ruimtelijke kwaliteiten directer worden ver-

bonden met feitelijke ontwikkelingstrajecten. Het ‘Nieuwe Markten project’ zoals het officieel heet, is

in eerste instantie begonnen als een economisch project. Voorop stond en staat de economische struc-

tuurversterking in het Heuvelland. Daarbij is vanaf het begin een nadrukkelijke koppeling gelegd naar

de ruimtelijke kernwaarden, zowel in een landschappelijk als in een cultureel opzicht. Inzet van de

economische herstructurering was nu juist om economische dragers te vinden die ook naar de toe-

komst kunnen helpen de bestaande ruimtelijke kwaliteiten in stand te houden. Uiteindelijk heeft dit

geresulteerd in de mogelijkheid tot de ontwikkeling van een palet van economische activiteiten die ons

idee van het platteland in de toekomst behoorlijk zal doen veranderen. Een nieuwe diensteneconomie

neemt bezit van het rurale gebied. Een belangrijk deel van de daarin gesitueerde agrarische productie

oriënteert zich niet langer louter of zelfs primair op de verticale waardeketen van de agrarische pro-

ductie, maar op horizontale waardeketens binnen de regionale ruraal-urbane diensteneconomie.

Idem de toeristische economie. Hier ontwikkelt zich wat de Britse planologe Patsy Healey eerder heeft

betiteld als een strategie van ‘collaborative placemaking’. De kleinschalige ruimte van het Heuvelland

krijgt gestalte aan de hand van collaboraties tussen waardeketens die eerder met de rug naar elkaar

toestonden. In dit project is dit vooralsnog gebeurd binnen de bestaande ruimtelijke plankaders, maar

het is goed in te zien hoe een vergelijkbare strategie juist kan dienen om in een en dezelfde beweging

zowel de ruimtelijke plannen voor een gebied te actualiseren als de daartoe benodigde publieke en pri-
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vate dragers te mobiliseren. Bovendien zullen ook de huidige investeringsproposities op tal van terrei-

nen aanlopen tegen planologische regels die weliswaar in eerdere fasen van economisch-ruimtelijke

ontwikkeling zinvol waren, maar nu hun rationaliteit hebben verloren. Hier komt vervolgens de rol

van de gemeentelijke en provinciale overheid nadrukkelijk in het vizier en daarmee de publieke legi-

timering van de ontwikkelde en nog te ontwikkelen plannen, alsmede de bijbehorende borging van

kwaliteit. Tot nog toe speelde de overheid alleen op de achtergrond een rol. Natuurlijk is in het begin

van het proces draagvlak gecreëerd bij zowel de provinciale als de gemeentelijke overheden. Maar ver-

volgens is beide gevraagd op de tweede rang te gaan zitten. Zij zaten niet aan bij de rondetafelbijeen-

komsten, overigens net zo min als tal van sectorale belangenorganisaties (met uitzondering van Het

Limburgs Landschap). Gevreesd werd dat de sectoraal en ruimtelijk verkokerde structuur van de over-

heid het integrale marktgeoriënteerde proces in een te vroeg stadium zou compliceren en verzwaren.

De inzet was nu juist om via de activiteiten van marktpartijen een regionale handelingsruimte te creë-

ren die de ruimtelijk en sectoraal versnipperde structuur van het semi-publieke domein zou overstij-

gen. Nu de integrale investeringsvoornemens moeten worden terug vertaald naar de institutionele

omgeving doet de verkokerde structuur daarvan zich gevoelig gelden. Om haar legitimerende en

handhavende functie adequaat te kunnen vervullen zal ook die institutionele omgeving vervolgens een

transitieproces moeten doormaken. De komende tijd zal leren of het project daarin slaagt. 

Voor meer informatie over het project: ‘Heerlijk Heuvelland: nieuwe markten en allianties voor toerisme in

het Heuvelland’. Uitgevoerd door Zka Leisureconsultants en partners, Urban Unlimited en

Vrijetijdwetenschappen, Universiteit van Tilburg, januari 2005. Als pdf file te downloaden van www.urba-

nunlimited.nl
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ten en Bannink, B.A. (2004). Risico’s in bedijkte termen: een thematische evaluatie van het Nederlandse vei-
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Assessment and Environmental Crisis: Toward an Integration of Science and Participation. In:
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Henemaaijer, A. (eds.) (2003). Nuchter omgaan met risico’s: milieu- en natuurplanbureau (MNP)-RIVM.
Bilthoven, RIVM rapport 251701047 | Klijn, E.H., Bueren, E. van, Koppenjan, J., Douma, A.,
Houwelingen, M. van en Voort, H. van den (2000). Spelen met onzekerheid: over diffuse besluitvorming
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A new approach to risk evaluation and management: risk based, precaution-based and discourse-
based strategies. In: Risk Analysis, volume 22, nr. 6 | Lijklema, S. (2001). Water beheren en communice-
ren: een studie naar het publieke draagvlak voor het waterbeheer in Nederland. (S.l.), (s.n.) | Ministerie van
VROM (2004). Nuchter omgaan met risico’s, beslissen met gevoel voor onzekerheid. Ministerie van VROM,
Den Haag | Neuvel, J. en Aarts, N. (2004). Voorbij de leek de wetenschapper en de moralist. Een
onderzoek naar typen argumenten die mensen gebruiken om geloofwaardigheid op de bouwen in
onderhandelingen over de herinrichting van het landelijk gebied. In: Tijdschrift voor sociaalwetenschap-
pelijk onderzoek in de landbouw, 19, pp. 208-216 | Neuvel, J.M.M. (2005). Wateroverlast en watertekort:
percepties op risico’s en consequenties voor de ruimtelijke ordening. Bilthoven, RIVM | Roo, G. de (1999).
Planning per se, planning per saldo: over conflicten, complexiteit en besluitvorming in de milieuplanning.
Sdu Uitgevers, Den Haag | SCP (2002) Kijken naar gevaren. Over maatschappelijke percepties van exter-
ne veiligheid. Sociaal Cultureel Planbureau, Den Haag | Sherif, C.W., Sherif, M. and Nebergall, R.E.
(1965). Attitude and attitude change: The social judgment - involvement approach. Philadelphia (etc.), (s.n.)
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Uitgeverij, Den Haag

Noot 1. Deze norm geldt voor bestaande situaties. Voor nieuwe situaties geldt een strengere norm van
een kans van 1 op 1.000.000 per persoon per jaar.
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Vuurwerkramp in Enschede, tsunami in
Azië, orkaan in New Orleans. Recente gebeurtenissen hebben
opnieuw laten zien hoe groot de maatschappelijke impact is van
een ramp. Hoewel het gaat om gebeurtenissen met een kleine
kans van voorkomen, komen ze voor en leidt de kans op nieuwe
vergelijkbare gebeurtenissen (ondanks de kleine kans) tot maat-
schappelijke onrust (SCP, 2002). De partijen die betrokken zijn bij
de risicopreventie en rampenbestrijding staan daarom onder grote
maatschappelijke druk om continu hun kennis, technologie en
vaardigheden op een hoog peil te houden en waar nodig verder te
ontwikkelen.
Verbetering van de communicatie over risico’s naar de burgers
vormt een belangrijk speerpunt in het Nederlandse risicobeleid.
Een bekend initiatief op dit gebied is de ontwikkeling van risico-
kaarten, waarvan de eerste al op het internet zijn verschenen. Op
deze risicokaarten is bijvoorbeeld zichtbaar waar risicovolle activi-
teiten plaatsvinden, zoals het vervoer van gevaarlijke stoffen, of
waar chemische installaties aanwezig zijn. Ook kan worden nage-
gaan wat de omvang is van de mogelijke consequenties van een
ramp. Deze mogelijke consequenties zijn weergegeven in de vorm
van zogenaamde effectafstanden of risicocontouren. 
Minister Remkes van Binnenlandse Zaken vroeg zich onlangs
hardop af de overheid er wel wijs aan deed risicokaarten vrij toe-
gankelijk via het 
internet beschikbaar te stellen. Ze zouden wel eens een gemakke-
lijk hulpmiddel voor terroristen kunnen zijn. Deze uitlating is
tekenend voor zowel de nog weinig uitgekristalliseerde rol van de
risicokaarten als voor de nog altijd moeizame verhouding tussen
overheid en burgers.
Wij denken dat risicokaarten een waardevol instrument kunnen
zijn voor de ruimtelijke planning, waar men ook bij het oplossen
van veiligheidsvraagstukken te maken heeft met een terugtredende
overheid, een toenemende rol van plaatselijke belangengroepen en
een vraag om meer ruimte voor lokale afweging. In deze bijdrage
lichten we dit toe aan de hand van: • de verschuiving van een
centraal kaderstellende, naar een netwerkgerichte aanpak van het
risicobeleid; • de verscheidenheid in opvattingen over risico’s en
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mogelijke oplossingen, en de rol van macht in het besluitvor-
mingsproces.

Een netwerkgerichte aanpak van het risicobeleid | Vanaf de jaren
zeventig is het milieubeleid verschoven van een centraal kaderstel-
lend normbeleid naar een meer gebiedsgericht beleid waarin
ruimte is voor lokale afweging (De Roo, 1999). Deze ontwikkeling
is ook te zien in het externe veiligheidsbeleid dat onderdeel is van
het milieubeleid. In de nota Omgaan met risico’s (Tweede Kamer,
1989) werd de risicobenadering als algemeen geldend principe
voor de normstelling geïntroduceerd. Het maximaal toelaatbare
risico voor het overlijden door grote ongevallen en blootstelling
aan stoffen en straling werd gesteld op een kans van 1 op 100.000
per persoon per jaar. 1 In het ruimtelijk beleid is deze norm ver-
taald in risicocontouren rondom risicovolle activiteiten zoals
industrieterreinen of vliegvelden. Daar waar het risico de norm
overschrijdt zijn maatregelen noodzakelijk of mag niet gebouwd
worden. 
In 2004 is de beleidsnotitie Nuchter omgaan met risico’s
(Ministerie van VROM, 2004) uitgebracht. In deze notitie over de
omgang met externe veiligheidsrisico’s wordt de norm nog steeds
als uitgangspunt voor beleid gehanteerd, maar wordt voor com-
plexe problemen ruimte gelaten voor een meer participatieve en
gebiedsgerichte aanpak, waarbij ook van de norm kan worden
afgeweken. De norm wordt genuanceerd. Hiermee wordt afgestapt
van het hiërarchische kaderstellend beleid en wordt aangesloten op
uitgangspunten van netwerksturing: de aanpak van complexe pro-
blemen vindt plaats in netwerken van wederzijds afhankelijke
organisaties, waarbij niet de hiërarchie, maar de samenwerking
tussen actoren centraal staat (Klijn et al., 2000). 

De norm als afgesproken werkelijkheid | In de klassieke omgang
met risico’s wordt ervan uitgegaan dat risico’s redelijk objectief te
bestuderen zijn. Risico’s worden uitgedrukt in een bepaald getal,
bijvoorbeeld de kans 
op een incident vermenigvuldigd met de effecten van dat incident.
Deze benadering van risico’s als een eenduidig, objectief te kwanti-
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ficeren verschijnsel wordt verworpen door sociaal-psychologen
(Klinke en Renn, 2002; Fisscher, 2003; De Hollander en
Hanemaaijer, 2003; Lijklema, 2001). Zij stellen dat risico’s niet
kunnen worden gezien als een universele grootheid. Het is een
sociaal construct. Zij wijzen er op dat wetenschappers voortdurend
aannames doen bij het bepalen van risico’s. Kwantitatieve risico’s
zijn gebaseerd op subjectieve afspraken over hoe risico’s (zowel de
kansen als effecten) zo werkelijk mogelijk kunnen worden weerge-
geven. Daar komt bij dat risico’s meer zijn dan een getal. Bij de
acceptatie van risico’s speelt ook de beleving ervan een belangrijke
rol. Aspecten als het al dan niet vrijwillig worden blootgesteld aan
risico’s, de mate van catastrofaliteit ervan en de beheersbaarheid
van mogelijke gevolgen hebben invloed op de acceptatie van risi-
co’s.
Wanneer we deze redenering koppelen aan de trend naar een net-
werkbenadering bij de omgang met risico’s zullen we ervan uit
moeten gaan dat wanneer meerdere partijen worden betrokken,
verschillende percepties op risico’s (en bijgevolg ook verschillende
definities van het veiligheidsvraagstuk) een rol zullen spelen bij de
besluitvorming. Een sprekend voorbeeld daarvan is de discussie
over de locatiekeuze van UMTS masten. Het ministerie van
VROM stelt dat plaatsing van deze masten op woongebouwen niet
altijd te vermijden is. Ook stelt het ministerie dat de stralingsvel-
den van de basisstations in de leefomgeving doorgaans aanzienlijk
lager zijn dan de internationaal aanbevolen referentiewaarden voor
de bescherming tegen korte termijn gezondheidseffecten
(Ministerie van VROM, 2004). Desondanks leidt de plaatsing van
masten vaak tot fel verzet van bewoners. Er bestaan intussen ver-
schillende websites waarop, onderbouwd met wetenschappelijk
onderzoek, de schadelijke gevolgen van UMTS worden benadrukt
en ervaringen en nieuwsberichten worden uitgewisseld (zie bij-
voorbeeld www.stopumts.nl). 
Ook in het beleid dat gericht is op het tegengaan van overstromin-
gen zijn discussies gaande over de manier waarop de overstro-
mingsrisico’s bepaald moeten worden. In het rapport Risico’s in
bedijkte termen van het Milieu- en Natuurplanbureau (Ten Brinke
en Bannink, 2004) zijn kanttekeningen geplaatst bij de gangbare,
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op eenduidig te kwantificeren normen gestoelde risicobenadering.
Er wordt, aldus het MNP, onvoldoende rekening gehouden met de
zeespiegelstijging en met de gevolgen van de economische groei
op de hoogte van de schadeverwachting, terwijl bovendien het
maatschappelijke risico van overstroming aanmerkelijk hoger
moet worden ingeschat dan dat voor (andere) externe veiligheids-
domeinen. Het verwachte jaarlijkse verlies aan mensenlevens door
overstromingen in Nederland is volgens het MNP minimaal tien
keer zo hoog als dat verlies ten gevolge van de gezamenlijke overi-
ge externe veiligheidsrisico’s. 

Deze voorbeelden laten zien dat risicoschattingen niet objectief
zijn en dat percepties op risico’s kunnen verschillen. Dit kan een
spanning opleveren tussen de ‘feitelijke’ of ‘objectieve’ risico’s en
de ‘gevoelde’ risico’s. Nadruk leggen op de feitelijke risico’s kan
indruisen tegen de beleving van mensen en leiden tot hevig verzet,
terwijl het uitgaan van gevoelde risico’s kan leiden tot emotionele
in plaats van rationele besluitvorming (Vasterman, 2005). Met de
betrokkenheid van meerdere actoren bij de ontwikkeling van risi-
cobeleid is het dan ook zaak tot een zo breed mogelijk gedragen
risicodefinitie te komen.

Verschillende voorkeuren voor oplossingsrichtingen | Een tweede
vraagstuk wordt gevormd door het feit dat verschillende actoren
beschikken over verschillende belangen, kennis, waarden, normen
en overtuigingen. Vanuit deze uiteenlopende referentiekaders zul-
len zij informatie verschillend beoordelen (Aarts en Van
Woerkum, 1994). Verschillen in voorkeur voor maatregelen of
oplossingsrichtingen kunnen zo begrepen worden. Gesteld kan
worden dat wanneer een gekozen maatregel om risico’s te reduce-
ren inpasbaar is in of aansluit op het referentiekader van betrokke-
nen, de maatregel eerder geaccepteerd wordt dan wanneer een
maatregel sterk botst met iemands belangen, kennis etc. (Sherif et
al., 1965; Neuvel en Aarts, 2004). Zo valt te begrijpen dat de aan-
leg van een waterberging in combinatie met natuurontwikkeling
om risico’s van droogte te reduceren doorgaans beter valt bij
natuurorganisaties dan bij de agrarische ondernemer die hiervoor
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zijn land beschikbaar moet stellen. Bij ruimtelijke inrichtings-
vraagstukken kunnen dergelijke verschillen in referentiekader dui-
delijk naar voren komen en veel discussie opleveren (Neuvel,
2005). 

Aandacht voor macht | Bij de trend naar een meer participatieve
aanpak van het risicobeleid, krijgen we te maken met meerdere
actoren die kunnen verschillen in opvatting over risico’s en oplos-
singsrichtingen. Hierdoor ligt er een moeilijke taak bij de uiteinde-
lijke afweging van en keuze voor verschillende risicopercepties en
voorkeuren voor oplossingsrichtingen. Informatie wordt immers
steeds beoordeeld vanuit een bepaald referentiekader en is daar-
door subjectief. Bovendien proberen ook allerlei partijen de afwe-
ging te beïnvloeden. Flyvbjerg et al. (2003) laten dit zien aan de
hand van een analyse van een groot aantal ‘megaprojecten’ (over-
wegend grote infrastructurele werken) over de hele wereld. Het
viel hen op dat financiële risico’s en effecten op de omgeving
structureel te laag worden ingeschat. Dit kon niet alleen worden
verklaard door ‘menselijk optimisme’ of onzekerheden in en com-
plexiteit van de berekening (je zou verwachten dat er dan evenveel
overschattingen als onderschattingen zouden zijn). Ook macht en
achterliggende belangen speelden een belangrijke rol. Risico’s wer-
den over het algemeen strategisch lager ingeschat om het project
door te laten gaan en de eigen belangen daardoor niet in gevaar te
laten komen. 

Noodzaak van publieke discussie | De risicokaart is een representa-
tie van de ‘objectieve’ risico’s uit de kwantitatieve risicoanalyses.
Hoewel geen enkele risicoanalyse de toekomst zal kunnen voor-
spellen kunnen deze analyses ruimtelijke planners wel helpen om
beter onderbouwde keuzes te maken over waar bijvoorbeeld extra
voorzorgsmaatregelen noodzakelijk zijn. De risicokaart is daarom
een hulpmiddel bij het rationaliseren van de besluitvorming. Ook
kan de risicokaart helpen bij het inzichtelijk maken van mogelijke
gevolgen van alternatieven. Voor verschillende maatregelen kan
worden berekend welke risicoreductie een maatregel tot gevolg
heeft. Dit kan worden weergegeven op de risicokaart. Daar waar de
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risico’s de veiligheidsnormen overschrijden zijn extra preventieve
maatregelen noodzakelijk.
Woningbouw is in deze gebieden niet toegestaan. Voor complexe
problemen wordt meer ruimte gelaten voor een meer participatie-
ve en gebiedsgerichte aanpak, waarbij ook van de norm kan wor-
den afgeweken. De overheid verlaat in deze complexe situaties het
centrale kaderstellende normbeleid en laat meer ruimte voor loka-
le afwegingen in samenwerking met betrokken actoren. Een cen-
trale opgave bij een meer participatieve aanpak van het risicobeleid
is dat we te maken krijgen met meerdere actoren, die ieder vanuit
een eigen rationaliteit handelen, op verschillende manieren tegen
risico’s aankijken en verschillende voorkeuren voor oplossingen
hebben, afhankelijk van hun belangen, kennis, waarden, normen
en overtuigingen. Ook moeten we er rekening mee houden dat
partijen invloed proberen uit te oefenen op het ruimtelijke plan-
ningsproces om tot een voor hen acceptabele oplossing te komen.
Voegen we hier onze constatering aan toe dat kwantitatieve risico’s
niet gebaseerd zijn op de werkelijke risico’s maar op subjectieve
afspraken over hoe we de risico’s (zowel de kansen als de effecten)
zo werkelijk mogelijk kunnen weergeven, dan komt het subjectie-
ve en politieke karakter van de beslissingen duidelijk naar voren. 
Bij dit soort politieke beslissingen is het van belang om aannames
en uitgangspunten waarop besluiten worden genomen inzichtelijk
te maken om de transparantie van het besluitvormingsproces te
vergroten. De risicokaart moet daarom meer zijn dan een uit-
gangspunt voor of representatie van risicobeleid. De kaart dient
ook vertrekpunt te zijn voor publieke discussie met als doel achter-
gronden en denkbeelden van de betrokken actoren inzichtelijk te
maken. Door verschillen in achtergronden en denkbeelden over
risico’s en mogelijke maatregelen te erkennen en te betrekken in
de besluitvorming, wordt recht gedaan aan de verscheidenheid van
actoren en hun opvattingen en aan het uiteindelijk subjectieve
karakter van de te nemen beslissing. 
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Deze bijdrage gaat over de grenzen aan de publieke ruim-
te. Dat wil zeggen, over de mogelijkheden en de obstakels van openbare
interactie tussen burgers. Mijn uitgangspunt is dat deze interactie onder-
hevig is aan ingrijpende transformatieprocessen. Ik bouw hiermee voort
op het thema van ‘de val van de publieke mens’, zoals dat - in verschillen-
de vormen - te vinden is in werk van Hannah Arendt, Jürgen Habermas
en Richard Sennett. Centrale gedachte is dat de moderne burger zich niet
ten volle kan verwerkelijken wanneer hij zich niet als actor kan manifes-
teren in de publieke ruimte, als deelnemer aan een project van collectieve
deliberatie en expressie. 
Zo’n opstelling is voor moderne actoren allesbehalve vanzelfsprekend.
Een veelheid aan maatschappelijke en politieke processen (ver)leidt hen
ertoe, hun heil vooral in de privé-sfeer te zoeken. Zo was er in de negen-
tiende eeuw de invloed van de romantiek, en in de twintigste eeuw die van
de consumptie- en massacultuur; beide ontwikkelingen waardoor de
mens geneigd raakte zijn identiteit te situeren in zijn innerlijke, persoon-
lijke leven. En zo zien we tegenwoordig, als reactie op de globalisering en
het gevoel van onveiligheid, een hang naar duidelijke en begrensde ver-
houdingen en een geborgen bestaan. Denk aan veelverkochte titels van
Geert Mak als ‘De eeuw van mijn vader’ en ‘Hoe God verdween uit
Jorwerd.’ Mede vanwege deze tendensen bestaat er een voortdurende druk
op de kwaliteit van de publieke ruimte en zien instanties in politiek, kunst
en cultuur het als hun taak die ruimte actief te beschermen tegen de ten-
densen naar een private invulling van ‘het goede leven’. Daarom houden
bestuurders, architecten, stedenbouwkundige en planologen zich altijd
ook bezig met de vraag naar de vormgeving en het gebruik van de publie-
ke ruimte. En dan niet louter op een pragmatische, instrumentele wijze.
Zoals: hoe komen verkeersstromen van A naar B? Of: hoeveel publieke
voorzieningen zijn nodig per tienduizend inwoners? Minstens zo belang-
rijk is de vraag: hoe maken we de burgers, de gebruikers dus van de open-
bare ruimte, tot mede-producenten van die ruimte? Hoe bevorderen we,
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met andere woorden, betrokkenheid van burgers met de openbare ruimte
en met de publieke zaak? Of zoals tegenwoordig wel wordt gezegd: met
‘normen en waarden’?
Deze vraag naar het engagement kreeg in de jaren zestig en zeventig een
sterk interactieve invulling. Burgers eisten betrokkenheid bij het openbaar
bestuur en lieten dat blijken via allerlei manifestaties en acties. Een groot-
scheepse democratisering werd doorgevoerd, die ervoor zorgde dat betrok-
kenheid bij het proces van politiek en van openbaar bestuur vanaf eind
jaren zeventig in wezen als een vanzelfsprekendheid wordt ervaren. Zo
herinner ik mij dat begin jaren tachtig als opstel-onderwerp in het lande-
lijk eindexamen ‘inspraakgebreken’ kon worden gekozen - tien jaar eerder
stond ‘inspraak’ nog nauwelijks op datzelfde lijstje. 
Dat de interactiviteit gemeengoed is geworden, betekent ook dat zij geac-
commodeerd is in het proces van openbaar bestuur. Zo kennen we sinds
de jaren zeventig het principe van ‘doelmatig onderhandelend bestuur’,
waarmee in feite de democratie, als openbaar platform van discussie en
manifestatie, vervangen werd door een vorm van competent onderhande-
len. De publieke zaak werd steeds meer vertaald tot kwestie van adequaat
beargumenteerd privaat belang. Als mengvorm ontstond de NIMBY:
iemand die zich met de publieke discussie engageert, maar alleen omdat
en voorzover zijn private belangen in het geding zijn. Aldus vond een ver-
schuiving plaats van ‘betrokkenen’ naar ‘stakeholders’, een subtiele maar
duidelijke verandering in de vorm van het engagement.
Hiermee doemde (voor het eerst) de vraag op naar ‘de grenzen van de
interactiviteit’. Hoeveel interactiviteit was wenselijk, zinvol of draaglijk
voor de moderne burger? Respectievelijk voor het openbaar bestuur? In
hoeverre kan interactiviteit nog worden opgevat als een manifestatie van
betrokkenheid of engagement? Of is het meer een kwestie geworden van
‘going through the motions’, waarbij uiteindelijk het openbaar bestuur
verwordt tot een expertise in ‘governance’ - de nachtmerrie van Michel
Foucault?
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Mijn these is dat publieke ruimte en publiek engagement voor ons nog
steeds wezenlijk interactief van aard is, maar dat tegelijkertijd binnen de
publieke sfeer steeds meer vormen en uitingen ontstaan van privaat enga-
gement. Of misschien beter gezegd: van geprivatiseerd engagement in de
publieke sfeer. De betrokkenheid bij de publieke sfeer transformeert
steeds meer tot kwestie van loutere aanwezigheid, een engagement dat
niet meer verbonden is aan een voor of tegen, maar louter aan een ‘erbij
zijn’. Aanwezigheid in de publieke ruimte transformeert tot een ‘verblij-
ven’, of een ‘verwijlen’. Er is nog steeds sprake van interactiviteit in de
publieke ruimte, meer wellicht zelfs dan vroeger, maar deze wordt steeds
meer en steeds vaker privaat gericht en privaat beleefd. 
Deels is dit een kwestie van cultureel-technologische ontwikkeling. Een
typisch voorbeeld hiervan is de cultuur van walkman, discman en mobie-
le telefoon, alle voorbeelden van geprivatiseerde (of privatiserende) tech-
nologische ‘media’. De eerste twee maakten het mogelijk om binnen een
publieke ruimte op intense wijze privaat geëngageerd te zijn, namelijk
met de eigen muziek. Veel meer dan met bijvoorbeeld een boek voelt men
zich zo eerder de regisseur van de eigen beleving, dan deelnemer aan de
publieke sfeer. In nog veel sterkere mate geldt dit voor de mobiele tele-
foon. Hiermee kan men intens en werkelijk interactief zijn met intimi
buiten de publieke ruimte waarin men zich bevindt. Interactiviteit raakt
zo op complexe wijze vervlochten met intimiteit, op een radicaal nieuwe -
want high-tech gemedieerde - wijze. 
Deels echter staat deze nieuwe, ambigue beleving ook los van technologi-
sche mediatie. Moderne demonstraties en andere massa-meetings zijn
treffende voorbeelden daarvan. Zo was er maar weinig verschil tussen de
grote vakbondsmanifestatie op het Museumplein in Amsterdam en het
afscheid voor André Hazes in de Amsterdam Arena, eind 2004. In beide
gevallen ging het vooral om het samenzijn: verwijlen in een strak geregis-
seerde en gemedieerde omgeving. Men kwam vooral samen om met ande-
ren, in de publieke ruimte, een hoogst individuele emotie te beleven:
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rouw, boosheid, vreugde, het maakt in wezen niet uit, het gaat primair om
het erbij-zijn.
Een dringende vraag is daarom: in hoeverre zijn wij nog in staat en bereid
onze interactieve vermogens - die wij wel degelijk nog bezitten - te gebrui-
ken voor de instandhouding van de publieke ruimte? Dit is in wezen ook
de vraag die de minister-president en de WRR stelden in de discussie over
‘normen en waarden’. Anders dan de premier kwam de WRR tot de con-
clusie dat hedendaagse burgers algemeen aanvaarde maatschappelijke
normen wel degelijk kennen en onderschrijven. In die zin is er met het
normbesef niets mis. Moderne burgers hebben echter wel problemen
zichzelf naar die normen te gedragen. Ze hebben zelfs de neiging zichzelf
in dat opzicht incapabel te verklaren. Ze slagen er niet meer in zichzelf de
wet op te leggen; in Kantiaanse termen slagen ze er niet meer in auto-
noom te zijn. 
Mijn duiding van dit probleem is dus dat burgers er steeds meer toe
geneigd zijn, de uitoefening van hun interactieve vermogens te privatise-
ren. De publieke sfeer bestaat voor hen dan vooral nog als een decor voor
hun geprivatiseerde interactieve beleving. En dus krijgt ook de interactivi-
teit die aan de publieke sfeer eigen en inherent is zo’n ‘decorfunctie’. Dat
wil zeggen: men is geneigd die functie voor gegeven aan te nemen en voor
eigen (interactieve) doeleinden aan te wenden, zonder zich te realiseren
dat de eigen interactiviteit (en die van anderen) ook nodig is om het décor
van de publieke sfeer in stand te houden. Daar bovenop komt dan nog de
vraag naar de intrinsieke waarde van publieke interactiviteit, zoals die
wordt benadrukt door Arendt, Habermas en Sennett. 
De klassieke praktijk van het gedogen beschouw(de) ik als een ‘oefening’
in interactieve vermogens, mede in en door een verkenning van de gren-
zen van interactiviteit. Een gedoogpraktijk ontstaat wanneer en doordat
men interactief poogt een oplossing te vinden voor een probleem dat met
behulp van formeel gestelde en erkende normen niet kan worden opge-
lost. Het getuigt dus niet van minachting of desinteresse voor zulke nor-
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men, maar van een - impliciet of expliciet - besef dat het falen van zulke
normen interactief moet worden opgelost. Zelfs, of misschien wel in het
bijzonder, wanneer zulke oplossingen een schending betekenen van de
formele wet.
Ik meen dat er nog steeds dringende behoefte is aan de soort van ‘leer-
school’ omtrent normen en sociaal aanvaardbaar gedrag die gedoogprak-
tijken - nolens volens - creëren. Ik zie echter verschillende ontwikkelingen
die de creatie van zulke ‘vrijplaatsen’ of ‘broedplaatsen’ bedreigen. Ten
eerste de nadruk op ‘scherpe grenzen’, ‘helderheid’ en ‘duidelijkheid’ van
normen, die zou zorgen voor een betere handhaving van de openbare orde
dan wel de rechtsorde. Een goed voorbeeld is de zero-tolerance gedachte
in de rechtshandhaving, namelijk om juist bij kleine overtredingen strikt
te gaan handhaven, bijvoorbeeld uitgedragen door oud-korpschef Kuiper
van de Amsterdamse politie.
Ten tweede de tendens dat normen niet door ‘gebruikers’ zoals burgers
hoeven te worden geïnternaliseerd, wanneer ze ook in systemen en net-
werken kunnen worden ‘geïmplementeerd’. Een typisch voorbeeld is de
chipkaart voor het openbaar vervoer, die ongewenste aanwezigheid in sta-
tions en treinen onmogelijk moet maken. 
De tweede strategie miskent dat normen geïnternaliseerd moeten worden
om een interactieve cultuur in stand te houden. Beide strategieën misken-
nen de noodzaak van een praktische leerschool in de realisatie van nor-
men, een ‘leerproces’ dat juist plaats kan vinden waar een zekere
ambiguïteit bestaat omtrent wat toegestaan of verboden is en waarin men-
sen dus zelf gedwongen worden te reflecteren en verantwoordelijkheid te
nemen - gegeven natuurlijk bepaalde gunstige (respectievelijk dwingende
of dringende) randvoorwaarden. 
In dit licht is het de moeite waard te experimenteren met minder, in plaats
van meer expliciete gezagsuitoefening door autoriteiten. Bijvoorbeeld: niet
nog meer verkeersborden en stoplichten, maar juist kruisingen zonder
aanwijzingen, zodat men wel gedwongen wordt zelf voorzorgen te nemen
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(het rotonde-principe). Of, wat provocerender: niet twee scheidsrechter
om voetbalelftallen in toom te houden, maar het juist eens proberen zón-
der scheidsrechters. Dan zal wellicht het besef terugkeren dat men zelf
mede verantwoordelijk is voor het in stand houden van een sociaal aan-
vaardbare, breed onderschreven cultuur van regels, normen en waarden
in de publieke ruimte.
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NRC-Handelsblad. Rotterdam, 24 april 2009.

Een nieuwe Nota voor de Ruimtelijke Ordening komt uit.

Gekscherend genoeg pakt het huidige linkse kabinet van de PvdA,

Groen Links en de SP de numerieke telling weer op die met de

Vijfde Nota (VIJNO) ten tijde van Pronk en de Nota Ruimte (die als

Zesde Nota wordt beschouwd) was achtergelaten. Vooral de naam

werkt op de lachspieren: de ZEvende Nota Voor de Ruimtelijke

Ordening wordt afgekort met ZEN en heeft als ondertitel: de kunst

van het burgerschap onderhoud. Daarmee geeft VROM een vette

knipoog naar nieuwe tijden van bezinning (in plaats van bezuini-

ging). Zen verwijst naar een boek van Robert Pirsig ‘Zen. De kunst

van het motorfietsenonderhoud’. Het huidige kabinet ziet de perio-

de Balkenende I (2002-2003), II (2003-2006) en Wiegel (2007) met

de Nota Ruimte (2004) en de geactualiseerde Nota Ruimte (2007)

dan ook als een rechts intermezzo waarin door het toenmalige kabi-

netsbeleid de sterke marktpartijen vrij baan is geboden en burgers,

marktpartijen en maatschappelijke organisaties met een minder

sterke machtspositie er bekaaid vanaf zijn gekomen.

Hoe heeft het zo ver kunnen komen? Waarom hebben we onze

planningsrampen niet zien aankomen? Er is volop gebouwd met

rood-voor-groen-projecten in de Nationale Landschappen, er ligt een

half traject voor een zweeftrein, Schiphol concurreert met Lelystad,

het Groene Hart is versteend en al het geld is gaan zitten in dijken

en waterwerken.

Projectinitiatieven als de Blauwe Stad en Meerstad zijn verworden

tot halfafgebouwde spookwijken. Het bouwprogramma is nog
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steeds niet afgemaakt, omdat de woningverkoop stagneert. Te

gemakkelijk is men er vanuit gegaan dat de huizen wel verkocht

zouden worden. PPS-projecten zouden elkaar niet bijten, zo werd

ons nog vanuit de afzonderlijke publiek-private samenwerkingsver-

banden voorgehouden. Vier jaar geleden hadden marktanalyses

immers aangetoond dat beide projecten voor andere marktsegmen-

ten aan het bouwen waren. 

Het liep allemaal anders. Men had toen al kunnen bevroeden dat

het heilige huisje, ook wel met het H-woord geduid dat nog eens

benadrukte dat er een taboe op rustte, ooit aan het kruis zou gaan.

Begin 2007 was dan toch eindelijk de hypotheekaftrek gesneuveld.

Gevolg: de prijzen van de huizen kelderden in elkaar en de woonlas-

ten verhoogden waardoor de huizen doorstroom nagenoeg stil bleef

staan. 

Verder zagen veel Groningers het niet zitten om uit te wijken naar

de Blauwe Stad of naar Meerstad: men vond beide locaties te ver af

liggen van de centrale voorzieningen die de stad Groningen biedt.

Ook de infrastructurele ontsluiting van de Blauwe Stad en Meerstad

liet te wensen over. Bij Meerstad is een groep Twentse bouwers die

grond bezaten tegen de stadsgrens van Groningen aan dwars blijven

liggen: zij hadden een rechtszaak aangespannen tegen betrokken

overheden en marktpartijen en deze gewonnen. Resultaat: een

rondweg als by-pass, die voerde naar de rand van de Stad

Groningen, waardoor een dergelijke rit al echte stadstrekjes ver-

toonde. Het kostte al gauw een uur om het centrum te bereiken. 

Ook was de Stedelijke Vernieuwing zo succesvol geweest dat de
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Groninger zich wel twee keer bedacht alvorens die in de

Ommelanden zou gaan wonen. 

Daar komt nog bij dat de Zuiderzeelijn al polderend niet de snelle

Zweeftrein was geworden die men zich in het noorden had voorge-

steld. De Zuiderzeelijn was ook nog niet af. Ondanks het werk van

de Commissie Duyvesteijn in 2004 had het ministerie van Verkeer

en Waterstaat weer een te rooskleurige begroting afgegeven.

Verdonk had het departement overgenomen van Peijs. Wie asielzoe-

kers kan weren lukt dat misschien ook met het wassende water en

het alsmaar toenemende verkeer, zo was destijds blijkbaar de veron-

derstelling bij de aanstelling van Verdonk als minister van Verkeer

en Waterstaat. Verdonk was zich rot geschrokken van de hoge uitga-

ven op het departement en weet het aan het hoge ivoren toren gehal-

te. Zij vond het beleid van Verkeer en Waterstaat veel te weinig

geïntegreerd in de overige departementen, de markt en de samenle-

ving. Onder haar bezielende leiding was het departement volledig

op de schop gegaan. Iedereen moest zich maar aanpassen aan het

feit dat alle projecten van Verkeer en Waterstaat gewoon uitgevoerd

moesten worden, maar dan wel voor de helft van het geld. Het ont-

brekende geld moest via cofinanciering van andere departementen,

provincies en gemeenten maar bij elkaar geschraapt worden. Dat

dwingt tenminste tot aanpassing en integratie. Verdonk vond het

hoog tijd dat ook het Ministerie van Verkeer en Waterstaat zich van

haar burka zou ontdoen. 

Het resultaat kennen we: overal in het land groeiden de rood-voor-

groen projecten als paddestoelen uit de grond. De infrastructuur

hield dit tempo echter niet bij, niet in de laatste plaats vanwege de
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ellenlange discussies over geld. Bij de Zuiderzeelijn waren het uit-

eindelijk de gemeenten Almere, Lelystad, de gemeente Zwolle en de

gemeente Assen die in 2008 toch het geld wisten op te hoesten.

Ironisch genoeg was dit geld verkregen via de gemeentelijke grond-

bedrijven. Weliswaar is de verbinding tussen de steden Amsterdam

en Groningen dadelijk een stuk verbeterd, maar de tijdsinvestering

zal voor mensen vanwege de vele tussenstops in de meebetalende

gemeenten, nog altijd te groot zijn om zich in Groningen en omge-

ving te vestigen. 

Natuurlijk kunnen al deze aspecten worden aangevoerd, maar wat

mij steeds heeft verbaasd is dat overheden en marktpartijen vooral

met elkaar hebben gedanst. Geen tango waarbij de zaal wordt inge-

keken, maar meer een slijppartij met de ogen dicht. Zij zijn verge-

ten om daadwerkelijk naar burgers terug te koppelen. De dans had

eigenlijk een polonaise moeten worden, of nog beter een ronde-

dans.

Heeft heel Nederland dan zitten slapen terwijl deze planningsram-

pen zich hebben kunnen voltrekken? Nee, dat niet. Maar de trein

was niet te stoppen: de mobiliseringskracht van woorden als ont-

wikkelingsplanologie en verevenen was nu eenmaal groter gebleken

dan de kritiek die het moest begraven. De tijdsgeest was nu eenmaal

zo dat eerst alle aandacht is uitgegaan naar het betrekken van de

markt bij de ruimtelijke planning. Ook overheden voelden zich

ware marktpartijen. De stapeling van rollen kon haar geluk niet op.

Natuurlijk bleven de centrale overheden doorgeefluiken en eerstver-

antwoordelijke uitvoerders van Europese regelgeving, en daarmee

toetsers. Maar daarnaast startten provincies en het rijk, in navolging
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van gemeenten, hun eigen grondbedrijven. De rolstapeling was vol-

gens de overheden noodzakelijk om de doelen te kunnen realiseren.

Bij de verevening van risico’s en financiën waren veel PPS-construc-

ties onder druk komen te staan. Marktpartijen waren in publiek-pri-

vate samenwerkingsverbanden gestapt vanuit een overzicht van het

project en de daarbij komende inschatting van kosten en baten. Die

baten rekenden de marktpartijen zichzelf toe. Maar daar had Zalm

als minister van financiën destijds in 2006 een stokje voor gesto-

ken. Hij had met lede ogen aangezien hoe de winsten van projecten

in de zakken van de regionale overheden en van de marktpartijen

verdwenen, terwijl er ook PPS-projecten waren die verliezen leden

waarbij dan al gauw richting het rijk werd gekeken, omdat zij zich

onvoldoende hadden ingedekt tegen tegenvallers en marktpartijen

deze handig hadden afgeschoven richting het rijk. Als een echte

boekhouder besloot Zalm dat winsten en verliezen op een hoger

schaalniveau tegen elkaar weggestreept moesten worden. Regionale

en bovenregionale verevening werd daarmee een norm, binnen-

planse verevening was not-done, dan moest je wel een hele grote

egoïst zijn die niet in staat is om over de rand van de eigen hoed

heen te kijken. Maar Zalm vergaloppeerde zich: hij wilde alle

inkomsten uit ruimtelijke ontwikkelingsprojecten naar de schatkist

van de staat laten vloeien. En zo werd de ruimte zonder koe (het lan-

delijke gebied), een melkkoe voor de staat. En niemand die hierover

legitimiteitsvragen stelde. Alsof de agrariërs een keuze hebben

gehad bij het verkopen van de grond en het eigenlijk toch heel nor-

maal is dat anderen hun nieuw verworven eigendommen pas echt

tegen woekerwinsten ten gelden maakten. 
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Ruimtelijke planning is nu al een paar jaar niet meer het vakgebied

van planologen en bestuurskundigen, het werd een vakgebied van

economen en econometristen die een flinke portie wiskunde dien-

den in te zetten om de vereveningsconstructies modelmatig te ver-

vatten. Ruimtelijke planning was ingewikkeld gemaakt. Dat bood

nieuwe kansen, maar ook nieuwe valkuilen. 

Intussen had de civil society, waarmee burgers en maatschappelijke

organisaties ook wel worden geduid, het nakijken. Gelukkig denkt

dit kabinet niet in termen van ‘goed’ en ‘fout’. De marktwerking

wordt niet verfoeilijkt en evenmin wordt de klok teruggedraaid naar

rijksoverheidsturing. Wel wordt eindelijk de start gemaakt met het

betrekken van burgers en maatschappelijke organisaties, waarmee

een nieuwe periode van ruimtelijke planning wordt ingeluid. Wij

geven haar het voordeel van de twijfel.

BINNENWERK DEF  24-03-2006  17:55  Pagina 192

  



Rudy Rabbinge
Ruimtelijke 

ontwikkelings-
politiek

23

BINNENWERK DEF  24-03-2006  17:55  Pagina 193

   



Rudy Rabbinge Duurzame Ontwikkeling en Systeeminnovatie, Wageningen Universiteit en
Researchcentrum

BINNENWERK DEF  24-03-2006  17:55  Pagina 194

   



195

Inleiding | Begin 1998 bracht de vijfde Raad voor
het regeringsbeleid de Nota over Ruimtelijke Ontwikkelingspolitiek
uit. Nu zo’n zeven jaar later blijkt de nota veel in beweging te heb-
ben gebracht, is er vaak selectief in gewinkeld en zijn de ideeën die
in de nota werden ontwikkeld vaak op een andere wijze benut dan
in de nota werd bepleit. In dit essay zullen de aanleiding van de
nota, de analyses en de aanbevelingen worden geconfronteerd met
de uitwerking in verschillende naderhand verschenen nota’s en
beleidsvoornemens op verschillende niveaus.

Ruimtelijke ontwikkelingspolitiek | De WRR stelde in de nota van
1998 vast dat er zowel contextuele, institutionele als conceptuele
redenen waren om de ruimtelijke planvorming, planning en uitvoe-
ring te moderniseren en toe te snijden naar eigentijdse benaderin-
gen en ideeën. De contextuele redenen waren gelegen in de
verminderde invloed van de landbouw als behartiger van een open
buitengebied, en de liberalisering van de woningmarkt die de moge-
lijkheden van de lokale overheden om een actief woningbouwpro-
gramma te voeren verminderden. De coalitie van de georganiseerde
landbouw en de lokale overheden die via meekoppelende belangen
grote invloed konden uitoefenen op het ruimtelijk beleid in actieve
zin, is daarmee vrijwel verdwenen. De institutionele redenen zijn
gelegen in de implosie van verschillende instituties die traditioneel
een rol speelden. De centrale en actieve planning met een heel cir-
cus van procedures, inspraak en bezwaar en veel heldere verant-
woordelijkheden is gebleven, doch de impact vermindert. De
toelatingsplanologie en het repressief beleid zijn aan het verdwij-
nen. Ook de conceptuele redenen hebben te maken met processen
die zich in de tijd hebben voltrokken. Algemene generieke concep-
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ten zoals de gebundelde deconcentratie of de compacte stad met
VINEX wijken maken plaats voor regionale en lokale ontwikkelde
concepten. 
Als gevolg van die contextuele, institutionele en conceptuele veran-
deringen is er, aldus de WRR in 1998, behoefte aan een nieuw
ruimtelijk beleid teneinde de vijf basis principes die in het
Nederlandse ruimtelijk beleid altijd hebben gegolden overeind te
houden. Die principes zijn: • Concentratie van verstedelijking, com-
pacte verstedelijking om de ruimtelijke kwaliteit van de groene
ruimte te behouden; • Ruimtelijke samenhang, bijeenhouden van
stedelijke functies, dat lijkt steeds minder mogelijk waardoor de
congestie groeit; • Ruimtelijke differentiatie die als gevolg van slui-
pende verstedelijking steeds meer verdwijnt; • Ruimtelijke hiërar-
chie, die door de spreiding van hoogwaardige stedelijke functies
steeds meer vermindert en • Ruimtelijke rechtvaardigheid, die als
gevolg van sterke suburbane ontwikkeling wordt ondermijnd.
De door de WRR bepleitte ruimtelijke ontwikkelingspolitiek zou
een antwoord moeten bieden op de aantasting van de 5 basisprinci-
pes die in feite door alle politieke bewegingen in hun partijprogram-
ma’s worden onderschreven.

Om tegemoet te komen aan de behoefte van een nieuw ruimtelijk
beleid formuleerde de WRR een aantal uitgangspunten die werden
opgenomen in een pleidooi voor ruimtelijke ontwikkelingspolitiek.
Die uitgangspunten zijn: 1) Het handhaven van de ruimtelijke prin-
cipes die steeds hebben gegolden; 2) Het vergroten van de participa-
tieve benaderingen; 3) Het onderscheiden van verschillende
verantwoordelijkheden voor de verschillende bestuurslagen.
In de ruimtelijke ontwikkelingspolitiek wordt daarbij voortgebouwd
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op feitelijke ontwikkelingen die worden gemitigeerd door een acti-
verend ruimtelijk beleid. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen
drie categorieën die ieder hun eigen bestuurlijke verantwoordelijk-
heid en instrumentarium vereisen. Dat vergt een politieke doelfor-
mulering die zich uit in de vorm van een plan voor de ruimtelijke
hoofdstructuur. Daarbinnen bevinden zich 1) basisgebieden; 2) ont-
wikkelingsgebieden; 3) nationale projecten. 

In de basisgebieden zijn geen concrete beleidsbeslissingen nodig,
de bestaande verdeling van bevoegdheden tussen de verschillende
bestuurslagen wordt gehandhaafd. Het Rijk beperkt zich tot het
aangeven van de basiskwaliteitseisen die voor wat betreft de uitwer-
king door de bestaande kanalen kan worden gerealiseerd. 
In de ontwikkelingsgebieden zijn bovenlokale belangen in het
geding en dat vergt een actieve ontwikkelingsplanologie. Het gaat
daarbij om een bijzondere ingreep - bijvoorbeeld de vestiging van
een HSL station - die in feite een nieuwe ruimtelijke constellatie
oplevert. Het Rijk wijst die ontwikkelingsgebieden aan, doch draagt
vervolgens de verantwoordelijkheid voor uitwerking en uitvoering
over aan de provinciale overheid. Die provinciale overheid krijgt
daartoe de mogelijkheden en middelen en wordt als coördinator
aangewezen. Als de provincie die activerende rol in planologische
en ruimtelijke zin niet waarmaakt kan het Rijk die rol overnemen.
In de nationale projecten, ten slotte, ligt de verantwoordelijkheid
voor uitwerking en uitvoering bij het Rijk. Dergelijke nationale pro-
jecten gaan de mogelijkheden van lokale en regionale besturen te
boven en zijn dientengevolge uiterst schaars. Het betreft bijvoor-
beeld een bereikbaarheidsplan voor de randstad dat van een heel
ander karakter is dan de vigerende mobiliteitsplannen die qua
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omvang, vernieuwing en anticipatie uiterst beperkt zijn. Daardoor
worden de werkelijke oorzaken en mogelijkheden van bestrijding
van congestie niet aangepakt.

Ruimtelijke ontwikkelingspolitiek en ontwikkelingsplanologie | Na
het verschijnen van de WRR nota in 1998 hebben velen zich het
begrippenkader eigen gemaakt en daaraan veelal een eigen invul-
ling gegeven. In verschillende uitgaven van het Ruimtelijk
Planbureau is daaraan aandacht gegeven en ook in de nota Ruimte
van de regering Balkenende II wordt ruim gebruik gemaakt van de
inzichten en voorstellen van de WRR. 
In de uitgave Ruimtelijk Debat 02/2005 gaan Femke Verwest, Ed
Dammers en Bastiaan Staffhorst in een essay in op de ontwikke-
lingsplanologie en het gebiedsgerichte beleid. Opvallend is de waar-
neming dat de begrippen van ruimtelijke ontwikkelingspolitiek
worden gebruikt om een hybride van ontwikkelingsplanologie en
gebiedsgericht beleid te creëren die met de oorspronkelijke ideeën
weinig meer van doen hebben. Daarop wordt dan ook door diverse
auteurs waaronder de schrijvers van het essay terechte kritiek gele-
verd. 
De poging om via eigentijdse instrumenten en via een activerend
ruimtelijk beleid de basis principes te waarborgen maakt plaats voor
een bijna nihilistisch ruimtelijk beleid. Dat komt omdat een aantal
zaken door elkaar worden gehaald. Zo is een participatieve en acti-
verende benadering iets anders dan het volledig overdragen van ver-
antwoordelijkheid van ruimtelijke kwaliteit. Ruimtelijke
ontwikkelingsgebieden die in de WRR nota een bijzondere verant-
woordelijkheid en plek hadden worden in feite over heel Nederland
uitgestort, waardoor het onderscheid verdwenen is en de gepronon-
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ceerde rol niet tot uiting komt. De zware rol die de WRR heeft weg-
gelegd voor het Ruimtelijk Planbureau wordt in feite niet waarge-
maakt. De inhoudelijke leiding voor de ontwikkeling van concepten
en methodologieën zoals bepleit door de WRR komt (nog) niet uit
de verf. Dat is jammer omdat daardoor anderen die rol, alleen op
een veel lager en inhoudelijk minder niveau overnemen. Het ruim-
telijk beleid vergt inhoudelijk leiderschap en daartoe is het
Ruimtelijk Planbureau o.a. gebruikmakend van de input van SCP,
CPB en Milieu en Natuur Planbureau in het leven geroepen.
Volstaat het Ruimtelijk Planbureau met vrijblijvende essays en
beschouwingen en wordt de toegedachte taak niet waargemaakt dan
nemen de diensten van de ministeries het op een zeer beperkte
wijze over. We zijn daarvan de laatste jaren getuige door de nota’s
ruimte en de aanpalende nota’s op het gebied van het buitengebied,
‘vitaal platteland’, en de nota ‘Mobiliteit’ van het ministerie van
Verkeer en Waterstaat. Ook EZ leverde een bijdrage met de nota
Pieken in de Delta, waarbij de analyse die in de WRR nota aantoon-
de dat de economische ontwikkelingen de laatste 2 decennia voor-
spoediger waren in Gelderland en Brabant en niet in de Randstad
nauwelijks wordt onderkend en benut. Kortom een beleid krijgt
steeds meer vorm dat de feitelijke ontwikkelingen ontkent, niet de
kracht en potentie benut, noch in staat is de ruimtelijke basisprinci-
pes overeind te houden en dat de pleidooien van de WRR om plan-
ning en middelen bijvoorbeeld de FES fondsen die als gevolg van de
hoge olieprijs weer rijkelijk vloeien niet combineert.
Wel wordt uitgebreid lippendienst bewezen aan het regionaal ruim-
telijk beleid en worden de provinciale overheden verantwoordelijk
gesteld voor het ruimtelijk beleid. De door de WRR bepleitte ruim-
telijke hoofdstructuur wordt evenwel niet gegeven, aan de ruimtelij-
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ke basiskwaliteit die bij toetsing van lokale plannen moet worden
benut wordt niet gewerkt, ruimtelijke ontwikkelingsgebieden wor-
den niet aangewezen en over nationale projecten wordt niet gerept.
Kortom onder het mom van delegatie van verantwoordelijkheden
wordt geen ruimtelijk beleid gevoerd waarmee de basisprincipes
van het ruimtelijk beleid kunnen worden gehandhaafd. De afgelo-
pen decennia is Nederland er steeds in geslaagd met steeds andere
instrumenten, middelen en bestuurlijke verantwoordelijkheden die
principes overeind te houden. 
Het ziet er naar uit dat noch de bestuurlijke moed bij de regering,
noch de creativiteit en inhoudelijke stimulans van het Ruimtelijk
Planbureau aanwezig is, waardoor een aantal gratuite verhalen in de
mooi uitgevoerde en prachtig geïllustreerde reeks ‘Ruimte in debat’,
die leegheid nog eens in alle omvang illustreert.
Er ontstaat daarmee ruimte voor anderen om die leemte te vullen en
het zou goed zijn als geïnspireerde planologen en ambitieuze en
creatieve landschapsarchitecten en stedenbouwkundigen die uitda-
ging aan zouden gaan. 
Het project ‘Boundaries of Space’ zou die ambitie moeten hebben.
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Als je de tekst leest die uitno-
digt tot deze essaybundel, krijg je het
vermoeden dat we met de inrichting
en het gebruik van de ruimte in
Nederland in een hopeloze situatie
terecht zijn gekomen. De convenors
trachten door het stellen van een reeks
vragen ook onverwachte kwesties en
dilemma’s aan het licht te brengen,
om enigszins grip te krijgen op de
mogelijkheden voor de toekomst, om
enig perspectief te krijgen op een stu-
ring van het ruimtegebruik richting
kwaliteit en zonder te vervallen in
stugge maakbaarheid op basis van
‘grote’ ontwerpopgaven, of in weinig
productieve of ‘one-issue’ achtige
acties van zichzelf organiserende bur-
gers.
Belangrijke vragen. Toch illustreren ze
onbedoeld de rusteloosheid die het
denken en doen rondom de ruimte
beheerst. De kwestie die ik in dit essay
wil opwerpen is: krijgen we werkelijk
duurzamere oplossingen, als we de
antwoorden op de vragen weten? Ik
hoop het wel, maar ik denk van niet.
De reden is dat een essentiële dimen-
sie van ruimtegebruik niet expliciet
onderwerp is van inrichting. Het gaat
om de ruimte die zich ín mensen
bevindt, en niet die daarbuiten. Mijn
veronderstelling is dat een flink deel

van de claims op de fysieke ruimte
voort komt uit een onvermogen om
intern ruimte te creëren. 
In dit korte essay wil ik een pleidooi
houden voor een manier van ruimte-
beschouwing die de broodnodige rust
kan geven. En dat doe ik door de twee
dimensies van ruimte die ik onder-
scheid - fysiek en communicatief-spi-
ritueel - aan elkaar te verbinden. Van
daaruit valt misschien iets te zeggen
over de opgeworpen vragen.

De klassieke benadering: de fysieke
dimensie van ruimte | Als in het verle-
den ruimteproblemen werden erva-
ren, heeft Nederland op innovatieve
wijze gezocht naar oplossingen, en is
daar ook goed in. Nederland kent
bijvoorbeeld een lange traditie van lan-
daanwinning om grote ruimteaan-
spraken een plek te geven. Vanaf de
eerste polders uit de 12de eeuw tot aan
de Flevopolder in de 20ste eeuw en de
Maasvlakte in de 21ste, zijn Neder-
landers bezig geweest hun territorium
uit te breiden. Soms letterlijk, soms
via het leentjebuur spelen van territo-
ria van anderen, zoals het geval is met
de productie van veevoeders overzee.
We zouden het ruimtelijke schaalver-
groting kunnen noemen. Inherent
aan deze zoekrichting is dat het de nei-
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ging heeft om uit te dijen. Bijvoor-
beeld richting Oost-Europa. Waarom
zouden we in Nederland landbouw
blijven bedrijven, als in, zeg Polen,
daar veel meer ruimte voor bestaat?
Stemmen gaan daar voor op. In extre-
mis doorgetrokken zou op een gege-
ven moment ook de teelt van
sla-plantjes op de maan een optie kun-
nen zijn. De fabricage van auto-onder-
delen in de ruimte. En natuurlijk de
vestiging van menselijke kolonies in
spaceships of op Mars. Het gaat mij er
niet om deze opties belachelijk of irre-
levant te maken; door ruimtelijke
schaalvergroting tot in het vervreem-
dende door te trekken probeer ik
slechts inzichtelijk te maken dat deze
optie waarschijnlijk veel energie kost,
en dat het maar de vraag is of zo aan
onze werkelijke verlangens tegemoet
kan worden gekomen.
Heden ten dage wordt zwaar ingezet
op Meervoudig Ruimtegebruik, ruim-
tegebruik waarin diverse functies
samengaan op eenzelfde stukje land
of water. Meervoudig ruimtegebruik is
een vorm van ruimtelijke intensive-
ring. De oplossingen die binnen het
Meervoudig Ruimtegebruik gevonden
worden zijn vaak innovatief en vernuf-
tig. Recreanten die over landbouw-
grond lopen, die tevens dienst doet als

retentiegebied, daarnaast natuurwaar-
den voortbrengt en waarlangs goede
architectuur verrijst die het landschap
niet bederft, maar juist verheft. Of in
de stad: een middelbare school die de
sportzaal ondergronds bouwt, zodat
de cultuurhistorische open ruimte
voor de school bewaart blijft, en als
park kan worden benut. 
Maar hoe fraai de oplossingen binnen
het meervoudige ruimtegebruik ook
mogen ogen, en hoeveel ook hier nog
te winnen valt, zeker ten opzichte van
de monofunctionele ruimtelijke
schaalvergroting, ze zijn, in essentie,
technisch van aard, en bieden uitein-
delijk maar betrekkelijk soelaas voor
de problemen die wij in Nederland
ondervinden. Ook meervoudig ruim-
tegebruik gaat tenslotte altijd over de
ruimte buiten ons, nooit over de ruim-
te binnen ons. En de claims blijven
immers almaar groter worden en com-
plexer worden; het aantal en de diver-
siteit aan actoren in de stad en op het
platteland met een eigen set claims
blijft groeien. Het woningvolume per
persoon is de afgelopen decennia
enorm gestegen, net zoals de behoefte
aan grotere huiskavels. Is hiervan het
eind in het zicht? Of heeft op den duur
iedereen een eigen landgoed nodig?
Niet alleen de randstad wordt alsmaar
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drukker, ook de legere delen in het
oosten en noorden lopen geleidelijk
aan ‘vol’. Dan toch maar over de lands-
grenzen? Het is mogelijk. Maar het is
geen fundamenteel andere aanpak. 
Samenvattend kunnen we stellen dat
ruimtelijke schaalvergroting een vorm
is van kolonialisme. Ruimtelijke inten-
sivering is een vorm van optimalisatie.
In essentie gaan beide uit van een
technocratisch begrip van de ruimte.
Het is een kwestie van engineering.
De hypothese is dat de fysieke ruimte
het kader biedt om problemen op te
lossen. Het basismechanisme dat er
aan ten grondslag ligt is dat van
afwenteling: het moet dáár buiten
opgelost worden. Oplossingen worden
als het ware gevonden door ze te out-
sourcen in de buitenruimte.
Mijn stelling is dat dit basismechanis-
me van afwenteling en outsourcing
niet houdbaar is voor de lange termijn.
Het is schier eindeloos, bij de immer
uitdijende claims van een steeds diver-
ser wordend palet van bevolkingsgroe-
pen. 

Een uitweg: de spiritueel-communica-
tieve dimensie van ruimte | Een funda-
menteel andere optie ligt besloten in
de spiritueel-communicatieve dimen-
sie van ruimte. Die gaat niet over de

ruimte buiten ons, maar in ons men-
sen zelf. Het gaat ervan uit dat men-
sen ruimte in zich zelf kunnen
ervaren, en daarin kunnen ‘wonen’ of
‘zijn’. Naast de inrichting van de bui-
tenruimte, bestaat er ook zoiets als een
innerlijk ruimtevraagstuk; het is dit
vraagstuk dat zelden of nooit wordt
opgepakt. De link tussen de fysieke en
spiritueel-communicatieve dimensie
van ruimtegebruik zit hem in het feit
dat mensen hun beleving van de
innerlijke ruimte ‘projecteren’ op de
leefwereld buiten henzelf. Dit is een
voortdurend verschijnsel, waar ook
niets mis mee is, maar waar we ons
weinig van bewust zijn. Dit betekent
dat wij over het algemeen ongeremd
onze zielenroerselen in de strijd gooi-
en, en ons niet afvragen of a) daarmee
onze werkelijke verlangens worden
bevredigd, en b) wat het effect daarvan
is op de leefruimte buiten ons. 
Kenmerkend voor het projecteren van
verlangens en claims is ook dat de
oplossing bij voorkeur wordt gezocht
in de ander (subject): ‘mijn partner
moet mij gelukkig maken’, ‘de andere
partij moet haar aanspraken vermin-
deren’, of in iets anders (object): ‘ik
heb een groter huis nodig’. Dit bete-
kent dat wij vele claims uiten die ons
niet werkelijk bevredigen, waardoor er
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steeds weer een nieuwe claim ont-
staat. Ons gebrekkige besef van dit
mechanisme betekent dat wij een
belangrijk sturingsmechanisme on-
voldoende benutten, met als gevolg een slordig gebruik van de buiten-

ruimte. De essentie van het spiritueel-
communicatief begrip van de ruimte
is verbinding en subjectivering. Mijn
hypothese is dat extern ruimte gewon-
nen kan worden door de interne ruim-
te te vergroten, en dat de fysieke
ruimte als waardevoller zal worden
beleefd. Het basismechanisme dat er
aan ten grondslag ligt is zelfreflectie.
Deze zelfreflectie leidt tot een herdefi-
niëring van wensen, die ook anders
worden geankerd; daarom spreek ik
van re-sourcing. Deze dimensie noem
ik communicatief, omdat het gaat over
hoe mensen zich in communicatie
verhouden tot anderen, en spiritueel,
omdat het een uitdaging inhoudt om
tot de kern van verlangens te komen,
over het strikt persoonlijke heen te
stappen en zo ruimte voor anderen en
iets anders te scheppen, en ook omdat
die dimensie vaak pas wordt betreden
als men een gevoel van heelheid
ervaart.
De link tussen innerlijke ruimte en
buitenruimte is direct. Dit betekent
dat een vernauwing of vergroting van
de innerlijke ruimte directe conse-
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quenties heeft voor de beleving en het
gebruik van de buitenruimte. Tot zo
ver misschien weinig nieuws. Wat we
echter doen is symptomatisch voor het
patroon dat we historisch gezien ont-
wikkeld hebben. We koppelen de bui-
tenruimte af van de binnenruimte, en
zoeken de oplossing voorts louter in
de buitenruimte. Een typisch cartesi-
aanse oplossing. Het patroon heeft
jarenlang dienst gedaan, maar keert
zich nu tegen ons. Het is nodig dat we
de verbinding herstellen.

Binnen is buiten | Het betreden van de
innerlijke dimensie van ruimte
gebeurt door ons allemaal, met enige
regelmaat. Alleen wij zijn ons er nau-
welijks van bewust. Wij knippen ons
zelf zo op, dat als we in de ene dimen-
sie zijn, geen verband meer kunnen
maken met de andere, geen relatie
meer kunnen leggen. Toch zijn we er
aan toe. Er is een grote behoefte aan
zingeving, en niet voor niets is
Belvedère zo populair: cultuurhistorie
maakt het makkelijker, dragelijker om
naar de essentie te komen van wat
voor ons wezenlijk is. Toch moeten we
nog een stap verder.
Die stap bestaat niet uit het maximali-
seren van innerlijke ruimte door op
een kussentje te gaan zitten en te

mediteren. Het gaat erom de koppe-
ling te onderkennen tussen binnen-
en buitenruimte. Daartoe zullen we
het mechanisme, de wederzijdse
trade-offs tussen binnen- en buiten-
ruimte, de afwenteling en de zichzelf-
versterkende patroonmatigheid daarin
centraal moeten stellen. Dat is wat nu
ten ene male ontbreekt. In een ander
essay (Remmers, 2005) heb ik dat
gedaan door het psychologische con-
cept van projecties uit te werken, en de
patroonmatigheid die daarin zit cen-
traal te stellen. Ik zie dat als een
belangrijke en ook handzame manier
om te beginnen. Ik verwacht dat als we
daar eenmaal mee bezig gaan, we vrij
snel bij diepere en waarachtigere wen-
sen dan wel ruimteclaims komen dan
momenteel. Afgaand op mijn per-
soonlijke ervaring kan ik zeggen: dat
geeft een zucht van verlichting.

Boundaries of Space: innerlijke plano-
logie | Terug naar de vraagstelling ach-
ter deze essaybundel: de spanning
tussen individuele vrijheid en het
vormgeven van grote ontwerpopga-
ven. Tussen zelforganisatie van (groe-
pen van) burgers enerzijds en grote
collectieve opdrachten die bij wijze
van spreken om centrale sturing sme-
ken anderzijds. Ik ben nog niet zover
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dat ik de sturingstechnische en prakti-
sche consequenties van het concept
van innerlijke ruimte kan overzien.
Wat ik wel kan zeggen is dat een
begrip van innerlijke ruimte de verant-
woordelijkheid en zeggenschap van
eenieder voor zijn leefomgeving voel-
baar maakt en versterkt. Hij wordt ook
direct en concreet gemaakt: het wer-
ken met vertegenwoordigingen
namens groepen individuen zal niet
het soelaas bieden dat nodig is.
Anderzijds zullen ook de grote ont-
werpopgaven zelf ook getoetst moeten
worden op houdbaarheid. Misschien
veranderen ze van karakter. 
Ik denk dat met een begrip van de
innerlijke ruimte de (patroonmatige)
interactie tussen actoren helderder
gemaakt kan worden, dat daarmee ook
sneller wederzijds begrip kan ont-
staan, en sneller gekozen kan worden
voor de optie met de meeste kwaliteit. 
Dit vereist een aanscherping en deels
herdefiniëring van de procesbenade-
ringen die ons nu ten dienste staan.
Een mooi voorbeeld vind ik het koppe-
len van dorpsomgevingsplannen aan
de gemeentelijke en provinciale agen-
da, zoals gebeurd is door de Brede
Overleggroep Kleine Dorpen (BOKD)
in het Hunzegebied in Drenthe, in het
project Dorp 2000 Anno (Elerie en

Foorthuis, 2003). Ook de experimen-
ten die met ontwerpateliers en Open
Plan processen plaatsvonden in het
Nijmeegse project rondom de
Hessenberg leveren veel nieuwe
inzichten op (zie Opmeer, 2004). Met
nadruk wil ik stellen dat dit soort oefe-
ningen mijns inziens nog maar het
begin vormt van wat nodig is. De
agenda van wat een innerlijke planolo-
gie kan worden moet zich nog groten-
deels ontvouwen. Alle hulp is welkom.
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Schildpad Haas, vertel me, zijn de Nederlanders een technisch
volk omdat het landschap zo technisch is ingericht? En zijn
dezelfde Nederlanders ook sterk op uitzicht gericht omdat hun
land door internationale schilders eeuwen van een afstand is
geschilderd met grote wolkenluchten erboven en kleine
Nederlanders als onderdeel van een plaatje?

Haas Met andere woorden, bestaat er zoiets als Geopsyche waardoor
een maatschappij wordt gevormd door de geografie en het kli-
maat van een land?

Schildpad Ja, en door bijvoorbeeld schilders en ingenieurs.

Haas Mijn waarde artiest, jij bent een dolende schildpad en je komt
altijd met dezelfde soort vragen als we een rijk maal hebben
gegeten. Je vraagt maar raak en meestal rakel je gekkenpraat.

Schildpad Haas, je vlijt me. Ik probeer me te verhouden tot mijn omgeving,
iets dat jij met je vluchtige genotzucht overslaat. Jij kaapt de
grootste kicks weg uit een moment zonder je af te vragen waar je
bent of hoe die kick heeft kunnen ontstaan.

Haas Wat een onzin, ik weet heel goed waar de spanning en het over-
weldigende door wordt veroorzaakt. Als ik een waterval afduik is
het de aantrekkingskracht van de aarde die mijn val versnelt.
Dan ben ik één met het water, mijn naïeve vriend. Jij daarente-
gen bent nooit één met je omgeving, jij bent als een volgevreten
boekenwurm die blijft zitten met tot pulp verteerde fragmenten,
enkel goed om op een primitieve manier terug te geven aan de
bomen in je tuintje. Je eet cultuur en je produceert schijt, eer-
waarde dromer. Jouw zoeken naar achtergronden...

Schildpad (onderbreekt) Ik heb een heerlijk dessert gemaakt. En ik zou
graag willen dat je mijn vraag nog eens met interesse probeert te
beantwoorden. 
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Haas MMMmmm, bamboescheuten met klaprozenijs. Je bent een
genie Schildje! Alleen jij kunt zulke combinaties samenstellen.

Schildpad Dank je Haas. Terug dus naar de vraag. Kan het klimaat, de
bodem en het landschap het zielenleven van den Mensch beïn-
vloeden?

Haas Ik heb daar een boek over gelezen, van Prof. Dr. W. Hellpach.
Dateert uit 1949, maar dat is al een vijfde druk. Ik vermoed dus
dat het de schijt is van een leven lang boeken eten tussen, pak-
weg 1905 en 1940.

Schildpad Interessante periode. Expressionisme, de acceptatie van occulte
wetenschap, individuele ontwikkelingen. Ja, ik denk dat het ant-
woord op mijn vraag een brug zou moeten slaan met die baker-
mat van onze culturele ziel, ga door...

Haas Je hebt een scherp oog voor context, Padje! Maar de onderwerpen
die deze geleerde beschrijft gaan uit van een veronderstelling die
zeer twijfelachtig is. Het onderbewuste zou een geweldige
invloed moeten hebben op onze ziele vorming. En dat betwijfel
ik.

Schildpad Noem eens wat onderwerpen waar die man het over heeft?

Haas Afmattend weer, verfrissend weer, overgevoeligheid voor weer-
sinvloeden. De jaar-periodiciteit van ons zielenleven, bijvoor-
beeld bronst, verkrachting, zelfmoord, voorjaarscrisis, de periode
van zeven jaar. Het kunstmatige klimaat, landschapskleuren,
beweging in landschap. Het eigen en het vreemde land, land-
schap en het menselijk lot.

Schildpad Prachtig, prachtig, fascinerend.

Haas Domme gans! We zijn allang het paradijs uitgejaagd! Ook jij hebt
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ook van die appel gegeten. Je gelooft toch niet werkelijk in een
verbond tussen mens en natuur waarbij de mens gehoorzaamt
aan het decor van de natuur?

Schildpad Waarom niet? Veel van de dingen die je noemt zijn niet psy-
chisch, maar heel fysiek. Processen in het klimaat hebben fysie-
ke invloed op de vrijlating van hormonen en
afweermechanismen. Dus ik hoef helemaal niet te veronderstel-
len dat het zo onderbewust is dat ik er niet meer door beïnvloed
wordt.

Haas Scherp gezien, maar fysiek is altijd psychisch, zoals van Kooten
eens zei. Ik geloof niet in de gevoeligheid van de mens. De zin-
tuigen zijn afgestompt, alle bloed stroomt eerst door zijn voorin-
genomenheid en dan pas naar een directe openheid naar de
omgeving. De mens refereert aan zichzelf en niet aan de natuur
of de omgeving als een entiteit op zichzelf. Hij ziet in omgevin-
gen enkel het concept en de bedoeling van collega mensen. Je
laat me lachen Padje, dit is de ergste misvatting in jaren. Maar
tevens het lekkerste toetje in jaren...

(enige tijd stilte)

Schildpad Aha, Haas, ik heb je! Voel je je goed door het bitterzoete klapro-
zenijs en de sappig knapperige jonge bamboescheuten?

Haas Ja Schildje mijn kok. Maar eten is nog geen buitenruimte.

Schildpad Maar je bent het in elk geval nog niet verleerd. Te proeven, je
moleculen te voelen reageren, je over te geven aan een sensatie
die eigenlijk heel ondergeschikt is...

Haas Natuur is best aardig, maar je moet er wel wat bij drinken. Ik
weet niet meer wie dat ook weer zei. Ik zie waar je heen wilt
Schilleman. En je hebt me tuk vrees ik. Maar, maar...
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Schildpad Geniet nou maar van je zintuigen zonder er weer overheen te
relativeren. Het heeft me twee dagen gekost dit gerecht te
maken. Dat staat in geen verhouding tot het naar binnen werken.

Haas Precies! En als het hier niet zo stil zou zijn, zou ik er niet eens
van kunnen genieten. Het vraagt heel wat voorbereiding om je
ziel te laten beïnvloeden door klimaat, toetjes en een goed
gesprek. Het vraagt om een delicate balans tussen zintuigen,
geheugen en actief rationaliseren om een ziel te ontwikkelen.
Empathie mijn filosofisch vriendje! Niet enkel consumeren in de
hoop dat er ergens in je binnenste wel wat radertjes door beïn-
vloed zullen worden. Maar moeite doen! Je ziel vereist inspan-
ning! Hoe anders is dit met je vooroordelen, die vragen enkel
inname, liefst voorgeselecteerde inname, zoiets als digitale tele-
visie. Geen verrassingen maar voorspelbaarheid. Maar zeg nou
eerlijk mijn Tortelpad, een beroep als het jouwe kan zich toch
alleen ontwikkelen door het voorspelbare almaar te doorbreken.
En het individu of de maatschappij die jij wilt raken - opvoeden
is een betere omschrijving - ontwikkelt zich alleen door een
bezigheid te hebben waarin ontwikkeling zit?

Schildpad Je bedoelt dat ik ondanks mijn goede bedoelingen om betekenis-
volle ruimte te ontwerpen slechts bijdraag aan vooroordelen als
ik niet tevens zorg voor de delicate balans die nodig is om de ziel
aan te kunnen spreken.

Haas (applaudisseert) Meer hoeft er niet gezegd te worden.
(kijkt Schildpad aan) Toch?

Schildpad Ik kan dus maar beter films gaan maken in plaats van pleinen en
parken. Want in die donkere zaal kan ik het delicate evenwicht
beter in de hand houden. 

Haas Daar gaan we weer, het gras is groener bij de buren! Begrijp me
niet verkeerd Schildje, maar de tijd dat je als architect een taak
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had is verleden tijd. Je taak om ruimte te scheppen die stabiel is
en mooi, is vervangen door een rol om te bemiddelen tussen
geharrewar. Fysieke ruimte en kunst zijn beiden middelen
geworden, geen doelen op zich. Neem dit voorbeeld goed in je
op: er staat een paardje in de wei. Het paardje loopt al jaren een
dijkje af en heeft daarmee een spoor gevormd in de klei. Denk je
dat het om het paardje gaat? Nee, het gaat over dat spoor op het
dijkje. Dat is wat historici willen doorgronden en dat is waar
mensen over klagen als ze het paardje liever ergens anders zien.
Het paardje wordt weliswaar gerespecteerd, maar staat niet cen-
traal. Het is een middel geworden om sporen te bediscussiëren.

(graait in zijn jacquet) Laten we koffie drinken met bonbons, die
heb ik meegenomen, speciaal voor jou mijn vriend. Om je ziel te
beïnvloeden.

(uit: ‘Nieuwe dialogen tussen Schildpad en Haas’)  
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Dik Roth, Jeroen
Warner en Madelinde

Winnubst Ruimte
voor water, ruimte

voor dialoog?
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Dik Roth Recht en Bestuur, Wageningen Universiteit en Researchcentrum

Jeroen Warner Irrigatie en Waterbouw, Wageningen Universiteit en Researchcentrum

Madelinde Winnubst Centre for Sustainable management of Resources (CSMR), Radboud
Universiteit Nijmegen

Noten 1. Zie Gelderlander 25-3-2005 (Geen noodoverloop voor Waal, besluit Lent later); NRC 24-3-
2005 (Noodpolders langs de Rijn van de baan). | 2. Een omvangrijk pakket van meer structurele en
soms locaal behoorlijk ingrijpende maatregelen om de strijd met de waterproblemen aan te binden
(o.a. dijkverlegging, ontpoldering, graven van geulen, retentie); zie www.ruimtevoorderivier.nl | 3. Zie
bijv. de uitzending van Netwerk van 22 februari 2005 | 4. Commissie Noodoverloopgebieden (2002)
Gecontroleerd Overstromen. Advies van de Commissie Noodoverloopgebieden. Den Haag:
Projectsecretariaat Commissie Noodoverloopgebieden. | 5. Ministeries van VROM, LNV, VenW en EZ
(2004) Nota Ruimte. Ruimte voor ontwikkeling. | 6. Commissie Noodoverloopgebieden (2001)
Concept-Werkplan Commissie ‘Noodoverloopgebieden’. | 7. Zie de uitzending van Netwerk, 22
februari 2005; Gelderlander 16-8-2003 (Noodoverloop weer op de agenda. Staatssecretaris Schultz
noemt alternatieven Gelderland en Noord-Brabant ‘onbetaalbaar’); 19-8-2003 (Provincie wil Schultz
overtuigen); NRC 15-3-2005 (Hoeveel ruimte krijgt de rivier?) | 8. Zie P. Healey, C. de Magalhaes, A.
Madanipour and J. Pnedlebury (2003), Analysing initiatives in deliberative governance, In: M. Hajer
and H. Wagenaar (eds), Deliberative policy analysis: Understanding governance in the network society.
University Press, MW, Cambridge | 9. Uit onze interviews blijkt dat tijdens de ‘bijna-ramp’ in 1995
dergelijke drastische maatregelen door bestuurders als ‘oplossing’ werden gesuggereerd. | 10.
Thompson, Michael (1995), Policy-making in the Face of Uncertainty: the Himalayas as Unknowns,
In: G.P. Chapman and M. Thompson (eds), Water and the Quest for Sustainable Development in the
Ganges Valley, pp. 25-38. Mansell | 11. Interview Harry Sanders, Hoogwaterplatform, Kekerdom.
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Toen het kabinet in april het besluit nam om de Ooijpolder bij
Nijmegen te laten vallen als zogenaamd ‘noodoverloopgebied’, was dit voor
bewoners en regionale en lokale bestuurders reden voor een feestje.1

Noodoverloopgebieden en ‘Ruimte voor de Rivier’ 2 zijn deel van een beleidsre-
actie op het hoogwater in 1993 en 1995 en de mogelijke gevolgen van klimaat-
verandering, veranderende piekafvoeren in de rivieren, zeespiegelstijging en
bodemdaling voor het veiligheidsniveau en de mate van bescherming tegen
wateroverlast in de Nederlandse riviergebieden. Experts als Pier Vellinga van de
Vrije Universiteit van Amsterdam laten niet na de rampzalige gevolgen van een
dijkdoorbraak te schetsen. 3 Het rapport van de door de regering ingestelde
Commissie Luteijn beantwoordde de vraag naar ‘nut en noodzaak’ van ‘gecon-
troleerd overstromen’ positief, en wees het Rijnstrangengebied, de Beersche
Overlaat en de Ooijpolder als potentiële locaties aan. 4 Deze gebieden werden ver-
volgens in de Nota Ruimte gereserveerd in afwachting van een definitief kabi-
netsbesluit. 5 Aanwijzing door de Commissie-Luteijn leidde al snel tot felle
protesten, vooral in de Ooijpolder waar de gevolgen voor de bevolking het meest
ingrijpend zouden zijn. Bewoners, bedrijfsleven en maatschappelijke organisa-
ties, en ook de gemeenten, provincies en waterschappen uitten scherpe kritiek
op de plannen en stelden bij definitieve aanwijzing verzet met alle mogelijke
geoorloofde middelen in het vooruitzicht. Een paar jaar eerder leek het allemaal
nog zo beheersbaar en overzichtelijk: tijdens haar onderzoek presenteerde de
commissie zich al met een wervende metafoor: noodoverloop als ‘airbag’ om het
‘restrisico’ van overstroming te ondervangen. Het leek erop dat de vraag over
‘nut en noodzaak’ eigenlijk al lang door de plannenmakers was beantwoord en
nog moest worden gelegitimeerd door de commissie en ‘verkocht’ aan de bur-
ger. Een passage uit het werkplan van de commissie spreekt boekdelen: ‘De
Commissie zal … een brug moeten slaan tussen de rationele logica van gecon-
troleerd overstromen en de zwaarwegende emotie die het daadwerkelijk aanwij-
zen van gebieden in de regio bij bewoners en bedrijven veroorzaakt.’ 6 De keuze
voor één plausibele ‘zekerheid’ en voor de oplossingen die daarbij horen sluit
andere definities van het probleem en visies op de oplossing ervan op voorhand
uit. Toenmalig staatssecretaris De Vries (VVD) achtte het onderwerp veilig
genoeg om zich als krachtdadig bestuurder te profileren en politiek te kunnen
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‘scoren’ met noodoverloop als dé oplossing voor het hoogwaterprobleem. Ook
haar opvolgster en partijgenote, Schultz van Haegen, wilde tot voor kort van
geen wijken weten, terwijl de Kamer al had besloten de gelden voor noodover-
loopgebieden over te hevelen naar Ruimte voor de Rivier. 7 Maar het liep allemaal
heel anders. De overheidsbenadering leidde niet tot het zo vurig gewenste
‘draagvlak’ maar vergrootte eerder het lokale wantrouwen. Na alle commotie
rond noodoverloop, eerst bij de lancering van de plannen in 2000 en nogmaals
na het verschijnen van het Luteijn-rapport, moet menig ambtenaar van
Rijkswaterstaat hebben gedacht: ‘hadden we de noodplannen maar ondershands
met lokale overheden afgekaart en geruisloos in de map Rampscenario’s laten
verdwijnen’. Alle tekortkomingen daargelaten, moet het de overheid worden
nagegeven dat Rijkswaterstaat de discussie rond dit hoofdpijndossier is aange-
gaan. Gezien het verloop van de discussie over waterberging in bovengenoemde
gebieden tot nu toe zal dit debat zeker een vervolg krijgen. 

Grote plannen en de percepties van ‘stakeholders’ | De rol van een overheid die
geleidelijk aan meer ruimte wil geven voor debat met bij problemen rond ruim-
telijke inrichting betrokken partijen blijft lastig. Er bestaat geen zekerheid over
de exacte toekomstige ontwikkelingen als het gaat om de hoeveelheid water die
we kunnen verwachten, noch overeenstemming over hoe hierop moet worden
geanticipeerd. De overheid moet daadkracht uitstralen, maar tegelijkertijd reke-
ning houden met veranderende opvattingen over de relatie tussen overheid,
beleid en samenleving. De tegenhanger van een in zichzelf gekeerde overheid
die een grote mate van handelingsvrijheid voor zichzelf heeft geschapen in de
‘strijd tegen het water’, is een samenleving die deze overheidszorg voor veilig-
heid als vanzelfsprekend beschouwt. Kritische reflectie op de praktische daden-
drang van die overheid of op de ‘water-visies’ die aan deze dadendrang ten
grondslag liggen is bij beide ‘typen’ overheid geen gemeengoed. 8 Een belangrijk
probleem- of slagveld betreft hier de communicatie. Waar beleidsmakers en des-
kundigen hoopvol spraken van ‘gecontroleerd overstromen’, zagen de bewoners
van de aangewezen gebieden een door de overheid geplande en geregisseerde
ramp, een bedreiging van overheidswege. De bewoners van het dorp Kekerdom
in de Ooijpolder zagen hun huizen al onder een laag van 4 ? meter water ver-
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dwijnen. Weliswaar met een kans van eens in de 1250 jaar, maar de zondvloed
kán natuurlijk ook komende winter optreden. ‘De overheid die werd geacht ons
te beschermen, dreigt dorpen onder water te zetten - en naar nu doorsijpelt, zou
het niet voor de eerste keer zijn’. 9 De schuldvraag ligt dan al snel op de loer.
‘Stakeholders’ (bewoners, bedrijven, lokale overheden) laten zich niet zomaar
‘ruimtelijk ordenen’, maar lopen op mogelijke ontwikkelingen vooruit door zich
maatschappelijk en politiek te organiseren en de kwestie te politiseren, techni-
sche kennis te verzamelen, alternatieven te ontwikkelingen of laten ontwikke-
len, de publieke opinie te beïnvloeden, juridische procedures te starten en de te
verwachten beperkende regelgeving voor ruimtegebruik in de aangewezen
gebieden vóór te zijn. Aan dit aspect van de ontwikkeling van plannen voor
ruimtegebruik wordt doorgaans weinig aandacht besteed. Ruimtelijke ontwikke-
ling is een terrein dat de overheid zich nog steeds min of meer exclusief toeei-
gent. 

Uitdagingen: Kennis, beleid en communicatie | De infantiliteit van dure tv-spot-
jes en stripverhaaltjes rond ‘Peterrr’ (Timofeeff) onder de slogan ‘Nederland
leeft met water’ lijkt niet de manier om het gat in de dijk van vertrouwen in de
overheid weer te dichten. Gelukkig treedt de overheid de burger de laatste tijd
ook op andere manieren tegemoet. Er dienen zich nieuwe kansen aan in de
vorm van ‘Ruimte voor de Rivier’, een kader waarin de dialoog hier en daar een
stuk succesvoller lijkt te verlopen. Met de 2,2 miljard euro die het kabinet voor
Ruimte voor de Rivier uittrekt en de termijn (2015) waarbinnen de maatregelen
moeten worden gerealiseerd, kan Rijkswaterstaat onmogelijk de leiding in eigen
hand houden. Dat biedt nieuwe perspectieven voor andere spelers, zoals provin-
cies die een rol als projectleider en regisseur in rivierprojecten met beide han-
den aangrijpen. Een voorbeeld is de Overdiepse polder waar de Provincie
Noord-Brabant betrokken raakte bij plannen van de bewoners. Zij bedachten een
‘terpenplan’ toen in 2000 duidelijk werd dat hun polder als optie werd genoemd
voor waterberging. De bewoners van de polder (het merendeel agrariërs) beslo-
ten om niet lijdzaam af te wachten of zich eventueel te verzetten door bezwaar
te maken. Eén van de bewoners: ‘Het is mensen eigen om bij een plan de hak-
ken in het zand te zetten. Dat vind ik niet goed. Je moet het als een kans zien.’
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Zij accepteerden de vraag van overheid en maatschappij om meer ruimte voor
de rivier, maar stelden wel hun eigen voorwaarden: geen lange procedures en
vele jaren van onzekerheid, maar wel nieuwe kansen voor hun bedrijven, ruim-
te voor investeringen, en vergoeding van eventuele bedrijfsschade, bijvoorbeeld
veroorzaakt door de milieu-effecten van een overstroming. Een kerngroep met
vertegenwoordigers van de bewoners en verschillende overheden heeft het plan
uitgewerkt. De terpen waarop de boerderijen worden herbouwd zijn bij hoogwa-
ter een veilige plaats voor de inwoners en het vee. Uiteindelijk heeft het plan een
plaats gekregen in Ruimte voor de Rivier en wordt het als een zogenaamd ‘kop-
loperproject’ met voorrang gerealiseerd. Dat is een belangrijk resultaat dat voor-
al op conto van de boerengemeenschap kan worden geschreven. Maar daarmee
zijn de bewoners er nog lang niet. Kunnen de overheden de koplopersrol van het
‘terpenplan’ binnen de gestelde termijn waarmaken? De bewoners van de
Overdiepse polder hebben geen vertrouwen in de papieren wereld van regeltjes
en bureaucratie, en proberen door regelmatig overleg het proces op snelheid te
houden. Voor de overheden is het een kans om te laten zien waar ze voor staat:
is het inderdaad een logge bureaucratie zoals de bewoners ervaren, of kan er ook
systematisch en volgens afspraak mee worden samengewerkt om onderling
overeengekomen plannen te realiseren? Zoals de bewoners het zien is het voor-
al mensenwerk, afhankelijk van de juiste mensen die hart voor de zaak hebben
en hun nek durven uitsteken op de juiste plek. Zodra het plan de ambtelijke
molen ingaat, is het ongewis wat het resultaat zal zijn. Het ‘terpenplan’ van de
Overdiepse polder leert dat participatie van bewoners in ruimtelijke plannen zijn
beperkingen heeft. Een dergelijk plan kan vooralsnog alleen gerealiseerd wor-
den als het om een kleine gemeenschap gaat waarvan de leden min of meer
gelijke (economische) belangen hebben bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen
en willen meedenken over en werken aan plannen van de overheid. Ook moet
de overheid voldoende ruimte aan bewoners bieden om échte betrokkenheid te
creëren. De hierboven beschreven ontwikkelingen en discussies rond noodover-
loopgebieden en Ruimte voor de Rivier laten zien dat er in dit geval wel degelijk
reden is voor een - zij het bescheiden - feestje. Het verzet tegen de noodoverloop-
gebieden is méér dan alleen burgerlijke ongehoorzaamheid met een hoog ‘not-
in-my-backyard’ (NIMBY)-karakter. Het is verzet tegen overheidsbeleid waarin
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nog erg weinig te bespeuren viel van het voornemen om meer ruimte geven aan
lokale initiatieven en maatschappelijke organisaties. De mogelijke waterdreigin-
gen noodzaken tot een sterke en krachtdadige overheid die niet aarzelt om
gevoelige kwesties aan te roeren en, indien nodig, moeilijke en impopulaire
beslissingen te nemen. In het anticiperen op de mogelijke toename van rivieraf-
voeren toont de overheid zich dan ook van zijn verantwoordelijke en zorgende
kant. De keuze voor Ruimte voor de Rivier, waterberging en noodoverloop heeft
belangrijke ruimtelijke, maatschappelijke en politieke consequenties, waarvoor
in de plannen en de communicatie van deze plannen naar de samenleving (en
ook in de samenleving) weinig aandacht heeft bestaan. Een sleutelwoord is hier
‘onzekerheid’ (in tegenstelling tot een - kenbaar geacht - ‘risico’) en twijfel aan
de visie van deskundigen en de overheid. Zowel beleidsmakers als burgers wil-
len zekerheid over plannen, gevolgen en effecten. Bewoners slaan op tilt als de
beleidswereld met ‘zoekgebieden’ voor maatregelen in het kader van het water-
beleid komt. Maar wie vertelt hen waarom de beleidsmakers nog zoekende zijn?
Erkenning van ambivalentie, onzekerheden en het bestaan van verschillende
interpretaties van ‘gegevens’ zou een basis kunnen vormen voor een eerlijkere
en uiteindelijk ook productievere dialoog.10 Ook is het van belang dat direct con-
tact wordt gezocht met betrokken partijen in de zogenaamde ‘zoekgebieden’ en
bewoners als gelijkwaardige partij worden erkend en betrokken bij het gehele
proces. 

Participatie: toekomstmuziek of bittere noodzaak? | Interessant is dat de polder-
bewoners in de Ooijpolder en de Overdiepse polder heel wat constructiever te
werk zijn gegaan dan het door de overheid zo gevreesde NIMBY-gedrag voor-
spelt. Toch is het de vraag of de overheid, met name Rijkswaterstaat hieruit vol-
doende lering heeft getrokken. Het verzet van bewonersorganisaties wordt nog
te vaak afgedaan als ‘die mensen bestaan nu eenmaal’ of ‘emotioneel reageren-
de burgers’. Maar er blijkt méér aan de hand te zijn dan alleen verzet tegen over-
last in de achtertuin: burgers zetten zich actief in om alternatieven te (laten)
ontwikkelen die wel ruimte scheppen, maar ook rekening houden met lokale
prioriteiten en belangen. Hoopgevend daarbij is dat mondige burgers en overhe-
den elkaar steeds vaker, formeel en informeel, weten te vinden. Naast de forme-
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le inspraak is er ook druk informeel verkeer dat, in het geval van de Ooijpolder,
tot een informeel platform met burgers, bedrijven, bestuurders en ambtenaren
heeft geleid.11 ‘Participatie’ wordt vaak gebruikt als een toverwoord dat alles
oplost - het moet ‘draagvlak creëren’ en politisering op een afstand houden. Ook
de Europese Kaderrichtlijn Water 2000, die overheden op stroomgebiedsniveau
dwingt tot consultatie van burgers, hangt de overheden boven het hoofd. Gezien
de titel van een lopend RIZA onderzoek, ‘Grenzen aan participatie?’ loopt
Rijkswaterstaat nu met betrekking tot participatie in de watersector tegen de
grenzen van het eigen handelen aan. 12 Wijzelf verwachten evenmin wonderen
van participatie, maar zien het wel als een positieve ontwikkeling. Feit is dat de
dialoog toeneemt; juist daar waar water niet als bedreiging maar als kans wordt
gezien - in Ruimte voor de Rivier - kan het onvermoede energieën en kansen
voor meer interactieve beleidsvorming boven water brengen. Zorgvuldige en
open communicatie en het vroegtijdig betrekken van ‘stakeholders’ in de plan-
vorming is een voorwaarde voor de realisatie van ruimtelijke plannen. De ont-
wikkelingen in de Ooijpolder en de Overdiepse polder laten zien dat bewoners
écht betrokken zijn en zich niet ‘ruimtelijk laten ordenen’ door een in zichzelf
gekeerde overheid. Voor de overheid was het tot voor kort blijkbaar nog een stap
te ver om in een vroeg stadium - te beginnen bij de definiëring van het probleem
- bewoners bij planvorming te betrekken. Recente ontwikkelingen laten zien dat
de relatie tussen overheid en burgers in beweging is. Het is een logische stap dat
in de toekomst gezamenlijk problemen worden geïdentificeerd en geanalyseerd
en naar oplossingen wordt gezocht, en dat de uitvoering ook in samenspraak ter
hand wordt genomen. Dit lijkt misschien toekomstmuziek, maar is tegelijkertijd
ook een bittere noodzaak om de plannen voor Ruimte voor de Rivier in de peri-
ode tot 2015 te kunnen realiseren.
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H. J. Schoo
Het strand

als 
metafoor
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Het is zomer en half Nederland viert

vakantie in het buitenland. Het ontvolkte land

soezelt in een zomerslaapje. Den Haag is met

reces, de kranten vullen met de moed der wan-

hoop hun uitgedunde kolommen, files zijn er

nauwelijks, de binnenweggetjes behoren toe aan

grijze fietsers op glimmende karretjes.

Het heeft wel wat, die verstilde wereld, zeker voor

de liefhebber van Hollands zomerweer: bewolkte

luchten, af en toen een bui, wind die de atmos-

feer reinigt, de zon die soms stralend doorbreekt

om alle nuances van groen in het weelderige

landschap te tonen. De jaren vijftig revisited. Aan

de westelijke einder van de polderweelde sche-

meren de contouren van de duinenrij. Daar-

achter het strand, waar de jaren vijftig al lang zijn

verjaagd.

Als plaats om te recreëren is het strand een acht-

tiende-eeuwse Engelse uitvinding - aldus de

schrijver Charles Leadbeater vorige zomer in het

maandblad Prospect (www.prospect-magazine.

co.uk). Ik wil die claim niet afstrijden, maar een

tentoonstelling in het Katwijks Museum eind
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vorig jaar over ‘Hollandse stranden in de Gouden

Eeuw’ weerspreekt hem voorzichtigjes. Zeker,

onze voorouders bouwden geen vermaakspieren

of bingohallen, zwommen ook niet halfnaakt in

zee. Maar pootjebaden deden ze al wel, net als

gebakken vis eten, bier drinken en elkaar in een

ingewikkeld ritueel - ‘vrouwenspoelerij’ - het hof

maken.

Het gaat Leadbeater ook om iets anders. Hij zingt

de lof van het strand als toonbeeld van burgerlij-

ke zelforganisatie, het ideale ‘middenveld’, de

civil society op z’n best. Voor hem is het strand een

metafoor van de derde weg tussen staat en markt.

De overheid is praktisch afwezig, het grote

bedrijfsleven heeft het niet in zijn greep, toch

werkt het. De commercie houdt zich gedeist,

lawaai is er taboe. Zo vol als het kan zijn, weten

mensen zich er toch te gedragen. Zij voegen zich

naar elkaar en de omstandigheden, geven en

nemen, laten hun statussymbolen thuis (behalve

wat modieuze badkleding). 

Niemand is de baas in deze enorme publieke

ruimte, jong en oud, man en vrouw, arm en rijk
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krioelen er vrijelijk door elkaar. Het strand is van

niemand en van ons allemaal. Er valt geen regel-

neef te bekennen, de enige toezichthouders zijn

de gebronsde types van de reddingsbrigade. Dag

in dag uit ontstaat op het strand, telkens schoon-

gespoeld door de vloed, een spontane sociale

orde, doortrokken van een democratische en ega-

litaire geest. Daarvoor is geen strandetiquette

nodig, laat staan hekken om ons in het gareel te

houden. Eigenlijk, verzucht Leadbeater, zouden

onze samenleving, onze kantoren en bedrijven

wat meer als het strand ‘beheerd’ moeten wor-

den.

De ordentelijke chaos van het strand als utopie.

Het lijkt mij een drogbeeld. Misschien ging het

vroeger in Nederland zo toe en nu nog in

Engeland, daar staat men immers ook nog keurig

in de rij. Maar in het huidige Nederland, aan de

Côte d’Azur, in Amerika, Turkije? Sommige din-

gen zijn herkenbaar. De informaliteit, speelsheid,

het gebrek aan decorum, de seksuele spanning.

En natuurlijk de onzichtbare hand die mensen

verdeelt over een strand dat volloopt, ze doet
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inschikken, afstand houden, hun ‘turf’ afbake-

nen. Een mooi voorbeeld van spacing behaviour,

ook bekend van lift of treincoupé.

Dat alles levert nog geen speciale orde op die

gehoorzaamt aan de wetten van het ‘universele’

strand. Zeelucht maakt vrij, maar die vrijheid en

haar ventielzeden zijn in feite geïnstitutionali-

seerd. Het strand staat niet buiten de samenle-

ving, is er veeleer een afspiegeling van. Engelse

en Nederlandse stranden zijn inderdaad publieke

ruimten, maar in delen van de VS beperken fikse

entreegelden de openbaarheid en daarmee de

diversiteit van het publiek. 

Markt noch staat, maar middenveld. In zijn

enthousiasme bezondigt Leadbeater zich aan het

misverstand dat een ‘civiel’ strand - de burger-

maatschappij - zichzelf schept en spontaan in

stand houdt. Schijn bedriegt. In werkelijkheid

bestaat zijn strand, het beheerste gedrag van de

badgasten, bij de gratie van de overheid. In

Nederland, waar hele lappen strand zonder zand-

suppleties zouden verdwijnen, zelfs letterlijk. 
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Geen strandetiquette? Wat zijn de verbodsbepa-

lingen anders die onze stranden sieren? De zee

die de boel dagelijks aan kant maakt? Ze moch-

ten het willen in Zandvoort en Scheveningen, het

zou veel werk en geld schelen. Het strand een

smeltkroes van leeftijden, klassen en seksen,

gevrijwaard van commercie? Het komt voor,

maar niet zomaar. Als badplaatsen de teugels

laten vieren en kortzichtige strandtenthouders de

vrije hand krijgen, gaat het mis. Dan worden roe-

dels jonge mannen er de baas, overstemt het

kabaal der DJ’s binnen de kortste keren het

gegrom van de branding en blijven bravere

publiekssegmenten voortaan weg. 

Het Nederlandse strand, althans delen ervan, is

inderdaad een metafoor. Niet van de idylle van

zelforganisatie van het middenveld, maar van de

terugtredende overheid en de lege stoel der

macht, van commercialisering van publiek

domein, ‘intensivering’ en segregatie naar leeftijd

en levensstijl. Het strand als Hobbesiaans schrik-

beeld. Niet voor niets speelt William Goldings

fameuze dystopie (curs. The Lord of the Flies)
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(‘Heer der vliegen’) zich ook op een strand af.
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Ik bepleit landschapsdialogen. Met
vallen en opstaan hebben we in de afgelopen jaren een werk-
wijze ontwikkeld die succesvol is in het genereren van
samenhangende ontwikkelingen, acties en projecten in
gebieden (Smeets and Van Mansfeld 2002; Mansfeld, Pleijte
et al. 2003; van Mansfeld, Pleijte et al. 2003; Van Mansfeld,
Wintjes et al. 2003). Samen voldoen ze aan de toets van
ruimtelijke ontwikkelingspolitiek (Wetenschappelijke Raad
voor het Regeringsbeleid 1998; Dammers, Verwest et al.
2004). Dit essay beschrijft een receptuur met de belangrijk-
ste ingrediënten en processtappen.

Landschap als binding | Het landschap is het uitgangspunt
van de landschapsdialoog. Het verschaft de binding en de
identiteit om mensen te laten samenwerken. Door in een
landschap (gebied, regio) te werken voorkomen we gemak-
kelijke abstracties en sectoraal denken. Een landschap
dwingt tot integraliteit (Dirkx, Jacobs et al. 2001).
We definiëren het in drie dimensies. Het ware landschap is
de fysieke werkelijkheid, het domein van de natuurweten-
schappen, de hardware. Het juiste landschap is de sociale
werkelijkheid, het domein van de maatschappijwetenschap-
pen en economie, de orgware. Het waarachtige landschap is
de innerlijke werkelijkheid van elk van de betrokken mensen
en de communicatie daarover, de software (Dirkx, Jacobs et
al. 2001; Jacobs 2002; Jacobs 2004).
De grenzen van ons landschap zijn noodzakelijk vaag. Soms
helpt een fysieke waterscheiding of een juridische grens
maar deze is makkelijk te overbruggen door een geëngageer-
de actor aan de overkant die graag mee wil doen. In de cen-
tra van het landschap, die vanuit de drie dimensies niet op
dezelfde plek hoeven te liggen, is er meer helderheid en dui-
delijkheid dan aan de randen waar ons landschap vervaagt
en er overlap komt.
Ons landschap is permanent in beweging, er is altijd ontwik-
keling. Daarom is de landschapsdialoog werken in een rij-
dende trein, surfen op een golf. Het is belangrijk
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onderscheid te maken in de binnenwereld van invloed, die
meer of minder onder controle is en de buitenwereld van
betrokkenheid, met alle gebeurtenissen die relevant zijn
maar waarop we geen invloed hebben (Covey 2000). De
landschapsdialoog houdt zich actief bezig met de wereld van
invloed en ontwikkelt tegelijkertijd een gezamenlijk inzicht
in de wereld van betrokkenheid.

Netwerken als drager Netwerken dragen onze landschappen.
Zowel in de fysieke werkelijkheid (voedselwebben, watersys-
temen, wegen) als op het niveau van mensen en hun organi-
saties en zodoende ook in de wijze waarop de kennis en de
verhalen zijn georganiseerd. Door de netwerken in beeld te
brengen ontstaat snel helderheid over hoe ons landschap in
elkaar zit.
Netwerken voorkomen de valkuilen van ruimtelijke schaal
want ze relativeren ruimtelijke grenzen. In een netwerk kan
een kleinschalig verband van individuele mensen met elkaar
bestaan maar elk individueel lid of de groep als geheel kan
tegelijk knoop in een wereldomspannend netwerk zijn.
Essentieel voor de landschapsdialoog is om in het sociale
netwerk van meet af aan de KOMBi partijen te organiseren.
Alleen samen komen Kenniswerkers, Overheden, Maats-
chappelijke groepen, Burgers en Bedrijven tot innovaties.
Het proces moet starten met mensen uit al die vier groepen
want anders zullen ze later met hindermacht, onwil of ‘not
invented here’-  gedrag het proces ernstig vertragen
(Innovatienetwerk Groene Ruimte en Agrocluster, 2000).
De beginfase van een landschapsdialoog bestaat uit informe-
le ontmoetingen in de sociale netwerken om deze netwerken
in beeld te krijgen en te definiëren in de wereld van invloed
en betrokkenheid en van de netwerken zelf.

Het proces als zekerheid | De inhoud van een landschapsdia-
loog kan variëren. In veel voorbeelden die we in de afgelo-
pen jaren uitwerkten, domineerde de problematiek van
stadslandschappen in een metropolitaine omgeving
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(Bakema, Dood et al. 1999; Wijermans and van Mansfeld
2000; Goedman, Langendijk et al. 2002; Smeets 2002;
Smeets, Harms et al. 2004). Daarin ging het vooral over ver-
stedelijking, landbouw in transitie, watermanagement en
bescherming van biodiversiteit, samen onder hoge ruimte-
druk. Maar in elk gebied is de specifieke combinatie van pro-
blemen anders.
Voorlopers van de landschapsdialoog speelden zich af in
gebieden met onderdruk, waar verstedelijking niet of nauwe-
lijks aan de orde was en landbouw marginaliseerde
(Wijermans 2000). De constante factor in de landschapsdia-
loog is niet de inhoud maar het proces (voor een gedetail-
leerde beschrijving, zie vooral Van Mansfeld, Wintjes et al.
2003).
Na de informele beginfase, waarin het sociale netwerk van
de KOMBi-partijen gestalte krijgt, is een scherpe probleem-
stelling de eerste expliciete stap. In deze fase werken de ver-
schillende deelnemers vanuit hun eigen individuele
probleem in het gebied naar een gezamenlijke probleemdefi-
nitie. Om daar te komen is een zekere relativering van het
eigen probleem belangrijk, niet permanent maar om andere
partijen ruimte te geven ook hun probleem in de gemeen-
schappelijke probleemstelling te articuleren. Uiteindelijk is
de urgentie van het gezamenlijke probleem een belangrijke
drijvende kracht voor de mate van succes van de landschaps-
dialoog als geheel.
De tweede stap in de landschapsdialoog bestaat uit joint fact
finding. Ook hier is de gemeenschappelijkheid andermaal
het belangrijkste element. Het gaat er niet alleen om te laten
zien wat een bepaalde deelnemer weet maar vooral om te
weten wat de anderen weten en om te weten wat de deelne-
mers samen niet weten.
Joint fact finding gaat erg goed door samen aan toekomst-
scenario’s te werken. In een aantal gevallen (bijv. (Dumont,
Groot et al. 2003) )hebben we gewerkt met de backcasting
methode van Shell, waarin op basis van twee belangrijke
onzekere toekomstverwachtingen in de wereld van betrok-
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kenheid (bijvoorbeeld economische groei en overheidsstu-
ring) in een assenstelsel vier extreme toekomstverwachtin-
gen kunnen worden gedefinieerd. Door deze voor ons
gebied uit te werken ontstaat een beeld van het speelveld
waarin we kunnen opereren. Maar het geeft de deelnemers
ook goede gelegenheid hun eigen weten en niet weten expli-
ciet te maken. Een andere beproefde methode van Joint fact
finding is een analyse van sterktes, zwakten, kansen en
bedreigingen voor het gebied uit te voeren, waaruit eveneens
toekomststrategieën kunnen worden afgeleid maar ook een
beeld over de gezamenlijke kennis naar boven komt.
Maar de focus van de landschapsdialoog ligt op de derde
fase, de ontwerpfase. Daarin formuleert het samenwerkende
netwerk toekomstprojecten in een creatief proces. Dat kun-
nen projecten zijn waarmee individuele actoren soms al van
voor het proces mee bezig waren. Criterium is niet dat ze
nieuw zijn maar dat er vanuit de deelnemers energie en
betrokkenheid op zit. Vrijwel steeds worden ze in het net-
werk verrijkt. Vaak ook ontstaan er volledig nieuwe projecten
in nieuwe samenwerkingsverbanden.
Landschapsvisies hebben geen sterke focus in de land-
schapsdialoog. Visies blijken vaak te vrijblijvend of zijn juist
aanleiding om eindeloze intellectuele fijnslijperij aan op te
hangen. Projecten dwingen tot concrete stappen en omdat
ze in door de verzamelde KOMBi partijen in een gebied naar
uitvoering worden gebracht, vindt er en passant een eerste
integrale toetsing plaats op haalbaarheid en uitvoerbaarheid.
In dit verband gebruiken we vaak de metafoor ven het
Russisch koor. Daarin ontstaat door het goed afgestemd zin-
gen in een ruimte met goede akoestiek extra muziek in de
galm van de ruimte. De partijen die gezongen worden zijn
de projecten maar in de muziek klinkt de visie, combinatie
van de gecomponeerde partijen en de niet gecomponeerde
echo van een harmonieuze uitvoering in een passende ruim-
te.
Na de ontwerpfase, waarin creativiteit de boventoon voert,
komt de landschapsdialoog in de fasen van draagvlak en uit-
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voering. Daarin vindt toetsing en aanscherping plaats en
worden de projecten via businessplannen en financiering
naar daadwerkelijke uitvoering gebracht. Essentieel in deze
fasen is dat er nu andere mensen vanuit de deelnemende
partijen moeten deelnemen. Creatieve ontwerpers zijn vaak
niet goed in het inschatten van het draagvlak voor hun ont-
werp en degenen die draagvlak onder een project kunnen
aanbrengen zijn weer anderen dan zij die besluiten tot
financiering en uitvoering. In de fase van draagvlak vallen
projecten af of wordt hun uitvoering uitgesteld. Soms moe-
ten ze grondig worden herontworpen om opnieuw naar uit-
voering te worden gebracht.

Criteria voor koershouden | Er zijn verschillende criteria,
waaraan ook tijdens de rit, de kwaliteit van de landschaps-
dialoog kan worden afgemeten. Enkele inhoudelijke criteria
zijn generiek, zoals duurzame ontwikkeling. De gang van
zaken kan voortdurend getoetst worden op de vraag of de
aspecten planet, people en profit voldoende ambitieus wor-
den aangepakt en of zij met elkaar in balans zijn. Maar
andere criteria zijn specifiek. Ze zijn af te leiden vanuit de
ruimtelijke ontwikkelingspolitiek. Daarin geven immers
overheden die opereren op een hoger schaalniveau
(Europese Unie, Rijksoverheid) randvoorwaarden aan, waar-
binnen een regio zich dient te ontwikkelen. Deze randvoor-
waarden zijn deels generiek, bijvoorbeeld het
mededingingsbeleid, en deels regiospecifiek, bijvoorbeeld
een opgave in waterafvoer voor een regio in het rivierenge-
bied. Maar omdat de landschapsdialoog een proces is en niet
een vooraf vastgestelde inhoudelijke ontwikkelingskoers,
zijn de meeste succescriteria proceskenmerken.
Het engagement van de verschillende actoren is de belang-
rijkste graadmeter voor succes. Het dient gerealiseerd te zijn
voordat de landschapsdialoog start - vandaar de vaak lange
informele voorbereidingstijd - en het dient tijdens de rit
regelmatig te worden getoetst en expliciet te worden uitge-
sproken. Al eerder is gewezen op de noodzaak van het bin-
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nenboord hebben en houden van alle KOMBi-partijen. Het
engagement drukt zich zeker niet alleen uit in termen van
tijd en geld. In onze ervaringen tot nog toe hebben we meer
dan eens voorbeelden gezien van organisaties, die partici-
peerden, slechts om op hun belang te letten. Een goede
graadmeter voor het engagement is de mate van uitzaaiing
van het gedachtegoed dat door de landschapsdialoog wordt
opgebouwd in de organisaties waar de deelnemers vandaan
komen. De communicatie met de eigen achterban heeft
daarom gedurende het hele proces veel aandacht nodig. 
De landschapsdialoog is een transdisciplinair proces(Tress,
Tress et al. 2003). Daarin delen verschillende actoren per-
soonsgebonden en wetenschappelijke kennis met elkaar en
vermenigvuldigen deze. En deze kennis is niet mono- maar
multi- en soms interdisciplinair. De transdisciplinariteit is
een harde randvoorwaarde. Is ze afwezig dan verwordt de
dialoog tot monoloog van wetenschappers. Ze wordt bevor-
derd door niet alleen met wetenschappelijke feiten en cijfers
te opereren maar door de nadruk te leggen op subjectieve
vormen van kennisoverdracht als verhalen, beelden, kortom
door ook in het proces balans te zoeken tussen waarachtig-
heid, juistheid en waarheid.
Uit de landschapsdialoog ontstaat na verloop van tijd een
Community of Practice, (Wenger and Snyder 2000; Kersten
and Kranendonk 2002; Gordijn 2004) een netwerk van deel-
nemers, die met elkaar een sociale leeromgeving hebben
opgebouwd en steeds beter leren leren. Een dergelijke leren-
de gemeenschap is in staat om autonoom en dynamisch te
reageren op veranderingen, die zich in de wereld van betrok-
kenheid voordoen. Daarmee is in procestermen en in ter-
men van ruimtelijke ontwikkelingspolitiek een belangrijk
doel bereikt. 
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De binnenstad in een spagaat tussen product en protest
| Wie vandaag de dag in een hoofdwinkelstraat van een willekeurige
Nederlandse binnenstad loopt kan nauwelijks nog herkennen om
welke stad het gaat. Hij of zij zal dan historische kenmerken moe-
ten zien te vinden tussen de overvloed aan aandachttrekkende etala-
ges en reclameborden van winkels. De Nederlandse binnenstad is
in toenemende mate onherkenbaar en monofunctioneel gemaakt.
Vervulden binnensteden in eerste instantie een publieke functie
(Sennet 1978), een plek om samen te komen in de kerk, op het plein
of in de raadszaal, en pas in tweede instantie als plek waar de weke-
lijkse markt werd gehouden, tegenwoordig heeft de marktplaats het
vrijwel volledig overgenomen van de andere functies van de binnen-
stad. De laatste decennia, waarin wereldwijd de vermarkting en
commercialisering van de samenleving in versneld tempo zijn door-
gebroken (Jessop 2002; Swyngedouw et al. 2002), is de markt-
plaats-metamorfose van de binnenstad in een hoog tempo
vervolmaakt. 

In deze neoliberale vermarkting van het centrum van de stad zijn
gemeenten belangrijke aanjagers geworden. In de ‘ratrace’ om de
gunst van de mobiele consument wil elke stad een aantrekkelijke en
levendige binnenstad met een winkelmilieu waartoe je als consu-
ment aangetrokken wordt en waarin je wordt verleid tot het doen
van uitgaven (Spierings 2003). De stad wordt geobjectificeerd, het
wordt tot een ding gemaakt, een product dat aangeboden wordt aan
de consument. Het gevolg is dat de laatste twee decennia veel geïn-
vesteerd is in een nieuwe consumentvriendelijke en consumptiever-
hogende vernieuwing en ‘make-up’ voor de binnenstad. Grote
parkeergarages, koopgoten, snuffelmilieus, museumpleinen, ter-
rasjes en evenementen vormen de typische binnenstedelijke ele-
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menten van tegenwoordig. De binnensteden zijn een openlucht
winkel geworden met straten als verbindingsschakels tussen ver-
schillende merken en thema’s. Waar gehoopt en gerekend werd op
een divers en uniek aanbod aan winkels en activiteiten in de binnen-
stad heeft de vrije marktwerking echter precies het omgekeerde
effect gehad. Binnensteden in Nederland zijn steeds meer op elkaar
gaan lijken. Het kapitalistische systeem heeft geleid tot een geestdo-
dende eenvormigheid omdat steden elkaar achterna lopen in de
opmars van de vrije markt. Iedere stad wil iets functioneel en fysiek
soortgelijks als de andere stad waarbij de verschillen gering zijn
(Van Houtum en Ernste 2001; Spierings 2005). Door overheden en
ontwikkelaars wordt namelijk gekozen voor ‘zekerheid’ en ‘voor-
zichtigheid’ bij het ontwerpen en economisch rendabel maken van
grootschalige binnenstadsprojecten. Het gevolg is onder andere dat
binnensteden worden gedomineerd door dezelfde uniforme uitstra-
ling van dezelfde ketenwinkels die bedrijfszeker zijn en ook hoge
huren kunnen opbrengen. De kleine, lokale en unieke winkels zijn
naar de marge verdrongen of over de kop gegaan. En niet-rendabe-
le activiteiten zijn zoveel mogelijk uit de binnenstad verdrongen
(Augé 2000; Hajer en Reijndorp 2001). Al met al bepalen consu-
menten samen met zowel de functionele faciliteiten als de fysieke
uitstraling van consumentendiensten het eentonige straatbeeld van
de moderne binnenstad. Dit impliceert tegelijkertijd dat de winkel
en in toenemende mate ook de binnenstad gesloten is voor zij die
niet van plan zijn om te kopen en zelfs voor hen die niet doen alsof
ze willen winkelen. De binnenstad als een openlucht ‘shopping
mall’ tolereert geen vuil, geen zwervers, geen vreemdeling, geen
afwijkend gedrag. De binnenstad is een homogeen en steriel koop-
eiland geworden in de publieke ruimte van de stad. 
Maar er is ook weerstand en protest tegen dit proces van stedelijke
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homogenisering. Zeker sinds de roemruchte ‘Battle of Seattle’ in
1999, de massale demonstratie tegen de commerciële globalisering
in de straten van Seattle waar dat jaar de World Trade Organisation
(WTO) vergadering werd gehouden, is er een geleidelijke kentering
waarneembaar in het denken over de stad. Deze denkbeelden wor-
den verwoord en verkondigd door alternatieve bewegingen die age-
ren tegen de louter op consumptie gerichte commerciële
binnenstad. Door middel van protestacties en de oprichting van
alternatieve doe-het-zelf-en-anders systemen trachten alternatieve
stedelijke associaties ruimten in de stad in het algemeen en in de
binnenstad in het bijzonder voor zich op te eisen (zie Harvey 2001;
Swyngedouw 2004; Uitermark et al. 2005). Protestacties omvatten
bijvoorbeeld ‘reclaiming the street’ acties waarbij straten opgeëist
worden voor tijdelijke ludieke en bewustmakende acties. Ook zijn er
protestmarsen, niet-winkeldagen, kritische discussies in politieke
cafés en worden leegstaande panden gekraakt (Soja 1996; Klein
1999; Fenton 2004; Manco 2004). Uitingen van zelforganisatie zijn
onder andere lokale ruil- en handelssystemen gericht op tweede-
hands goederen en op levensmiddelen die geproduceerd zijn door
lokale boeren. Ook bestaan er alternatieve ateliers en informatiewin-
kels, communes, vrijplaatsen en autonomencentra die een alterna-
tieve levenswijze propageren en bezigen (Bey 1991; Gibson-Graham
2002; Williams en Paddock 2003; Boelens 2004). Daarnaast heeft,
met name sinds de publicatie van The Rise of the Creative Class
door Richard Florida, een aantal Nederlandse steden het initiatief
genomen om broedplaatsen te stimuleren en financieel te onder-
steunen. Velen zien dit beleidsinitiatief als een gewenste erkenning
van de doorgaans latente maar vitale motor voor innovatieprocessen
in de stedelijke economie. De kritische tegenbewegingen daarente-
gen beweren, hoewel zij de aandacht voor marginale groepen waar-
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deren, dat beleidsondersteuning van de creatieve klasse slechts
meer van hetzelfde is: een neoliberale selectie van kunstenaars en
andersdenkenden waarvan wordt verwacht dat zij de lokale econo-
mie stimuleren (Couprie 2002; Poldervaart 2004). Alles bij elkaar
genomen is de (binnen)stad steeds meer in een spagaat komen te
staan. De ‘onvrije commerciëlen’ aan de ene kant en de ‘vrije radi-
calen’ aan de andere kant. De spagaat begint zich te manifesteren
als een stedelijk probleem. Het voorkomt onverwachte ontmoetin-
gen, beperkt de creativiteit en verdeelt het stedelijk leven in toene-
mende mate in parochiale eenheden. De totaliserende eentonigheid
van de commerciële binnenstad enerzijds en de zelfbevlekkende,
alternatieve doe-het-zelf systemen anderzijds raken elkaar niet aan.
Men leeft in gescheiden werelden en er wordt gepreekt voor eigen
parochies. Hoe om te gaan met deze spagaat? Wat te doen? 

Gangmakers in de spagaatstad | Allereerst moet de machtsonbalans
gecorrigeerd worden. De monotone commerciële stad is veel mach-
tiger en groter dan de alternatieve stad. Dus begin ter ondersteu-
ning en stimulans van alternatieve stedelijkheid met het kiezen van
een planningsregime waarbij vrijkomende en ‘lege’ plekken in de
binnenstad worden toegewezen aan alternatieve bewegingen en ver-
der vrijgesteld van regelgeving (zie Eker en Schaap 1998 / 2002).
Dit soort ‘tussengebieden’ (zie Ruimtelijk Planbureau 2004) speelt
een belangrijke rol voor de verrijking van stedelijke ervaringen en
emoties. Het biedt tevens weerstand tegen de dominantie van com-
mercieel kapitalisme in de hedendaagse binnenstad. Ten tweede
zou wat ons betreft veel nadrukkelijker de ruimtelijkheid van het
‘verbindingsstreepje’ van de tegenpolen ‘onvrije commerciëlen’ -
‘vrije radicalen’ betreden en geëxploreerd moeten worden.
Interesse, of in termen van de filosoof Henk Oosterling het ‘inter-
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esse’, het ‘tussen-zijn’, voor elkander dient gewekt te worden. Maak
een zoektocht van dat ‘tussen’, dat ‘inter’. Doorbreek de grenzen van
zelf gekozen ijdelheid en onbuigzaamheid. Open de deuren en
ramen van de commerciële stad. Ontgrendel ook de geparochiali-
seerde, gesloten ruimten van alternatieve bewegingen. De volgzame
consument burger en de opstandige doe-het-zelf-en-anders burger
hebben zich blindgestaard op hun eigen werelden. Open hen de
ogen door ze inspiratie te laten putten uit een regelmatige ontmoe-
ting. Laat hen elkaars eilanden betreden en elkaars heiligdommen
beproeven. Niet harmonisatie of integratie moet het devies zijn,
maar de continue reproductie van een wederzijds verlangen. Daar
zijn blijvend twee partijen voor nodig. Twee partijen, twee werelden,
die niet gescheiden van elkaar en autonoom leven, maar in een dia-
lectische beweging samen voor een continue dynamiek zorgen. Laat
ze elkaar aankijken, laat ze elkaar prikkelen. Stimuleer het vreemd
zijn, het vreemd gaan en het vreemd blijven (Visker 2005). Wat
nodig is zijn sleutelmakers en gangmakers, lieden die ingangen,
toegangen, uitgangen, doorgangen kunnen creëren. Naast stads-
wachten moeten er stadsopeners ingeschakeld worden die de
gescheiden werelden conform middeleeuwse stadslabyrinten en
‘wormholes’ zoals in de futuristische films The Matrix Trilogy en
Being John Malkovich met elkaar kunnen verbinden. De binnen-
stad moet ‘geopend’ worden voor de aanwezigheid van afwezigheid,
van dromen, van utopia’s en van onvoorspelbaarheid welke allemaal
verdrongen, verdrukt en verdreven zijn in het hedendaagse stedelij-
ke leven. Koppel aldus de alternatieve stedelijkheid aan de commer-
ciële façades van de hedendaagse binnenstad vast en laat de
alternatieve wind vrijelijk waaien door de commerciële stad. Durf te
kiezen voor de ontmoeting van de twee werelden en verwacht het
onverwachte. Wat ons betreft mag het vonken van verrassingen in
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de binnenstad door ontmoetingen met anderen die ook echt anders
zijn. Het stedelijk leven moet niet langer beperkt worden door lou-
ter commercialiteit. Ontworstel de binnenstad uit de commerciële
houdgreep en heb haar lief. Bevrijd de binnenstad. Open de stad
voor passie, begeerte, afschuw, verbazing, spanning, verlangen, en
open haar deuren voor vreemdelingen, indringers, sleutelmakers,
gangmakers, stadsopeners. Alleen dan kan de afstompende com-
merciële monotonie van het publieke domein van de binnenstad
doorbroken worden en uitgroeien tot een creatieve, pluriforme
‘microkosmos’ van de maatschappij. 
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Wie aan ruimte denkt, denkt aan

planning. En wie aan planning in de ruimte

denkt, ziet een kaart voor zich waar elke centi-

meter een bestemming heeft. Welke, dit zie je

aan de kleur. Onderaan het kaartje staat dit pre-

cies uitgelegd.

Wat in Nederland steeds moeilijker wordt, is de

logica achter die kleurtjes. In een gebied ‘met

een stedelijke functie’ worden huizen ge-

bouwd, liefst veel huizen. Daar kunnen we een

hoop mensen op kwijt. En natuurlijk ook de

auto’s van die mensen, met de wegen waarop

die auto’s kunnen rijden. Verder moet het wel

compact blijven. Anders groeit alles dicht en

valt er nergens meer natuur te vinden. Maar

die natuur moet toch juist dicht bij de mensen

zijn? Dan hebben ze er het meest aan. Nee, in

een compacte stad kan er nog wel sprake zijn

van enige ‘groenvoorziening’, maar over

natuur spreken we dan niet. Logisch?
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Vroeger was dit anders. Toen had elke plek een soort

ingebouwde ratio. De compacte stad van de middel-

eeuwen was er voor de veiligheid. Het landschap

van rond 1900 diende de landbouw. In de vorige

eeuw is het fout gegaan. Toen zijn eerst de steden

gerationaliseerd, met wijken waarin de ellende

voortwoekert, en vervolgens de landbouw. De econo-

mische logica daarachter verdraagt zich er niet meer

met de maatschappelijke logica van nu. Je wilt je

kinderen op straat kunnen laten spelen en je wilt

een landschap waarin je wat beleeft als je er door-

heen fietst.

Hoe moet dit anders? We kunnen nieuwe ontwerp-

opgaven maken en voor allerlei multifunctioneel

gebruik doeltypes formuleren en een instrumentari-

um ontwikkelen. Dat kunnen we doen. We kunnen

kleurtjes mengen. Maar ik zou het laten.

Liever zou ik willen aansluiten bij de nieuwe ideeën

over planning die de laatste twintig jaar zijn

bedacht. Daarbij wordt niet meer van een precieze
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eindsituatie uitgegaan (de nieuwe kaart van Neder-

land), maar van processen die in een bepaalde rich-

ting bepaalde wenselijkheden moeten bevorderen,

niet vanuit een afgeleide logica hoe het in elkaar

moet steken, want die logica zijn we gewoon mis-

schien wel voor eeuwig kwijt, maar vanuit wat hier

en nu, gezien wat een hoop mensen willen, ontwik-

keld kan worden. Al doende ontwikkelt zich dan

wat. Waar we terecht komen, wie zal het zeggen. Dat

is een deel van het proces, het debat daarover. Maar

er gebeurt wat. Voor een betere woonomgeving voor

onze kinderen of voor de natuur.

Laat ik de natuur als voorbeeld nemen. Onder elke

stoeptegel zit natuur, dat zou het uitgangspunt kun-

nen zijn. Wat kan er dan gebeuren? Zeker, we kun-

nen een aantal onhandigheden van de vorige eeuw

corrigeren en het landschap weer terugbouwen naar

wat het ooit logisch was en ons nu nog bekoort. En

dit zien we op vele plaatsen. Riviertjes leren we weer

kronkelen, een onbegaanbaar zandpad heet weer
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kerkpad en wordt weer bruikbaar, al gaan we er niet

meer over naar de kerk. Maar dit is wel erg retro.

Het kan ook anders.

Mensen willen meer natuur. Waar ze wat aan heb-

ben. Mijn idee is om een forse som geld vrij te

maken voor allerlei maatschappelijke initiatieven

om de natuur een handje te helpen. Niet door

ergens op de kaart wat hectares groen te kleuren en

dan een natuurdoeltype te kiezen maar als een vorm

van groene infiltratie. Daar bedoel ik mee dat de

gesegregeerd geraakte werelden van voedselproduc-

tie en wonen worden opengesteld voor een bewuste

verspreiding van bomen en beesten. Het gaat mij

erom dat hier in principe alles geoorloofd is als het

verre doel gediend wordt: meer natuur voor de men-

sen.

Als boeren meer heggen zouden laten groeien, in

plaats van schrikdraad te spannen, als ze hier en

daar een boom in de wei lieten staan, als ze wat

akkerranden lieten verruwen (één meter is al inte-
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ressant), dan zouden we in een paar jaar in een

andere wereld kunnen leven. Als in dorp en stad het

hemelwater boven de grond zou blijven, als brede

groene singels de fietser van het ene stadsdeel naar

het andere zouden leiden, als er een keten van par-

ken rondom de stad zou komen te liggen dan hoef-

den we zondags niet altijd meer met de auto naar

een recreatief landschapselement.

Hoe moet dit nu geregeld worden zonder teveel te

regelen? Geld moet de motor zijn. Als we in

Nederland natuur willen dan moeten we daar geld

aan besteden. Dat geld moet niet opgaan aan ons

natuurplezier in Thailand. Er komt dus een grote

plas euro’s. Hoe gaan we dit verdelen? Ik denk dat

we een soort Raad van de Natuur moeten oprichten

die net als de Raad van de Kunst het geld geeft aan

de meest belovende projecten. Dit leidt dus tot arbi-

traire beslissingen, zal ieder zeggen. En precies, dat

is zo. Maar als het om innovatieve kwesties gaat,

moet je niet met een handboek met 50 criteria aan-
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komen, waarop ieder projectvoorstel (accountabel!)

moet gaan scoren. Zo’n beweging vraagt om gevoel

voor het ongewone, om experiment, om het accepte-

ren van een hoop onzekerheid.

Wat er uitkomt, dat gaan we al doende bekijken. Het

kan van alles zijn. Wel kun je betwijfelen of

Nederland er zo overzichtelijker op wordt. Maar

overzichtelijkheid in de ruimtelijke ordening is niet

het antwoord op de inherent rommelige cultuur

waarin we leven. Wat dit betreft past het huidige

landschap, voor zover we er natuur in vinden, bij

oude culturen, niet bij nieuwe. We moeten onze

eigen weg hierin vinden, tot er weer een soort logi-

ca ontstaat. 

De grootste ontwerpopgave van nu is: minder ont-

werpen.
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