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Terwi j l  z i jn  mond in  de microfoon z innen van beton en papier  maakt , 
z iet  h i j  over  opengebroken aarde een jongen de bouw ui t  r i jden. 
Z i jn  hoofdhuid  pr ikt  in  de warme stralen l icht .

er  kr iebelt  iets  in  z i jn  onderbroek,  z i jn  shir t  p lakt  op z i jn  rug. 
Hi j  schikt  z i jn  overhemd onder  z i jn  colbert ,  ru ikt  z i jn  deodorant . 
Hi j  ademt alsof  h i j  k i lometers  door  rul  zand heeft  gef ietst ,  stopt . 
Gl imlacht .  Buigt .

Het  applaus kl inkt  a ls  brul lende shovels ,  k iepauto’s  onder  plu imen 
gr i jze  rook.  Om hem heen de geur  van d iesel ,  vocht ige aarde en als 
h i j  z ich  omdraai t ,  z ich  met  gespreide armen achterover  laat  val len,
denkt  h i j  aan de v lekken in  z i jn  broek d ie  morgen tonen dat  h i j 
neerkomt op een grote  bult  zacht  zand,  daar  uren speelt .

EEN DAG Is  pAs GEslAAGD Als JE THUIs 
COMMENTAAR Op JE klEREN kRIJGT
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landmakersdag

20 okt

vinexmensen

start
1 jan

start jaar van de ruimte, Beurs van Berlage

opdrachtgever: rijksadviseur voor landschap en Water - college van rijksadviseurs. 
Bron: onderzoeksinstituut alterra - Wageningen ur

knag-leerlingenwedstrijd ‘atlas van de toekomst’ camping onbestemd

dag van de Bouw

ruimteverkenning (www.ruimteverkenning.eu)

dag van de architectuur, opening luchtbrug rotterdam

20-21 jun

15 okt

jun-jul12 jun

cliff van thillo

rené van den Burg

tijs van den Boomen   

13 jun

15 jan

mrt-jun
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gelukkig gaat het steeds vaker beter. deze ontwikkelingen trekken dan 
ook volop de aandacht. kijk naar de Waal bij nijmegen. de noodzake-
lijke rivierverruiming gaat daar samen met de aanleg van een nieuw, 
groen eiland en prachtige bruggen. dat voegt een unieke plek toe 
aan de stad, precies tussen de oude binnenstad en de grote vinexwijk 
Waalsprong. of kijk naar rotterdam centraal, waar het nieuwe station 
een impuls aan de hele stad geeft – met het beloftevolle burgerinitiatief 
van de luchtsingel op een steenworp afstand. Zo zijn er meer, maar 
het blijven uitzonderingen.

een aanpak zoals in nijmegen en rotterdam zou de regel moeten zijn. 
dat vraagt iets van professionals in het ruimtelijk domein. Zij waren 
gewend om zelf geïntegreerde beelden te maken, in naam van de over-
heid of grote marktpartijen, en vervolgens de uitvoering te organiseren. 
Zo werkt dat niet meer. het startpunt ligt tegenwoordig bij initiatieven 
vanuit de bevolking, maatschappelijke organisaties, de markt of 
specifieke onderdelen van de overheid. gebruikers van ruimte staan 
centraal. ruimtelijke ordening is ruimtelijke activering geworden: 
mensen brengen een gebied of een gebouw tot leven, en de overheid 
ondersteunt hun daarbij. planners en ontwerpers worden verbinders.

het vraagt ook iets van de politiek. er zijn keuzes nodig, van decentrale 
overheden die dicht bij de gebruiker staan, maar ook van het rijk. 
keuzes die de brede maatschappelijke wil weerspiegelen om te zorgen 
voor een woon- en leefomgeving waar we ook in 2040 trots op zijn. 

de samenleving organiseert zich opnieuw en bereidt zich voor op de 
toekomst, dankzij een toegenomen geloof in eigen initiatief, geholpen 
door de snelle technologische ontwikkeling. de maatschappelijke wil 
die daaruit spreekt, is een drijvende kracht achter de ontwikkeling 
naar de spannende en groene metropool die nederland kan zijn. een 
omgeving waar talenten en ambities voluit tot ontplooiing komen. een 
land dat innovaties tot stand brengt waar de wereld wat aan heeft. een 
metropool die een minimaal beroep doet op eindige bronnen. nu nog 
staat de circulaire economie in de kinderschoenen, maar in 2040 werkt 
deze overal in door. dat kan niet anders, want de claims die de huidige 
samenleving legt op grondstoffen, water, de bodem en fossiele energie 
zijn niet vol te houden. 

We willen internationaal voorop lopen, maar soms blijkt het al een hele 
klus om de internationale ontwikkelingen bij te benen. geopolitieke, 
klimatologische en economische ontwikkelingen zijn allemaal met 
elkaar verbonden, van het ontstaan tot en met de impact. planning 
en ontwerp zijn cruciaal om de weg naar voren in te slaan en deze 
onderling verbonden ontwikkelingen te vertalen in een aantrekkelijke, 
herkenbare en inspirerende woon-, werk en leefomgeving. Zo’n 
omgeving neemt de onvermijdelijke veranderingen op een vanzelf-
sprekende manier in zich op en daagt er zelfs toe uit. tegelijkertijd 
moeten bestaande culturele waarden er stevig in zijn verankerd. 

veranderingen in de stad en het landschap moeten volgens ons altijd 
verbeteringen zijn, en niet alleen voor de initiatiefnemer zelf. de kwali-
teit van de omgeving moet er op alle fronten op vooruit gaan. te vaak 
wordt de ruimtelijke ontwikkeling nog bepaald door de bestuurlijke 
logica van grenzen en beleidssectoren. te vaak wordt ‘ruimte’ eenzijdig 
benaderd als een economisch podium, in het patroon van producenten 
die ontwikkelen en consumenten die afnemen. ’cijfers en normen 
hebben vaak de overhand boven kwaliteit. dat moet anders.

We maken Nederland 
samen

We willen dat Nederland in 2040 de gaafste metropool ter wereld is. Groen, veilig, welvarend en circulair, 
dus met een minimale claim op water, bodem, grondstoffen en fossiele energie.

2040 is gisteren al begonnen, dus we moeten nu aan de slag. We hebben actie nodig op vele fronten, want 
onze leefomgeving verandert onherroepelijk en dat gaat niet vanzelf goed. in onze steden en landschappen 
komt alles samen. Daarom is een ruimtelijke blik onontbeerlijk. Die is de afgelopen jaren verloren gegaan. 
het gebrek aan liefde voor de omgeving zie je terug in de manier waarop stad en land zich ontwikkelen. 
Voor de toekomst van Nederland is het cruciaal om over de schuttingen heen te kijken: voorbij het eigen 
belang en vanuit een internationaal perspectief. Dat levert mooiere gebieden op, die langer meegaan en 
dus meer waar voor het geld bieden.
 
het jaar van de Ruimte heeft een gedeelde toekomstagenda opgeleverd. De zeven onvermijdelijke opgaven 
voor 2040 geven aan wat ons te doen staat, en de vijf principes om samen te werken aan de leefomgeving 
laten zien hoe we dat moeten aanpakken. in een levend laboratorium van vijftien nieuwe praktijken leren 
landmakers zichzelf en anderen hoe we naar 2040 toe moeten werken. 

Kansen zijn er volop. Ze komen rechtstreeks voort uit de ambities die in de samenleving aanwezig zijn en de 
dynamiek in de wereld. Om die kansen te grijpen, hebben we iedereen nodig. De politiek is daarvoor 
essentieel. het is tenslotte aan politici om de maatschappelijke energie en de werelddynamiek te vertalen 
in verbindende keuzes. anderen ontlenen daar houvast aan. Zo kan iedereen die dat wil, op zijn of haar 
manier bijdragen aan de toekomst van de groene metropool Nederland. Want 2040 is dichterbij dan het lijkt. 

2040 is nu. 
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Keulen

Brussel

Arnhem 
+14.000

Utrecht 
+71.000

Eindhoven
+19.000

Rotterdam 
+12.000

Amsterdam
+73.000

Den Haag 
+61.000

 Groningen
+25.000

schaal 1 : 1 miljoen

bronnen: 
rijkswaterstaat, ministerie van infrastructuur & mobiliteit
cBs
pBl (de stedelijke metamorfose & de stad verbeeld, 2015)

redactieteam manifest, 2015

Bereikbaarheid verbeeld pBl, 2015

duinen & op strandwallen (1500 ha)

jonge aanwas  en zeeinbraken (19600 ha)

kleigebied (19800 ha)

noord-oostelijk zandgebied (44000 ha)

keileemlateaugebied & Münsterland (29200 ha)

LEGENDA
Wonen op het zand

Wonen in het veen en droogmakerijen

veengebied (16700 ha)

verbindingen over water

bruisende binnensteden, solide en regionaal voorzienend

diepe droogmakerij (28200 ha)

stuwwallen (21600 ha)

IJssel- Rijn- en Maasdal (44500 ha)

Rijn-Maasterrassen (17400 ha)

zuidelijk kleigebied (23300 ha)

zuidelijke zandgebied en Peelhorst (45500 ha)

lössgebied (12800 ha)

Wonen op de klei

Arnhem 
+14.000 bevolkingsgroei in de stad

bevolkingsgroei in het ommeland van steden

verbindingen over weg

internationale verbinding ABC regio

vergroten verschillen stedennetwerk

VERBINDINGEN IN DE sTAD
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een groot deel van nederland behoort tot de noordwest-europese 
aBc-metropoolregio die zich uitstrekt tussen amsterdam, Brussel en 
keulen (cologne). daarbinnen zijn de regio’s amsterdam, rotterdam-
den haag en eindhoven de belangrijkste stedelijke kerngebieden. dit 
geheel van gebieden, de relaties ertussen en met de rest van het land 
noemen we het nederlandse stedennetwerk. dit stedennetwerk biedt 
perfecte mogelijkheden om met grote veranderingen die op ons afko-
men om te gaan en maatschappelijke ambities te verwezenlijken. de 
nationale en europese overheid zijn zich daar onvoldoende van bewust.
 
technologische ontwikkeling zal verdere flexibele benutting mogelijk 
maken van combinaties van spoor-, weg-, water-, lucht- en internet-
netwerken. investeringen in de stad zullen daardoor breder renderen. 
voorwaardelijk is dat het organiseren van metropolitaan massavervoer 
de overheersende ambitie wordt bij de aansturing van het nationale 
openbaar vervoer: frequent, snel en gebruiksvriendelijk. recente 
analyses wijzen erop dat er te lang eenzijdig in het verbeteren van 
lange afstanden is geïnvesteerd en te weinig in het, vaak makkelijker te 
realiseren, versnellen van toenemende binnenstedelijke verplaatsingen 
over korte afstand. autonoom rijdende gedeelde en elektrische auto’s 
zullen het stadsbeeld verder veranderen. in de vijf grootste steden kan 
in tien jaar tijd de helft van de nu aanwezige benzine- en dieselauto’s 
verdwijnen. minimaal 10% van de autostraten kan worden omgebouwd 
tot voetgangers-, fiets-, groen- en speelgebied. de fiets wordt het 
dominante stedelijke vervoer, fiets-trein de sterkste intermodale com-
binatie. dat is ook van belang voor de verbindingen met het buitenland: 
de toegang ertoe verdient nu prioriteit. de achtergebleven bereikbaar-
heid van schiphol is bijvoorbeeld te lang genegeerd.

focus op verbetering van netwerken alleen verhult dat de grote 
verstarring op de woningmarkt een heel groot deel van de bevolking 
dwingt om dagelijks over lange afstanden te reizen. het is voor hen 
onmogelijk om te verhuizen en persoonlijke kansen en ambities 
werkelijk waar te maken. aanpak van deze verstarring is waarschijnlijk 
effectiever dan het steeds verder verbeteren van de infrastructuur.

met deze maatregelen kan het nederlandse stedennetwerk zich 
tot de gaafste metropool in de wereldklasse ontwikkelen, waarin de 
kwaliteit van leven in al haar aspecten ongeëvenaard is. een andere, 
metropolitane, rijksagenda dient uitgangspunt te worden in dit sterk 
verstedelijkte land: een ware metro nation.

er is geen reden ontevreden te zijn over de staat van de nederlandse 
steden. de vaak geringschattend benoemde verdelende rechtvaardig-
heid heeft, getuige internationaal vergelijkend onderzoek, veel 
voorspoed gebracht. aantrekkelijke steden met menselijke maat, 
waar landschap en binnenstad altijd nabij zijn: het blijkt wereldwijd 
een gewilde kwaliteit. nu kansen voor belangrijke maatschappelijke 
vragen (zoals de versnelling van de kennis- en ideeën-economie en de 
energietransitie) zich concentreren in steden, is het stimuleren van ver-
schillen, van dynamiek en van snelle adaptatie belangrijker geworden 
dan zorgen voor evenwichtige spreiding. Belangrijker dan de snelheid 
waarmee regio’s zich ontwikkelen, zijn de regiospecifieke kwaliteiten 
die ze inbrengen. iedere regio doet dus mee in de groene metropool 
die we samen willen vormen. het gelijkvormige rijksbeleid duurt nu 
duidelijk te lang. 

Versterk 
het stedennetwerk

f l e x i B i l i t e i t  m a a k t  d e  n e d e r l a n d s e  m e t r o p o o l  k r a c h t i g

het Nederlandse netwerk van steden wordt sterker door het vergroten van de 
onderlinge verschillen. Daartoe dienen sterke en goed bestuurde stedelijke 
regio’s, te beginnen met de regio amsterdam, door verschuivingen van belas-
tinginkomsten meer handelingsruimte te krijgen. het Rijk dient flexibilisering 
van de woningmarkt in de steden met spoed na te streven. Even urgent is een 
investeringsimpuls gericht op zowel het versnellen van de binnenstedelijke 
verplaatsingen, als op betere verbindingen naar de stedelijke regio’s in de 
buurlanden. De bereikbaarheid van schiphol verdient topprioriteit. 
amsterdam is het vlaggenschip en de kracht ligt in het metropolitane steden-
netwerk dat nu al bestaat. Die netwerkvorm biedt de beste mogelijkheden om 
als Nederlandse metropool soepel in te spelen op de grote en moeilijk voor-
spelbare veranderingen die in de 21ste eeuw op Noordwest Europa afkomen.

 sTEDENNETWERk IN WEsT NEDERlAND

NEDERlAND EEN VOl lAND Of lEGE sTAD

foto: andre kuipers, bron: platform lichthinder Bron: 5e internationale architectuur Biënnale rotterdam - city design
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Zonneveld 6 HA
0,0242 PJ/Jaar

1 turbine 3MW
0,0242 PJ/Jaar

2500 woningen met zonnecellen
0,0242 PJ/Jaar

x 25

Bron: redactieteam manifest, 2015

RUIMTEVRAAG VOOR HERNIEUWBARE ENERGIE

schaal 1 : 1 miljoen

bronnen:
rijksdienst voor cultureel erfgoed
rijkswaterstaat, ministerie van infrastructuur & mobiliteit

redactieteam manifest, 2015
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de technische, ruimtelijke en maatschappelijke opgave is dus enorm. 
het energieakkoord voor 2020 is slechts een voorzichtig begin. Zeker is 
dat zonder ambitie en sturing van de overheid nimmer het tempo wordt 
gehaald dat nodig is voor een echte transitie. ook is zeker dat de tran-
sitie nooit zal plaatsvinden zonder actieve medewerking van bewoners, 
bedrijfsleven en instituties. er is behoefte aan experimenten en in-
novaties, aan nieuwe coalities en samenwerkingsvormen. We hebben 
koplopers nodig om het systeem uit te dagen en het poldermodel, dat 
nu een vertragende factor is, te moderniseren. 
 
deze opgave snijdt door de traditionele beleidsvelden heen. alleen 
ruimtelijke oplossingen zijn onvoldoende. er is ook juridische en fis-
cale ruimte nodig om tot nieuwe verbindingen en businessmodellen te 
komen. de rijksoverheid heeft de verantwoordelijkheid om hier actief 
vorm aan te geven met een deltaprogramma voor een energieneutraal 
nederland. in zo’n nationaal energieprogramma, gebaseerd op een 
energiewet, werken overheden onder leiding van een energiecommis-
saris samen aan de kaders van de transitie. het moet in combinatie 
met omgevingsvisies op alle bestuursniveaus burgers, bedrijfsleven 
en instituties - de miljoenen eigenaren van de nederlandse ruimte 
- kansen, ruimte, inzicht en continuïteit bieden. het moet de aanzet 
zijn tot europese afspraken over belasting op de uitstoot van co2 en 
warmte en een circulaire economie. het moet aanzetten tot regionale 
samenwerkingen en coöperatieve gebiedsontwikkelingen, en tot 
overheidsinvesteringen in energieopwekking aan infrastructuur en 
civieltechnische werken. en het moet een impuls geven aan vernieu-
wing van het ruimtelijk vakgebied en de opleiding van een nieuwe 
generatie planologen en ontwerpers met kennis van zaken. 

de energietransitie gaat in belangrijke mate de inrichting en het 
aanzicht van het land bepalen. er zijn omvangrijke gebieden nodig voor 
de grote energieoogst: windmolenparken, zonnevelden enzovoort. er 
zullen honderdduizenden kleinschalige installaties voor decentrale 
energiewinning verschijnen. nieuwe opslagtechnieken moeten pieken 
in de beschikbaarheid van hernieuwbare energie opvangen. Bronnen 
en afnemers die meestal op afstand van elkaar liggen, zullen samen 
nieuwe energieketens vormen (bijvoorbeeld via het gebruik van rest-
warmte of biomassa). 

energieopwekking wordt weer zichtbaar. landschappen zullen in de 
toekomst energielandschappen zijn, net als in het verleden. We hebben 
op dit moment onvoldoende kennis over hoe dit goed en efficiënt kan 
gebeuren. de huidige ruimtelijke ordening werkt eerder restrictief dan 
stimulerend voor energieprojecten. Ze nodigt te weinig uit tot het op-
stellen van integrale, vernieuwende visies en plannen waarin de ambi-
ties van de energietransitie zijn meegenomen. om deze praktijk om te 
buigen, zal de energievoorziening als volwaardig ruimtevrager moeten 
worden benaderd. sterker nog, het is hard nodig dat overheden op alle 
schaalniveaus energiebesparing en duurzame opwekking van energie 
gaan hanteren als juridische sleutel voor ruimtelijke ontwikkelingen. 
op die manier stimuleren ze investeringen in duurzame concepten en 
samenwerking in de lokale energievoorziening.

maak ruimte 
voor de energietransitie

e e n  d e lta p r o g r a m m a  v o o r  e e n  e n e r g i e n e u t r a a l  n e d e r l a n d

De overgang naar hernieuwbare energiebronnen verloopt moeizaam. Om een doorbraak te bewerkstelligen en toe te 
werken naar een circulair, dus cO2-neutraal Nederland, moet de samenleving ruimte krijgen om in deze transitie te 
investeren en er in de eigen omgeving vorm aan te geven. Want de energietransitie kan alleen slagen wanneer ze op alle 
schaalniveaus wordt geïntegreerd met ruimtelijke ontwikkelingen en lokaal initiatief optimaal benut. De Omgevingswet en 
de omgevingsvisies van rijk, provincies en gemeenten moeten het fundament leggen voor zo’n participatieve aanpak, die 
tegelijkertijd sterk stuurt op scherpe beleidsdoelen. Een stimulerend investeringsklimaat is een voorwaarde. bij deze aan-
pak hoort daarom een ambitieuze rijksoverheid, die met een Nationaal Energieprogramma en een Energiewet de benodigde 
handelingsperspectieven en continuïteit biedt voor individuele, collectieve en grootschalige energieproducenten.

Bron: landschap en energie – dirk sijmons, h+n+s Bron: ministerie van eZ, nrglab

VOETAfDRUk ZON WIERINGERMEER
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verziltingsgevoelige gebieden: droogmakerijen, jonge zeekleigebieden

rivierenlandschap

inzijgingsgebieden op stuwwalcomplexen

afstromingsgevoelige gebieden: o.a. keileemplateau

natuurlijke waterkering: duinlandschap

beekdallandschappen

dijken

watergangen

LEGENDA 

vaargeulen open water
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Daling >60

Daling 40–60 cm

Daling 30–40 cm

Daling 2–10 cm

Daling 10–20 cm

Daling 20–30 cm

Stijging tot 2 cm

Geen verandering

Stijging >2 cm

Daling tot 2 cm

LEGENDA 

probleem met veel dimensies waarvan de urgentie zwaar onderschat 
wordt. internationale afspraken zoals de kaderrichtlijn Water (over de 
waterkwaliteit) verhogen de druk om de waterdoelen snel te bereiken. 

de wateropgave manifesteert zich dus overal, niet alleen langs de 
kust en de rivieren, maar ook in de stad en in het landschap. dat 
onderstreept de noodzaak voor een onlosmakelijke koppeling van het 
watersysteem en de omgevingskwaliteit. niet alleen om een mooier 
stads- of landschapsbeeld te realiseren, maar vooral ook om oplos-
singen robuuster en veerkrachtiger te maken, publiek geld te besparen 
en de uitvoeringskracht te versterken. 

Zeker zo belangrijk is de verbinding met de samenleving: de gebrui-
kers van de ruimte en het water. veel nederlanders zijn zich nog 
nauwelijks bewust van de risico’s en kansen die het leven in een delta 
met zich meebrengt. Zij zijn onvoldoende betrokken bij het watersys-
teem en spelen daardoor onvoldoende in op de klimaaturgentie en de 
kansen op kwaliteitsverbetering van hun eigen leefomgeving. 
 
in een land dat leeft met water, zijn waterdoelen en omgevingsdoelen 
afhankelijk van elkaar, op elk schaalniveau. de uitvoering van het na-
tionale deltaprogramma moet van dat besef doortrokken zijn. dus niet 
alleen ‘sober en doelmatig’, maar op zoek naar de synergie. het vraagt 
om een betere afstemming van timing en programmering, nieuwe 
samenwerkingsvormen, nieuwe financieringsmodellen en nieuwe 
rolopvattingen bij alle partijen. al doende zal zo’n nieuwe werkwijze 
steeds scherper worden, als de werkcultuur transparant en reflectief 
is. het zijn ‘zachte’, sociale innovaties, maar ze zijn net zo urgent als 
de harde technische innovaties.

de rivierverruiming bij nijmegen, de nieuwe terpen in de overdiepse 
polder en waterpleinen in tiel en rotterdam zijn exponenten van een 
innovatieve praktijk. Waterstaatkundige oplossingen leiden daar tot 
een hogere omgevingskwaliteit, mede door een goede samenwerking 
tussen overheden, marktpartijen en regionale partners. technische 
innovaties als de energie- en grondstoffenwinning uit afvalwater en de 
biobased economy zijn volop in ontwikkeling. 

praktijken als deze maken watermanagement, ook in relatie met de 
omgeving, tot een exportproduct. toch zijn de goede voorbeelden in 
eigen land nog incidenten. in beleid, regelgeving en werkcultuur staan 
water en ruimte te vaak te ver van elkaar af. Zeker als het spannend 
wordt, schieten partijen terug in hun eigen, vertrouwde rol. 

en het wórdt spannend. de klimaatverandering leidt rechtstreeks 
tot een reeks wateropgaven die alleen in samenhang met andere 
ontwikkelingen aangepakt kunnen worden. tezamen moeten die een 
watersysteem én een omgeving opleveren die robuust genoeg zijn om 
tot ver na 2040 mee te gaan. ondertussen kondigen nieuwe urgenties 
zich aan, zoals medicijnresten in het water die de volksgezondheid 
bedreigen, een toenemend gebruik van de ondergrond en meer 
verhard oppervlak. Bovendien zakt in half nederland de bodem, een 

Zet water in 
als kwaliteitsimpuls

W at e r  e n  r u i m t e :  h e t  k o n i n g s k o p p e l  v o o r  d e  t o e k o m s t

Elke ruimtelijke ontwikkeling moet als vanzelfsprekend bijdragen aan een 
veilig, veerkrachtig en robuust watersysteem. Net zoals nieuwe waterwerken 
de omgevingskwaliteit in stad en land moeten verhogen. Dat vraagt om meer 
dan een ‘sobere en doelmatige’ aanpak. De urgentie is er, want de klimaat-
verandering werkt via het watersysteem door tot in de haarvaten van de sa-
menleving. het raakt people, planet en profit, dus ook de ruimtelijke inrichting 
van onze deltametropool. bovendien: half Nederland zakt. beleidsmatig zijn 
‘water’ en ‘ruimte’ echter nog te veel twee werelden. We moeten die twee-
deling definitief achter ons laten. Vooral de waterveiligheid, wateroverlast, 
verdroging en bodemdaling vragen om een samenhangende en gebiedsgeri-
chte aanpak van overheden, markt en gebruikers. Dat bevordert tegelijk de 
verbinding met andere opgaven, zoals de energietransitie.

BODEMDAlING EN BODEMsTIJGING WINNAAR pRIJsVRAAG 

verwachte bodemdaling en bodem-

stijging in nederland in 2050 

ten opzichte van het huidige peil. 

Bron: rijkswaterstaat en nam

Waterschap aa en maas won de prijsvraag ‘Waterschappen in het jaar van de 

ruimte’ van de uvW. deze inlaat aan het drongelens kanaal maakt deel uit van 

hoWaBo, hoogwateraanpak den Bosch. 750 ha waterberging versterkt natuur, 

recreatie en cultuurhistorie, na een intensief participatieproces.
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kassenlandschap

duinlandschap, stuifzanden en heide

export/import via   

grootschalige veeteelt  en akkerbouw op

polder

löss leem

luchthavens spoor zee

grootschalige veeteelt en kleinschalige gemengde landbouw op
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voldaan, is mede afhankelijk van de kansen die de omgeving biedt: 
extensiever werken, investeren in technologie, werken met gesloten 
systemen, enzovoort. 

kansrijk in het vergroten van de toegevoegde waarde is om nog meer 
in te zetten op innovatie en het vermarkten van opgedane kennis. 
de combinatie met onze sterke maakindustrie biedt veel kansen 
voor nieuwe crossovers. stedelijke regio’s en bedrijventerreinen zijn 
hiervoor evenzeer in beeld als rurale gebieden. landbouwbedrijven die 
los van de grond werken kunnen daar ook en vaak beter terecht. een 
andere strategie is bijvoorbeeld een accentverschuiving van produc-
tievolumes voor de mondiale markt en enkelvoudig grondgebruik, naar 
nicheproducten met hogere marges in combinatie met meervoudig 
grondgebruik. dit is kansrijk in gebieden waar het ruimtegebruik nu 
onvoldoende aansluit bij maatschappelijke wensen voor natuur, recre-
atie en landschapsbeleving. 

omgevingsplannen zijn het kader voor de vereiste kwaliteit van milieu, 
natuur en landschap, maar ook van de productieomstandigheden. 
dat gaat over de hele keten: clustering met andere ketenpartijen, 
duurzaam transport, smart logistics, toegankelijk internet, opslag, 
afval- en energiestromen. dat vereist ruimtelijke sturing. aan kennis 
en voorbeeldplannen is geen gebrek. er is bovenal politieke besluit-
vorming nodig om zover te komen. We zijn het aan volgende generaties 
verplicht om niet alleen kwetsbare agrarische cultuurlandschappen te 
beschermen, maar ook nieuwe karaktervolle productielandschappen 
te ontwikkelen.

de agrarische sector is divers en wordt nog diverser. hightech en 
ambachtelijk, bodemgebonden en los van de grond, regionaal en 
mondiaal georiënteerd. uit toekomststudies komen geen eenduidige 
ontwikkelingsrichtingen naar voren. tal van innovaties staan op het 
punt van doorbreken. veel is te verwachten van crossovers met andere 
technologieën en sectoren. de landbouw is cruciaal in de biobased en 
circulaire economie: we zien verbreding van voedselproductie naar 
energie en grondstoffen. 

deze diversificatie biedt kans om te ontsnappen aan de spanning 
tussen de landbouw en haar omgeving, die de laatste decennia is 
ontstaan. nederland is weliswaar de tweede exporteur van agrarische 
producten ter wereld; de landbouw werkt kennis- en kapitaalinten-
sief en is wereldwijd toonaangevend. maar die prestatie heeft een 
keerzijde. Bodems raken uitgeput, de biodiversiteit op het platteland 
neemt snel af, emissies van stikstof en kooldioxide zijn nog te hoog 
en bestrijdingsmiddelen en zware metalen verontreinigen de bodem 
en het water. dierenwelzijn krijgt niet altijd voldoende prioriteit en 
sommige veterinaire epidemieën kunnen overslaan op de mens. het 
beslag op het landschap en de infrastructuur concurreert met andere 
maatschappelijke behoeften. lokaal is sprake van verstoorde relaties 
tussen ondernemers en burgers. 

het perspectief van ‘een footprintloze landbouw met meer toege-
voegde waarde’ moet gebiedsgericht invulling krijgen. dat vraagt om 
een goed geïnformeerde maatschappelijke dialoog. Basisvoorwaarde 
is het terugdringen van schadelijke gevolgen. hoe daaraan kan worden 

breng agrarische productie 
in balans met de omgeving 

e e n  f o o t p r i n t lo Z e  l a n d B o u W  m e t  m e e r  t o e g e v o e g d e  W a a r d e

Om koploper te blijven in agrokennis, is herstel van de relatie tussen landbouw en omgeving in onze deltametropool absoluut noodzakelijk. 
innoveren in productiviteit alleen is onvoldoende. Er zijn ook flinke stappen nodig in een circulaire bedrijfsvoering, cO2-neutraal en afgestemd 
op bodem, natuur en gezondheid van mens en dier. Niet alleen in Nederland, maar ook in mondiaal perspectief. Een landbouw zonder negatieve 
effecten is haalbaar. Zeker omdat het rendement niet alleen verbonden is aan productie, maar ook aan kennisontwikkeling en andere maat-
schappelijke diensten. met een footprintloze landbouw versterkt Nederland zijn positie als internationale proeftuin die zijn kennis vermarkt. 
De transitie vraagt om gebiedsgericht samenspel tussen boeren en andere partijen in de agrarische keten, samen met bewoners en overheid. 
Omgevingsplannen, gemotiveerd vanuit het publieke belang, stellen kaders.

sCHAAl EN VERDElING lANDBOUW NEDERlAND
grootschalige akkerbouw in de flevopolder kleinschalige gemengde landbouw in de achterhoek grootschalige akkerbouw en veeteelt in noord-Brabant
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spijkenisse. greying cities, charlotte cammelbeeck

slOW TRAffIC ROUTE 
CONNECTING THE
NEIGHBOURHOODs 
EN THEIR CENTREs

stedelijk landschap

bos- & natuurlandschap

wederopbouwlandschappen

hitte-eilanden

NS wandeltochten

lange afstandswandelroutes: 
35 routes met een totale lengte van ruim 6.000 km

LEGENDA 

wederopbouwwoonwijken en -kernen

geluidsschermen Rijksoverheid

synergie private en publieke ruimte inrichten op ontmoeten, sporten bewegen
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MINDER INkOMEN, MINDER GEZOND

op de routenetwerken buiten de stad, en een afdoende bescherming 
tegen risico’s van buitenaf, zoals overstromingen of explosies. We 
moeten toe naar een praktijk van creatieve oplossingen die goed 
passen bij het gebied en met andere middelen dan vaste ruimtelijke 
normen en zoneringen hetzelfde doel bereiken. hier ligt een opgave 
voor vooral gemeenten en provincies, in samenwerking met onder 
meer ontwerpers, zorgverleners en natuurlijk de bewoners zelf. 

deze opgave moet worden gezien in de context van grote omslagen in 
de zorg. de bevolking wordt gemiddeld ouder en mensen blijven langer 
zelfstandig wonen. er ontstaan nieuwe, kleinschalige zorgvormen in de 
buurt. participatie en zelfredzaamheid worden integraal onderdeel van 
het denken over gezondheid, naast de gezondheidsbescherming. die 
hele transitie leidt tot nieuwe waardebepalingen en financierings-
constructies, want het moet allemaal ook betaald worden, en niet 
alleen door de overheid. de kwaliteit van de leefomgeving is voor-
waardenscheppend, maar dat geldt ook voor de voorzieningen, 
het zorgaanbod, het onderwijs, de technologie en de cultuur. er is 
een brede inzet nodig van deskundigen (milieukundigen, gezond-
heidsexperts, stedenbouwkundigen, planologen, sociologen, 
verkeerskundigen), bestuurders, bewoners, bedrijven, verzekeraars 
en investeerders; op basis van keuzes over de toekomst van de 
volksgezondheid die alleen de politiek kan maken. Binnen het 
ruimtelijke domein vraagt het van planologen en ontwerpers een 
andere houding: gezondheid, veiligheid en toegankelijkheid moeten 
als vanzelfsprekend deel uitmaken van wijk- en gebiedsontwikkeling 
en vast verankerd zijn in omgevingsvisies en ruimtelijke ontwerpen. 
de kennis is grotendeels aanwezig, maar het schort aan de toepassing.

een stad die vriendelijk is voor kinderen, is vriendelijk voor iedereen. 
dit motto, afkomstig van het internationale netwerk Childfriendly 
Cities, is evengoed van toepassing op andere bevolkingsgroepen, 
zoals fietsers, ouderen en mensen met een beperking. een gezonde 
leefomgeving is een omgeving die uitnodigt tot bewegen en spelen, en 
mensen beschermt tegen calamiteiten en ongevallen. het is ook een 
toegankelijke omgeving, waar niemand zich hoeft te laten belemmeren 
door fysieke barrières, verkeersdrukte of sociaal onveilige plekken. 

gezondheid, veiligheid en toegankelijkheid zijn onderschatte 
componenten van de omgevingskwaliteit. vooral in oude stadswijken 
komen stress en eenzaamheid bovengemiddeld voor. in dichtbebouwde 
wijken leiden hitte-eilanden in warme zomers tot hogere sterfte en 
nabij verkeerswegen en industriecomplexen laat de luchtkwaliteit te 
wensen over. fijn stof veroorzaakt meer dan vier procent van de totale 
ziektelast in nederland. Zo zijn er meer voorbeelden. de hoge kwaliteit 
van leven die we in de groene metropool van 2040 willen bereiken, 
begint bij een leefomgeving die in alle opzichten gezond is.

deels gaat het om kleinschalige ingrepen, zoals meer water en groen 
in de wijk, stadslandbouw om het bewustzijn over voeding te vergroten, 
en de inrichting van parken, straten en pleinen, zonder onnodige 
obstakels. maar ook in de ruimtelijke structuur is verbetering nood-
zakelijk: veilige en aantrekkelijke wandel- en fietsroutes die aansluiten 

Zorg voor een 
gezonde leefomgeving

geZondheid, veiligheid en toegankelijkheid 
Zijn topprioriteit Bij WijkontWikkeling 

De kans om in goede gezondheid oud te worden is in oude stedelijke woonwijken veel kleiner dan elders. Tot nu toe is het 
niet gelukt om de verschillen in gezondheidskansen terug te dringen. Dat soort verschillen moet verdwijnen. De dagelijkse 
leefomgeving moet gezond en veilig zijn, uitnodigen tot participatie en kans bieden op zelfredzaamheid. Overal en voor 
iedereen. Ook voor wie leeft met een beperking of kwetsbaar is, en voor alle leeftijdsgroepen. Dat gaat om de inrichting van 
parken, pleinen en straten, maar bijvoorbeeld ook om barrièrevrije wandel- en fietsnetwerken. Nu gemeenten budgetten 
voor zowel zorg als openbare ruimte beheren, ligt er een uitgelezen kans om beide werelden te combineren, maar de 
reikwijdte van de opgave vraagt ook om een inzet op regionaal en nationaal niveau.

de stad verbeeld pBl, 2015 Bron, ruimte voor lopen
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de toepassing van nieuwe technologie en het complexere speelveld 
roepen vragen op over maatschappelijke behoeften en waarden. met 
welk doel wordt innovatie aangewend? kan iedereen de toepassing 
van nieuwe technologie in het dagelijks leven bijhouden? van wie zijn 
de data die worden verzameld en waar ligt de grens als het gaat om 
privacy? Wie bepalen de ontwikkeling van onze ruimte, technologie-
bedrijven of politici? hoe verhouden door digitale platforms 
gefaciliteerde burgerinitiatieven zich tot democratische besluitvorming? 
alleen al het stellen van de vragen geeft aan dat hier publieke waarden 
in het spel zijn, die naast experimenten met toepassingen ook een 
continue maatschappelijke dialoog rechtvaardigen. 

technologische innovatie is een drijvende kracht van maatschappelijke 
veranderingen en economische groei. nieuwe toepassingen volgen 
elkaar steeds sneller op. hoe ze de toekomst beïnvloeden, is moeilijk 
te voorspellen, maar kleine initiatieven maken de contouren van die 
toekomst zichtbaar en structurele trends als digitalisering en interna-
tionalisering geven op hoofdlijnen de koers aan. dat maakt het mogelijk 
om te anticiperen op nieuwe technologie, op een manier die uitdaagt 
om innovaties meer ten dienste te stellen van maatschappelijke doelen. 

in de eerste plaats gaat dat om modernisering van het werklandschap. 
economische groei vereist integratie van technologische innovatie 
in economische processen en een omgeving die dat faciliteert. in de 
industrie wordt onder de noemer smart industry gewerkt aan snelle 
integratie in productieprocessen en logistiek. ruimtelijk-economisch 
beleid moet nog meer dan voorheen aansluiten op de verscheidenheid 
van de vraag en prioriteit geven aan de ontwikkeling van innovatie-
milieus, onmisbaar in de internationaal concurrerende metropool die 
nederland kan zijn. 

in de tweede plaats gaat het om een nieuwe generatie infrastructuren. 
innovatie in mobiliteit – van elektrische en zelfrijdende voertuigen tot 
nieuwe vervoersdiensten – kan bijdragen aan maatschappelijke doelen 
als betere connectiviteit, schoner vervoer en efficiënter gebruik van 
infrastructuur. het belang van snel en betrouwbaar dataverkeer groeit. 
Zowel in steden als op het platteland, waar landbouwbedrijven steeds 
meer afhankelijk worden van snel internet voor hun gps-gestuurde 
productie en de contacten met afnemers. er zijn hoogwaardige 
infrastructuren nodig, die in een complexe technische en bestuurlijke 
wereld betrouwbaar blijven. dat gaat over de verkeersinfrastructuur, 
maar zeker ook over data- en energie-infrastructuur. 

technologische innovaties beïnvloeden ook het proces van ruimtelijke 
ontwikkeling. nieuwe partijen betreden het speelveld. Bedrijven als 
siemens, iBm en google zijn actief in de ontwikkeling van de stad en 
de mobiliteit. Burgers voeren eigen metingen uit in het groningse 
aardbevingsgebied (trillingen) en rond schiphol (geluid), en zetten de 
overheid daarmee onder druk. online platforms geven mensen de 
mogelijkheid om zich buiten bestaande structuren te organiseren, 
initiatief te nemen, draagvlak te organiseren en medewerking af te 
dwingen. traditionele verhoudingen tussen overheid, bedrijfsleven en 
samenleving veranderen structureel onder invloed van de technologie.

anticipeer op 
nieuwe technologie

s l i m  o m g e v i n g s B e l e i d  v o o r  m a at s c h a p p e l i j k  r e l e va n t e  i n n o vat i e s 

Overheidsbeleid kan de razendsnelle technologische ontwikkeling niet 
bijbenen. slimme snelwegen, 3D-geprinte bruggen en woningen, sensoren 
in de openbare ruimte, domotica, smart grids, big data voor planprocessen; 
ze zijn er allemaal al en het is nog maar het begin. maar vooralsnog wordt de 
toepassing van nieuwe systemen vooral gedicteerd door de technologische 
mogelijkheden. het publieke belang van inzichtelijke data en robuuste 
systemen is niet geborgd en innovaties vormen niet altijd een adequaat 
antwoord op maatschappelijke ambities. bovendien stellen innovaties als 
zelfrijdende voertuigen, alternatieve energieopwekking en smart industry 
nieuwe eisen aan de ruimte. Nieuwe, icT-gerelateerde infrastructuren 
beïnvloeden het ruimtegebruik op een manier die we beter moeten leren 
begrijpen. Dat is de basis voor een slimmer omgevingsbeleid, dat technolo-
gische mogelijkheden inzet om maatschappelijke doelen te bereiken.

slIMME sNElWEG: 
DE sNElWEG VAN DE TOEkOMsT

Bron: eric fischer

Bron: www.scientias.nl
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LEEGSTAND BEBOUWING KWEKERIJ ZEVENBLAD: VOORMALIG BRAAKLIGGENDE STADSPATIO 

stedelijk landschap

bos- & natuurlandschap

krimpregio

beschermde stads- en dorpgezichten

glastuinbouw
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door stedelijke transformaties.
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Weinig politici, professionals en geïnteresseerden in het ruimtelijk 
domein betwisten de prioriteit van intensivering en transformatie in 
de bestaande steden en dorpen boven uitbreiding. die voorkeur ligt 
al jaren vast in het nationale ruimtelijke beleid, op dit moment via 
de ‘ladder voor duurzame verstedelijking’. nederland heeft veel 
ervaring opgedaan met hergebruik van stedelijke gebieden, van de 
stadsvernieuwing tot de sleutelprojecten van de vierde nota. daar 
voegen we aan toe: een prioriteit voor hergebruik van gebouwen boven 
sloop en nieuwbouw op dezelfde kavel. niet altijd, maar wel als het om 
beeldbepalende panden en complexen gaat, die bouwtechnisch een 
duurzame kwaliteit hebben of kunnen krijgen. transformatie maakt 
de stad sterker. het draagt bij aan de stedelijke sfeer: verrassend, 
onderscheidend, dynamisch. tijdelijk hergebruik hoort een serieuze 
optie te zijn: pop-upstores, pauzelandschappen en andere vormen van 
ruimtegebruik die een periode van leegstand overbruggen en tegelijk 
een maatschappelijke meerwaarde hebben. herbestemde panden 
vormen bovendien nog wel eens innovatiemilieus: ze functioneren 
uitstekend als broedplaats voor startende en kleine ondernemers. 

de groene metropool is de stad van de toekomst. dat is een netwerk 
van flexibele steden en dorpen die zich snel kunnen aanpassen aan 
veranderende omstandigheden, aan wisseling van groei en krimp. 
daar is soms nieuwbouw nodig. maar ook die moet voorbereid zijn 
op toekomstig hergebruik, van het gebouw zelf maar in geval van 
sloop eveneens van het bouwmateriaal. Zo wordt ook de circulaire 
economie gediend. 

een keuze voor hergebruik moet ondubbelzinnig zijn en doorwerken 
in alle mechanismes die nu leiden tot een fixatie op uitbreiding. in 
het omgevingsbeleid, maar ook in de kennisagenda voor de bouw, 
en zeker in het financiële systeem. financiële prikkels en investerings-
stromen in grond en vastgoed zijn nog geënt op de logica van uit-
breiding. ondanks de leegstand en de maatschappelijke voordelen 
van transformatie, zitten eigenaren niet altijd te wachten op een vorm 
van hergebruik die afwijkt van het voormalige gebruik. leegstand is 
fiscaal en boekhoudkundig vaak gunstiger dan sloop of herbestem-
ming. intussen gaan ook de investeringen in commerciële nieuwbouw 
door. sommige financieel deskundigen spreken van een ‘wall of 
money’, geld op zoek naar een investeringsdoel. dat is nog vaak nieuw 
vastgoed. de concurrentie met hergebruik neemt daardoor alsmaar 
toe. hier ligt een duidelijke taak voor de lokale en nationale politiek, 
voor bouwers, investeerders en kennisinstellingen.  

leegstaand vastgoed is het hoofdpijndossier van menig provinciaal 
en gemeentelijk bestuurder. geen wonder: verzamelingen van lege 
panden tasten de openbare ruimte aan. nederland kent bovendien 
regio’s waar het aantal huishoudens terugloopt, en dus ook woningen 
te veel zijn. ook kerken komen structureel leeg, net als benzine-
stations, postkantoren, landhuizen, scholen, boerderijen, enzovoort. 
niet zelden gaat het om karakteristiek erfgoed dat essentieel is voor 
de identiteit van stad of streek. 

benut bestaande 
bebouwing

Nederland kampt met een groeiende voorraad aan leegstaand vastgoed. Dat is vooral zichtbaar in binnensteden, winkelcentra en op bedrijventerreinen. 
internetwinkelen, het nieuwe werken en bevolkingskrimp maken de leegstand structureel, ook bij economische groei. structurele leegstand laat zien 
dat er iets fundamenteel mis is met de bouwcultuur in Nederland. Lang heeft nieuwbouw voorzien in een groeiende behoefte aan woon- en werkruimte. 
Daar is de bouwcultuur nog steeds op gericht, met een fixatie op uitbreiding en functiescheiding. Dat past niet meer bij het Nederland van de toekomst, 
bij het flexibele stedennetwerk. Gelijktijdige groei en krimp vraagt om souplesse in het ruimtegebruik. Daarbij hoort een keuze voor hergebruik van de 
bestaande gebouwen en gebieden als allereerste prioriteit. De wissels moeten definitief om, bij bouwers, investeerders en overheden.

e e n  n i e u W e  B o u W c u lt u u r  v o o r  e e n  f l e x i B e l e r  r u i m t e g e B r u i k

Bron: Bak, locatus; bewerking pBl

Bron: locatus, Bak; bewerking pBl

lEEGsTAND kANTOREN & WINkEls (2014)

lEEGsTAND BINNENsTEDEN (2014)
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maatschappelijke opgaven grijpen op gebiedsniveau in elkaar. in de 
praktijk wordt die verwevenheid te vaak onderschat. opgaven worden 
op zichzelf beoordeeld en ingepast, maar tellen zo niet op tot leefbare 
steden en landschappen. juist een ruimtelijke benadering kan enorm 
bijdragen aan goede oplossingen, waar alle deelbelangen mee gediend 
zijn. daarom moeten we verbinden; integraal en gebiedsgericht 
‘families van opgaven’ definiëren door belangen te koppelen die elkaar 
kunnen versterken. vergroening van de stad bijvoorbeeld, bevordert de 
gezondheid en de leefbaarheid, helpt in de opvang van de effecten van 
de klimaatverandering en stuwt tegelijk de vastgoedwaarden omhoog. 

het proces van gezamenlijk, integrerend, ruimtelijk ontwerpen is 
onmisbaar voor het creëren van een aantrekkelijk land. Waardecreatie 
is nauw verbonden met authenticiteit en uniciteit: het gebieds-dna. 
cultuur en erfgoed binden. vanuit de vaststelling dat iedere omgeving 
uniek is, met een eigen verhaal, geschiedenis en gezicht, kunnen ook 
gezamenlijke toekomstbeelden worden opgebouwd. juist de fysieke 
omgeving nodigt uit om buiten de schutting van het eigen belang, de 
koker van de eigen dienst of de grens van het eigen grondgebied, te 
zoeken naar wederzijdse versterking en coalitievorming. 

effectieve coalities bestaan uit partijen binnen en buiten het traditio-
nele ruimtelijke domein. in de ontwikkeling naar een circulaire econo-
mie kunnen dit bijvoorbeeld ook partners in ketens of kringlopen zijn, 
die energie of grondstoffen uitwisselen en elkaars nabijheid daarvoor 
nodig hebben. 

een integrerende benadering is noodzakelijk, maar zal niet altijd ieder-
een tevreden stellen. verschillende belangen kunnen onoverbrug-
baar blijken. als dat niet wordt erkend, kan een proces gemakkelijk 
ontsporen in een grijs compromis, waarbij integraliteit synoniem wordt 
voor geen keuzes maken. een bewuste afweging maakt in zo’n geval 
duidelijk welke belangen er zijn, welke er toe doen en in hoeverre er 
een onderlinge verbinding is of kan zijn. 

in nederland worden veel van deze afwegingen impliciet in de 
financiering gemaakt. er zijn verschillende potjes publieke middelen 
waaruit zaken binnen een bepaald domein worden betaald. sectorale 
verantwoordelijkheden (bijvoorbeeld voor waterveiligheid) maken 
partijen huiverig voor samenwerking als niet ook over financiering, 
risico’s en beheer op lange termijn wordt gesproken. processen 
worden vaak niet vooraf al integraal ingericht. integraliteit komt 
pas laat los, waardoor veel overredingskracht nodig is om alsnog te 
proberen waardevolle verbindingen te leggen. de franse territoriale 
contracten waarin schaalniveaus, maatschappelijke doelstellingen en 
het ‘territorium’ aan elkaar verbonden zijn, lijken daarin een alternatief 
instrument. hierin verbinden de staat en decentrale overheden zich 
aan een de realisatie van een project of gebiedsontwikkeling waar na-
tionale investeringen aan verbonden zijn. Zeker als de in veel opzichten 
unieke nederlandse ontwerpcultuur daarin een rol krijgt, is dat een 
veelbelovende constructie.

Texel Water verbindt de klimaatbestendigheid van het eiland met economische versterking, 
de energietransitie en ideeën en plannen uit de samenleving. Initiatief: gemeente Texel en 
hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Veiligheidsbuffer Oesterdam verbindt natuurwinst in de Oosterschelde met een grotere 
bescherming tegen overstromingen en een betere landschapsbeleving. Initiatief: 
Rijkswaterstaat Zee & Delta, uitvoering in samenwerking met Vereniging Natuurmonumenten.

Opgaven 
verbinden

Wanneer mensen en organisaties hun ambities bundelen in gebiedscoalities, 
ontstaat zicht op een oplossingsrichting die in één beweging een reeks belangen 
dient. Verschillende maatschappelijke belangen smelten dan samen in een 
‘familie van opgaven’. Ontwerpend onderzoek kan de kansen laten zien die zo 
ontstaan. als ieder belang op zichzelf wordt beoordeeld en geaccommodeerd, 
blijft die synergie onzichtbaar, verspillen we publiek geld en behalen we geen 
hoge omgevingskwaliteit. We moeten stoppen met sectorale organisatie van 
ruimtelijke belangen en we mogen niet meer accepteren dat bestuurlijke 
grenzen de ruimtelijke ontwikkeling bepalen. De opdracht is om verbindingen 
te leggen, tussen gebieden, beleidssectoren, schaalniveaus en tijd. Dat vraagt 
om een cultuur van elkaar écht willen begrijpen, ruimte voor ontdekkingen, 
gezamenlijk besluiten nemen en risico’s dragen. 

i n  g e B i e d s c o a l i t i e s  d e  v e r k o k e r i n g  t e  l i j f
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de verantwoordelijkheid voor een goede ruimtelijke ordening en 
een fijne leefomgeving is in essentie een taak van de overheid. 
deze verantwoordelijkheid is in de afgelopen decennia met de beste 
bedoelingen omgezet in intensieve bemoeienis, met veel normen en 
regels. het heeft een leefbaar land opgeleverd, maar ook vervreemding 
van de eigen leefomgeving. de ruimtelijke ordening is te veel de wereld 
van overheden en professionals geworden die weten wat het beste is 
voor de burger. en die weinig ruimte laat voor die burger zelf. 

het kan ook anders. kleinschalig initiatief kan mooie resultaten 
opleveren, met een betekenis die het initiatief zelf overstijgt. een voor-
beeld is het havenkwartier in deventer, een oud bedrijventerrein nabij 
het stadscentrum. dit wordt stap voor stap vernieuwd, reagerend op 
initiatieven die zich aandienen, en gebruik makend van de industriële 
sfeer. er is ruimte om te wonen en te ondernemen, voor kunst en 
cultuur. het succes hier zit in de combinatie van een duidelijk doel op 
strategisch niveau en op praktisch niveau slim zaken blijven doen met 
allerlei kleine partijen met ambitie.

overheden en andere professionele partijen in de ruimtelijke ontwik-
keling doen er goed aan om - meer dan in het verleden - in elke situ-
atie opnieuw te zoeken naar een effectieve aanpak, een aansprekende 
attitude en een vruchtbare samenwerking. om de maatschappelijke 
energie in buurten en wijken doelbewust op te zoeken en te benutten, 
en cocreatie aan te bieden waar dat nodig is. deze ‘ruimtelijke 
activering’ vraagt om flexibiliteit in beleid en het wegnemen van 
onnodige belemmeringen. op de website van de overheid zou een 
helpknop moeten zitten, voor initiatiefnemers die tegen bureaucratie 
oplopen. er kan ook een regisserende overheid nodig zijn, bijvoorbeeld 
bij herbestemmingsopgaven die de schaal van het maatschappelijk 
initiatief te boven gaan. en aan ruimtelijke initiatieven mag het nemen 
van verantwoordelijkheid worden verbonden. Zo komen overheden, 
professionals, bewoners en gebruikers van gebieden in nieuwe 
verhoudingen tot elkaar te staan. 

er zijn en blijven altijd locaties en gebieden waar transformatie 
wenselijk of noodzakelijk is, maar waar de maatschappelijke energie 
ontbreekt en niet verwacht kan worden. dan is een actievere rol nodig 
van de overheid en van professionele partijen. ontwerpend onderzoek 
kan nieuwsgierig maken en het denken in beweging brengen. het 
opstellen en invullen van een stedenbouwkundig plan kan bijdragen 
aan het werven van particuliere initiatiefnemers, als het toekomst-
perspectief richting geeft maar tegelijk voldoende open is.

Vertrouwen in 
particulier initiatief 

Ondernemende, initiatiefrijke mensen geven hun omgeving kleur en kunnen er 
nieuw leven inblazen. Veel mensen zoeken letterlijk ruimte om hun ambities te 
realiseren; alleen of samen met anderen. maar dan komen lastige regelgeving,
onduidelijke belemmeringen of onderschatte risico’s op het pad. burgers en 
overheid komen tegenover elkaar te staan, zelfs als ze eenzelfde doel nastreven. 
De energie ebt weg. Dat is spijtig, want kleinschalige initiatieven kunnen de 
voedingsbodem vormen voor grotere transformaties en leveren soms verrassende
resultaten op. De overheid moet de ruimtelijke ontwikkeling leren loslaten en, 
als het nodig is, veelbelovende initiatieven in het zadel helpen. Overheidspartici-
patie betekent laagdrempelig opereren en initiatiefnemers ontzorgen. Dat neemt 
niet weg dat in andere gevallen overheidsinitiatief nog steeds onmisbaar is. Dan 
is juist ‘stevig vastpakken’ het devies. 

ontZorgende overheidsparticipatie  stimuleert de maatschappelijke energie

iEWaN strowijk komt voort uit de Initiatiefgroep Ecologisch Wonen Arnhem Nijmegen. 
Zij droomden van een duurzaam en gemeenschappelijk samenleven en bouwden, met 
steun van anderen, een woonbuurt uit stro, leem en hout, met zonnepanelen en een 
biologische waterzuivering. 

holwerd aan Zee is een initiatief van een bewonerswerkgroep uit het friese Holwerd. 
Herstel van de verbinding van het dorp met de Waddenzee, is het begin van een economische 
en ecologische versterking voor de hele regio.
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de opgaven en principes in dit manifest staan voor niets minder dan 
een cultuuromslag in de omgang met de fysieke omgeving. het is niet 
te verteren dat gebiedskansen blijven liggen vanwege sturingsmodellen
en –methoden uit een vorig tijdperk. onder invloed van de technologie 
vervagen traditionele sectorgrenzen en vallen rollen samen: het 
onderscheid tussen bewoner en ondernemer (woning en bedrijf) is 
bijvoorbeeld lang niet meer zo hard als vroeger. dat moet doorwerken 
in de overheidssturing. het nederland van nu heeft een ondernemende 
stijl van planning nodig, die snel kan reageren en aanhaakt bij de lokale 
ambities en initiatieven, die per gebied de maatschappelijke opgaven 
verbindt aan elkaar en aan de lokale waarden van een gebied, en zo tot 
geïntegreerde oplossingen komt. ruimtelijke ordening moet zijn waar 
de actie is, niet gevangen in eigen plannen.

Bij een aantal opgaven werkt het financiële systeem tegen. Bijvoor-
beeld bij het hergebruik van vrijgekomen gebouwen: financieel is 
het vaak aantrekkelijker om een leeg pand leeg te laten staan en 
iets nieuws te bouwen, dan het lege gebouw te herbestemmen. de 
energietransitie komt onvoldoende van de grond door het ontbreken 
van toegesneden wettelijke condities (geen restricties op de uitstoot 
van warmte of co2-emissies, een belastingregime dat het gebruik van 
fossiele energie stimuleert, enzovoort). grensregio’s merken dat vooral 
regelgeving een succesvolle grensoverschrijdende samenwerking in 
de weg staat. Zuid-limburg en gelderland zouden veel baat hebben 
bij een betere samenwerking met nordrhein-Westfalen, parkstad 
limburg met de hooggekwalificeerde technische hogeschool aachen 
vlak over de grens. dat gaat over de afstemming van infrastructuur
projecten, maar bijvoorbeeld ook over een kleine aanpassing in de 
regelgeving die het mogelijk maakt om studenten van buiten de eu 
in de lege flats van parkstad te huisvesten. nog steeds is er veel 
papierwerk nodig om te wonen aan de ene kant van de grens, en te 
werken aan de andere kant.

stuk voor stuk tonen deze voorbeelden aan dat de wissels bij de 
overheid om moeten. het gaat niet zozeer om minder regels. het gaat 
om regels en prikkels die het verkeerde doel dienen, routinematige 
procedures die in specifieke gevallen niet adequaat zijn, systemen die 
in de loop van de jaren zodanig zijn opgetuigd dat ze hun oorspronke-
lijke doelmatigheid zijn kwijtgeraakt. vaak zijn deze regels, routines en 
systemen diepgeworteld en ze bestaan zelden voor niets. Ze laten zich 
niet eenvoudig schrappen of vervangen. maar lokale initiatiefnemers, 
publiek en privaat, lopen hard aan tegen de ongewenste bijeffecten. 
het is daarom van belang om te blijven wijzen op de mismatch met 
de maatschappelijke opgaven en de planningsstijl waar we voor staan, 
en om voortdurend aan te tonen welke meerwaarde mogelijk is bij 
meer flexibiliteit, tot de contraproductieve barrières in de politieke 
arena sneuvelen.

Regels in dienst 
van actie 

Ruimtelijke ontwikkeling kan niet zonder regelgeving. maar de huidige regels 
zijn te gedetailleerd, voortgekomen uit de behoefte aan bestemming van 
gebouwen en gebieden door de overheid. Te vaak staan ze plannen in de weg 
die maatschappelijk wel gewenst en gewaardeerd worden. Deze tijd vraagt 
om een ondernemende stijl van planning, om meer handelingsruimte binnen 
duidelijke kaders voor een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving. Daar 
hoort een meer offensieve regelgeving bij, gericht op doelbereik. Gebieds-
partners willen zelf uitdokteren hoe ze aan de normen kunnen voldoen, en daar 
zelfs tijdens een project in kunnen switchen. Zo krijgen planning en regelgeving 
een nieuwe plaats en betekenis in de veranderde relatie tussen overheid en 
samenleving. maar daarvoor moeten bij de overheid de wissels om.

m e e r  h a n d e l i n g s r u i m t e  v o o r  v e r n i e u W e n d e  i n i t i at i e v e n 

Een nieuwe marktfilosofie gaat over het benutten van infrastructuur en het mijden van de spits 
in de regio Rotterdam. Mobiliteit wordt gezien als product met een markt: de klant kan kiezen uit 
verschillende diensten. Initiatief: de Verkeersonderneming, een publiek-private samenwerking.

Groene cirkels verbindt partijen met ambities op het gebied van duurzaamheid rond 
Zoeterwoude, thuisbasis van Heineken. Natuur geldt als uitgangspunt en programma’s 
gaan over energie, water, grondstoffen, mobiliteit en leefomgeving. 
Initiatief: provincie Zuid-Holland, Heineken en Alterra.
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ruimtes hebben een eigen dna. gebouwen, pleinen, steden, 
landschappen: ze hebben betekenis voor iedereen die er leeft. die 
betekenis telt. in het licht van de indringende opgaven die ons te 
wachten staan, is dat een belangrijke vaststelling. in het verleden is 
dat gebieds-dna te vaak veronachtzaamd, door al te lichtzinnig bij te 
bouwen of af te breken.

nieuwe ontwikkelingen mogen die bestaande waarden zo min mogelijk 
aantasten. liever nog blijven bestaande waarden overeind en voegen 
de noodzakelijke ingrepen op een harmonische manier een nieuwe 
betekenis toe. dat geldt in het bijzonder voor projecten met een grote 
ruimtelijke impact, bijvoorbeeld voor water, verkeer of energie. We 
hebben de kennis en de ervaring, ruimte voor de rivier laat dat zien, 
en we dragen deze dutch approach nu internationaal uit. intussen 
dreigen we in eigen land terug te vallen op een aanpak die ‘sober en 
doelmatig’ is, en bestaat het risico dat we gewoon doorgaan waar we 
voor de financiële crisis mee bezig waren: huizen bouwen buiten de 
stad en wegen aanleggen. 

het werken aan een hoge omgevingskwaliteit, begint met het door-
gronden van het gebieds-dna. te vaak ontbreekt het aan kennis over 
hoe het landschap en de steden en dorpen zijn gevormd en wordt 
ervaren, en dus ook aan inzicht in de waarden die ze vertegenwoordigen. 
de verhalen rondom plekken of gebouwen en de schoonheid zoals 
die in de samenleving worden ervaren, zijn minstens zo relevant voor 
het gebieds-dna als de oordelen en waarderingen van deskundigen. 
ook kunstenaars spelen een belangrijke rol bij de zoektocht naar het 
dna van een gebied. Zij hebben het vermogen om de aandacht op een 
gebied te vestigen, de waardering ervoor te vergroten en daardoor de 
kwaliteit en het tempo van de ruimtelijke ontwikkeling te verhogen. 

Bij ruimtelijke ontwikkelingen, zijn expliciete kwaliteitsambities en 
bezield opdrachtgeverschap nodig om daadwerkelijk tot een hogere 
omgevingskwaliteit te komen. Zonder beleidsmatige rugdekking lukt 
dat niet. de overheid moet het belang dat de samenleving hecht aan 
een hoge omgevingskwaliteit, op alle bestuursniveaus uitdragen en 
verankeren in het beleid. dat vraagt om een nieuwe legenda op de 
plankaart, die niet draait om functies (zoals ‘wonen’ of ‘natuur’), maar 
waarin factoren als gezondheid, geluk en identiteit centraal staan. 
maar vooral is daar de moed voor nodig om tegen de stroom in te 
roeien, om programmatische druk even te weerstaan en niet toe te 
geven aan de financieel-economische verleiding van snel bouwen in 
het buitengebied. het ruimtelijk beleid kent die ambitie al heel lang, 
maar ontbeert de slagkracht om eraan vast te houden als het erop 
aan komt. daarom is het nu tijd voor een ferme maatregel: een 
moratorium op bebouwing in de open groene ruimte.

Omgevingskwaliteit beheren 
en creëren 

Ruimtelijke ontwikkeling is een culturele activiteit. het vraagt om kennis van 
hoe de geschiedenis aan de omgeving is af te lezen, en hoe bodem, water en 
ruimtegebruik met elkaar samenhangen. Nieuwe ontwikkelingen moeten 
kwaliteiten aan de omgeving toevoegen die verder gaan dan het eigen gebruik. 
Te veel bedrijventerreinen, agrarische productiecomplexen en woonwijken 
stralen liefdeloosheid uit. het is aan overheden om heldere doelstellingen te 
formuleren voor omgevingskwaliteit en cultuurhistorie, en een zorgvuldig proces 
te borgen voor niet-meetbare waarden (zoals schoonheid). Ook aan het Rijk, 
opdat unieke stads- en landschapskwaliteiten versterkt worden en nationale 
projecten daadwerkelijk tot kwaliteitsimpulsen leiden. Zolang dat niet is geregeld, 
is een moratorium op bebouwing van open groene ruimte noodzakelijk. Zeker nu 
de verstedelijkingsdruk weer toeneemt en kansen voor verdichting blijven liggen. 

geen kWaliteit  Zonder Beleid

het a-kwartier in Groningen zal veranderen nadat de prostitutie er verdwijnt. Om voor een 
hoge omgevingskwaliteit te zorgen, is met alle betrokkenen een integrale visie gemaakt. Ambi-
ties: een groene leefstraat, kleinschalige bedrijven en een mix van bewoners. Initiatief: Urban 
Opportunities. 

iODs (Integrale Ontwikkeling Delft-schiedam) verbindt de aanleg van een ontbrekende schakel 
in de snelweg A4 met landschapsinvesteringen in Midden-Delfland en een betere stedelijke 
kwaliteit tussen schiedam en Vlaardingen. Initiatief: provincie Zuid-Holland.

Rivier als getijdenpark benut de dynamiek van eb en vloed om ecologisch waardevolle en rec-
reatief aantrekkelijke rivieroevers te creëren in en om Rotterdam. Zie ook proeftuin Nederland. 
Het initiatief is van de stadsregio Rotterdam, opgevolgd door de gemeente Rotterdam.
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Werken aan 2040 betekent werken aan een onbekende toekomst. 
veranderingen volgen elkaar in hoog tempo op. de digitalisering snelt 
voort, de samenleving internationaliseert, maar de koers van dit soort 
fundamentele processen op langere termijn is onbekend. We weten 
dat het klimaat verandert en het water daardoor stijgt, maar niet in 
welk tempo tot welke hoogte. 

die onzekerheid is inherent aan de ruimtelijke ontwikkeling. grotere 
projecten moeten mee kunnen bewegen met inzichten die gedurende 
het proces worden opgedaan, ook als daar een eindbeeld uit voortkomt 
dat afwijkt van wat eerder was bedacht. ‘adaptief ontwikkelen’, heet 
dat. de Zandmotor voor de kust van het Westland is exemplarisch. dit 
is een vorm van kustversterking die inspeelt op natuurlijke processen, 
zoals de getijden en de wind. hoe dat precies uitpakt, is niet op voor-
hand zeker. maar door het verloop voortdurend in de gaten te houden, 
kan worden bijgestuurd zodra dat nodig is. 

vanuit nieuwsgierigheid naar innovaties die beklijven, moeten de ef-
fecten van ruimtelijke projecten beter worden bijgehouden: doen ze 
wat ze beogen te doen, maken ze hun maatschappelijke meerwaarde 
waar? We kunnen er alleen van leren als we structureel kennis 
verzamelen, valideren, verrijken en verspreiden. daar zijn de nodige 
initiatieven toe genomen. de waterschappen werken met ‘leerge-
meenschappen Water en ruimte’, waarin ze elkaars ervaringskennis 
delen. rond het thema externe veiligheid organiseert het netwerk 
ontwerp veilige omgeving ontwerpateliers waar themaspecialisten 
en regionale stakeholders bij elkaar komen. het o-team, waarmee de 
minister van infrastructuur en milieu het lokale opdrachtgeverschap 
wil versterken, kan ook zo functioneren: het brengt niet alleen kennis, 
maar haalt ook op en helpt zo om een gemeenschappelijke kennisba-
sis uit te bouwen. 

lerend ontwikkelen vraagt om een kritische werkcultuur. er hoort 
een houding bij van nieuwsgierigheid en ontvankelijkheid voor nieuwe 
ideeën en ervaringen. het betekent ruimte voor experimenten, zowel 
in de wetgeving als in de praktijk. van het testen van ingrepen in de 
openbare ruimte tot innovaties als slimme snelwegen en proeftuinen 
voor duurzame ontwikkeling. dat past bij een realiteit waarin tech-
nologische innovaties elkaar snel opvolgen. succes kan opgeschaald 
worden, minder succesvolle experimenten snel afgebouwd. het betek-
ent investeren in vakmanschap, in specialisatie, kritische reflectie en 
multidisciplinaire kenniscirculatie. en het betekent investeren in data 
en analyse, zodat we tijdig kunnen bijsturen. publieke toegankelijkheid 
van deze kennis is essentieel.

We willen die kennis blijven doorontwikkelen, toepassen en ex-
porteren. Zoals wij, andersom, ook de buitenlandse kennis moeten 
opzoeken. noord-italië en denemarken laten bijvoorbeeld inspir-
erende voorbeelden zien van stedelijke netwerkvorming. de regio 
freiburg in Zuid-duitsland bouwt veel kennis op over de vergroening 
van de stad, en deelt die met andere steden. nederland kan ook zo’n 
internationale proeftuin zijn voor de opgaven en principes die we in dit 
manifest presenteren.

Lerend 
ontwikkelen

Ruimtelijke projecten spelen in op soms razendsnelle maatschappelijke 
veranderingen. Veelal zijn het langdurende processen waar grote investeringen
mee gemoeid zijn. het is van groeiend belang om mee te bewegen met inzichten 
die gedurende het proces worden opgedaan, om ze zo mogelijk nog in het project 
zelf toe te passen. Dat geldt zelfs na de oplevering. monitoring van het feitelijke 
functioneren is essentieel om te leren van de praktijk. Een cultuur van lerend 
ontwikkelen betekent belangstelling voor elkaar, structurele uitwisseling 
van kennis en ervaringen en kritische reflectie. het betekent ruimte voor 
experimenten, die mogen mislukken. Opgedane kennis moet beklijven, zodat 
toekomstige initiatiefnemers er gebruik van kunnen maken en de ruimtelijke 
ontwikkeling als geheel er ook op lange termijn beter door wordt. 

n i e u W s g i e r i g h e i d  lo o n t 

Gronings gereedschap is bedoeld voor particuliere woningen in krimpgebieden. 
Uiteenlopende methoden en oplossingen helpen om woningen op waarde te houden en 
leegstand tegen te gaan. Er zijn een leerkring en een werkgemeenschap aan verbonden. 
Initiatief: Enno Zuidema stedebouw.

uitdagend boeren in een vitaal landschap is een initiatief van de gebiedscoöperatie IJsseldelta, 
een samenwerking van dertig organisaties. Doel is om nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen 
die een duurzamere veehouderij verbinden met een betere verhouding tot consument en 
landschap.

De houtribdijk tussen Enkhuizen en Trintelhaven wordt deels versterkt met een zandoever. Zo
ontstaan onder meer luwtes voor watervogels. Op deze schaal bij een binnenwater is dat niet eerder
gedaan. Zie ook proeftuin Nederland: IJsselmeergebied. Initiatiefnemer is Rijkswaterstaat.
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Proeftuin 
Nederland 

De bron van de ruimtelijke ontwikkeling ligt in de talloze initiatieven die verspreid over Nederland 
plaatsvinden. Daar is geen traditioneel plan voor nodig. in plaats daarvan stellen we Nederland 
als proeftuin voor. heel Nederland als een levend laboratorium, met als het even kan Vlaanderen 
en Nordrhein Westfalen erbij, in een permanente tentoonstelling die om de paar jaar een update 
meemaakt: de biënnale van de Lage Landen. in 2016 tonen we deze nationale proeftuin tijdens het 
Nederlandse Eu-voorzitterschap. Dat gebeurt op 14 april, tijdens de innovatie-estafette rond het 
ij in amsterdam. in 2018 biedt Leeuwarden als culturele hoofdstad van Europa kansen voor een 
volgende update. in 2020 is de slotmanifestatie van iba Parkstad. in 2022 vindt in almere de 
Floriade plaats. En als het lukt, hebben we in 2025 de wereldexpo in Rotterdam. steeds brengen we 
de voorhoede in beeld van de innovatiehub in de lage landen en presenteren we die aan de wereld. 

hier wordt uitgevonden hoe we moeten werken aan het Nederland van 2040. successen zullen 
worden afgewisseld met tegenslag. Dat kan niet anders, vernieuwing gaat nooit in één keer goed. 
Om die tegenslag toch zoveel mogelijk te voorkomen, is het belangrijk dat ook de nationale 
overheid deze nieuwe praktijken nauwlettend volgt. als praktijkhouders oplopen tegen systeem-
grenzen, bijvoorbeeld bij de financiering of in de regelgeving, vraagt dat actie van het Rijk. hetzij 
in experimenteerruimte, hetzij in meer structurele acties, bijvoorbeeld over de verdeling van de 
middelen voor infrastructuur en ruimte die nu voor vele jaren vastliggen in het miRT-programma. 
Een hoge omgevingskwaliteit is tenslotte een publiek belang, dat ook de rijksoverheid aangaat.

F R E Q u E N T i E  G R a F i E K
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Proeftuin 
Nederland 

steden en regio’s die bereid zijn om te leren van de eigen ervaringen en van anderen, hebben de 
grootste kans op succes. Vandaar het principe ‘Lerend ontwikkelen’ in dit manifest. in de zoektocht 
naar bestaande lerende netwerken valt op dat er veel community’s zijn en worden gevormd. maar 
ook dat er weinig continuïteit is, dat de samenstelling van de netwerken vaak eenzijdig is (of alleen 
overheden, of alleen kennisinstellingen) en dat lang niet iedereen er de tijd voor neemt. hopelijk 
gaan de city deals die binnenkort gesloten worden, helpen om het lerend vermogen te vergroten.

NIEUWE kENNIspRAkTIJkEN 

in het netwerk ‘klimaatactieve regio’s’ werken 
overheden, plannenmakers en kennisinstellingen 
samen aan plannen voor klimaatmitigatie en 
–adaptatie: het verzachten van en aanpassen aan 
de gevolgen van de klimaatverandering. Zo wordt 
een verbinding gelegd tussen de wateropgave 
en de energietransitie in de concrete ruimtelijke 
werkelijkheid. samen met de ‘leergemeenschap-
pen Water en ruimte’ van de waterschappen 
worden de in de praktijk geleerde lessen uitgewis-
seld en in nieuwe praktijken toegepast. Zowel 
beleidsmatig in agenda stad, als wetenschap-
pelijk in het nationale kennisprogramma water 
en klimaat (nkWk) is hier toenemende aandacht 
voor. stefan kuks (watergraaf vechtstromen) en 
ed anker (wethouder van Zwolle) zijn de gezichten 
van dit netwerk.

de toename van het fietsverkeer is positief voor de 
omgevingskwaliteit van de metropool nederland 
en de gezondheid van de bewoners. tegelijke-
tijd stelt het de steden voor problemen. er zijn 
innovatieve oplossingen nodig en een visie op de 
ontwikkeling van de stad, de regio en het verkeer. 
de regio kopenhagen geeft het goede voorbeeld 
en nederland heeft er zelf een traditie in, die 
echter was verflauwd. gelukkig is de politieke en 
wetenschappelijke aandacht weer terug, bijvoor-
beeld bij agenda stad en het nWo-programma 
verdus. in proeftuinen, zoals de mobiliteitsarena 
in rotterdam, worden samen met bewoners en 
bedrijven oplossingen verkend en getest. 
inmiddels is een mooi lerend netwerk ontstaan 
met mensen als marco te Brömmelstroet (uva), 
hugo van der steenhoven (fietsersbond), janine 
hogendoorn (ontwikkelaar van de app ring-ring) 
en rients dijkstra (rijksadviseur stad en infra-
structuur). Bestuurlijk is het thema verankerd in 
het initiatief tour de force, met wethouder paul
de rook uit groningen als leider van de ‘ruimte-
lijke ploeg’. onze fietspraktijk kan zo weer een 
exportproduct worden waarvoor buitenlanders 
naar nederland komen. 

h E T  N E T W E R K 
‘ K L i m a aTa c T i E V E  R E G i O ’ s ’

L E R E N D  N E T W E R K  F i E T s , 
T h E  D u T c h  u R b a N  a P P R O a c h

stefan Kuks, watergraaf vechtstromen, verant-
woordelijk voor innovatie in het bestuur van de 
unie van Waterschappen, hoogleraar universiteit 
twente: water niet wegstoppen in riolen, om piek-
belasting op te vangen. herstel bekenstructuur in 
twente, want steden worden te heet en te nat als we 
niets doen. en natuurlijk: al doende samen leren.

janine hogendoorn, bedenker van de app 
ring-ring, die middels de fiets sociale en 
economische interactie wil stimuleren. de fiets
is er al, waarom benutten we die niet beter? 
doel: een gezonder en schoner nederland
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de regio utrecht ontwikkelt zich tot centrum van 
healthy urban living, met onder meer de plannen 
voor de ‘healthy urban boost’ in utrecht nieuw 
centrum. kennisinstellingen, bedrijfsleven en 
overheid vinden elkaar en de energieke samen-
leving. Belangrijk is dat ook de tot nu toe 
gescheiden werelden binnen de gemeente 
utrecht elkaar gevonden hebben in de ambitie 
van een gezonde en duurzame verstedelijking, 
met de wethouders victor everhardt en lot 
van hooijdonk als bestuurlijk duo. ook door de 
verbinding met de internationale architectuur 
Biënnale rotterdam (iaBr 2016, onder supervisie 
van maarten hajer) worden grote inhoudelijke 
sprongen gemaakt. ook andere steden in de 
provincie utrecht, zoals amersfoort, hebben van 
ruimte en gezondheid een speerpunt gemaakt. 
de kunst zal zijn om de lessen verder te verspreiden
in het nederlandse stedennetwerk. aansluiting 
op het netwerk gezonde stad ligt voor de hand, 
hopelijk gesteund door een city deal die ook de 
aandacht van het rijk oplevert.

hEaLThy uRbaN LiViNG 
iN uTREchT 

hetty Linden, directeur volksgezondheid utrecht. 
overheidsmanager van het jaar (2010), die 
publieke en private partijen verbindt dwars door 
de instituties heen, op inhoud, nieuwsgierig. 
het raakvlak van ruimte en gezondheid is voor 
haar een bron van inspiratie. 

in het jaar van de Ruimte zijn we onder de indruk geraakt van een aantal gebieden 
waar nu al letterlijk aan het Nederland van 2040 wordt gewerkt. Gebieden waar 
de nieuwe opgaven in samenhang aan de orde worden gesteld en waar ook de 
andere principes in de praktijk worden gebracht. Waar de kracht van bewoners 
en ondernemers merkbaar is. Waar omgevingskwaliteit centraal staat, waar men 
nieuwsgierig is en veel durft over te laten aan anderen. En waar de overheid zorgt 
dat de wissels goed komen te staan. Veel van die gebieden kunnen een inspirati-
ebron zijn voor andere lokale en regionale praktijken. Enkele gebieden hebben te 
maken met opgaven op het nationale of internationale schaalniveau, zijn daarin 
uniek en vragen om directe betrokkenheid van de rijksoverheid. Daaronder is een 
aantal waar de urgentie hoog is, en waar zo’n aanpak naar ons idee goede diensten 
kan bewijzen.

NIEUWE GEBIEDspRAkTIJkEN

Proeftuin 
Nederland 
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Zuidoost-Brabant en noord-limburg onder-
scheiden zich in open innovatie en toptechnologie, 
met ‘nederlands slimste vierkante kilometer’ in 
eindhoven als centrum. de bouw van de Brainport 
innovation campus start in 2016 als een volgend 
cluster. de bouw van het fieldlab campione in 
gilze en de citydeal ‘Woonconnect’ met eindhoven 
en den Bosch tonen aan dat de innovatiedrang 
zich uitspreidt tot andere delen van Brabantstad. 
denk ook aan het automotivecluster bij de 
ontwikkeling van ons land als koploper op 
het gebied van smart mobility. daarmee is de 
Brainport trekker van het nationale en europese 
smart city-netwerk. eindhoven zelf is toe aan een 
volgende slag: van slimme stad naar wijze stad. 
anne van strien van the Wise city neemt daar het 
voortouw in. Zij wil de smart technology verbinden 
met sociale, duurzame, culture en kunstzin-
nige initiatieven die in de buurten en wijken van 
eindhoven ontkiemen. innovatie en toptechnologie 
worden zo opgenomen in een veerkrachtig, sociaal 
ecosysteem waarin iedereen meedoet. het beeld 
van verbondenheid tussen linker- en rechterhelft 
wordt versterkt door het samenspel van de 
wethouders staf depla en mary-ann schreurs.

het samenwerkingsverband in de stedendriehoek 
apeldoorn, deventer en Zutphen is ambitieus. 
in 2030 wil de regio energieneutraal zijn. als de 
ambitie alleen met windenergie zou moeten 
worden gerealiseerd, dan zouden 1761 wind-
turbines nodig zijn, in plaats van de huidige vier. 
dat kan geen waarheid worden. daarom riep 
de regio energie- en ruimte-experts op om met 
alternatieve perspectieven te komen. de 10e eo 
Wijersprijsvraag heeft 24 voorstellen opgeleverd. 
de jury onder leiding van co verdaas selecteerde 
er vier om verder te worden uitgewerkt, samen 
met de cleantechregio en in onderlinge samen-
hang. Zoals het plan-ooievaar eind jaren tachtig 
voor een sprong in de ruimtelijke ontwikkeling van 
ons land heeft gezorgd, zo zou dat ook nu kunnen 
gebeuren. Zeker met de inzet van ontwerpers als 
dirk sijmons en lodewijk van nieuwenhuijze. 
de regio en de provincies overijssel en gelderland
hebben de ambitie om de energietransitie 
daadwerkelijk uit te voeren. daartoe zal de clean-
techregio ook een citydeal sluiten. daarmee zal de 
stedendriehoek zich de komende jaren als levend 
laboratorium aan de wereld laten zien. 

DE TWEEDE hERsENhELFT VaN 
bRaiNPORT EiNDhOVEN

DE ENERGiETRaNsiTiE iN DE 
cLEaNTEchREGiO aPELDOORN/
DEVENTER/ZuTPhEN

anne van strien, studeerde aan de design 
academy eindhoven en aan de radboud 
universiteit (geografie). gespecialiseerd in social 
design en transitiedenken. initiatiefneemster van 
the Wise city. verdiept zich in de belevingswereld 
van mensen om samen te komen tot een 
verduurzamende samenleving.

sebastiaan van ‘t Erve, burgemeester van lochem, 
voorvechter van de cleantechregio en van nieuwe 
vormen van governance. hiervoor wethouder in 
amersfoort. energietransitie moet plaatsvinden 
door koppeling ruimte-energie, windmolens op 
bedrijventerreinen. glasvezel voor iedereen!

Bedrijven in de voedselketen, overheden en 
kennisinstellingen in de regio foodvalley werken 
samen aan het opstellen en uitvoeren van de 
voedselvisie. gewerkt wordt aan duurzame 
innovaties in de keten, zoals eiwittransitie en 
het sluiten van kringlopen, en daarnaast aan 
meer voedselbewustzijn van inwoners (jong en 
oud) en bezoekers. gebiedscoöperatie o-gen is 
een bindende kracht in deze samenwerking. de 
ambitie is ook zichtbaar in de ruimtelijke ontwik-
keling. daarin ligt de focus op de kennisas ede-
Wageningen. deze as verbindt de Wageningen 
ur campus met het toekomstige World food 
center in ede, waar onder meer een ‘experience 
center’ komt. op deze as wordt geëxperimenteerd 
met een zelfrijdende auto. de drijvende krachten 
achter de samenwerking in de regio zijn, naast van 
santen: tijs Breukink (Wur), liesbeth schöningh 
(onderwijsgroep cog), martin ruiter (federatie 
ondernemerskringen valleiregio), Bert roetert 
(stichting foodvalley.nl) en cees van der knaap 
(burgemeester ede). foodvalley wordt zo een 
regionale proeftuin die wereldwijd voor kennis en 
innovatie zorgt. dat past in de nationale 
voedselagenda. verbinding van foodvalley met 
andere regionale proeftuinen in het door het 
ministerie van eZ gesteunde lerende netwerk 
‘ontwerpen aan voedselregio’s’ zal daarbij helpen. 

iNNOVaTiE DOOR GEbiEDsGERichT 
samENsPEL iN DE REGiO FOODVaLLEy

Gerard van santen, directeur gebiedscoöperatie 
o-gen, bevordert bundeling van krachten in de 
gelderse vallei, hoe platteland en landbouw te 
revitaliseren door samenwerking boeren, 
landbouworganisaties en coöperaties.
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het programma ruimte voor de rivier levert 
prachtige iconen op. maar waar komen de iconen 
van morgen? met de dijkversterking tussen 
kinderdijk en schoonhovense veer in de 
alblasserwaard ontstaan kansen die in het hele 
rivierengebied tot voorbeeld strekken en een 
impuls kunnen zijn voor verdere gebiedsontwik-
keling. een deel van de dijk langs de lek wordt 
honderd keer zo sterk gemaakt, waardoor er 
bovenop gebouwd kan worden. het dorp 
streefkerk krijgt een verbinding met de rivier, 
een jachthaven wordt uitgebreid, er komt een 
veilige verkeersrotonde met een dijk rond de 
kerk. huizen worden met technische innovaties 
gespaard, opkrikbaar gemaakt en opgevijzeld. 
het waterschap rivierenland investeert de 
komende 15 jaar (via het nationale hoogwater-
beschermingsprogramma) ongeveer een miljard 
euro en biedt anderen de kans om aan te haken. 
er wordt – ook via nieuwe media – geïnvesteerd 
in een vroegtijdig contact met de gebruikers van 
de ruimte. in de europan13-wedstrijd en via de 
Bna doen jonge ontwerpers ontwerpend onder-
zoek. Zo kunnen er in het rivierengebied nieuwe 
kansen ontstaan voor een ‘familie van opgaven’ 
van waterveiligheid met onder meer de bodem-
daling, de energietransitie en de ontwikkeling 
van de landbouw. ‘de dijk is van iedereen!’ is het 
motto, dat symbool kan staan voor de omslag 
die langs de grote rivieren in gang is gezet. 

rivieroevers komen steeds meer in het vizier als 
vestigingslocatie en als onderscheidende open-
bare ruimte in de rijnmond en de drechtsteden. 
denk aan een icoon als de rdm-werf in stad-
shavens. een coalitie van tien partijen (Wnf, 
havenbedrijf rotterdam, rijkswaterstaat, 
ecoshape, waterschappen, gemeenten en 
provincie) werkt aan het vergroenen en verzachten 
van rivieroevers. natuurontwikkeling in en langs 
het water creëert het aantrekkelijke en klimaat-
bestendige landschap van het getijdenpark. 
in uitvoering is de groene poort bij rozenburg, 
zeven andere projecten zullen volgen. het 
verwante oeverproject van stichting riverart r&d 
zet kunst in om het karakter en de samenhang 
van de dordtse en rotterdamse regio manifest te 
maken. het dobberend Bos, de drijvende bomen 
in de rijnhaven, vormt het startpunt van een reeks 
kunstwerken langs de rivieroevers. dankzij de 
internationale aandacht voor deze initiatieven, 
dragen ze nu al bij aan een attractief en innovatief 
profiel van rotterdam en dordrecht. uit alles 
spreekt de no-nonsense mentaliteit van de regio: 
hier wordt nu gewerkt aan 2040, aan een 
uitnodigende stedelijke buitenruimte zoals 
Boudewijn revis (wethouder den haag) en zijn 
collega’s van de vier grote steden die bepleiten. 
hopelijk inspireert dat ook de haven van 
rotterdam om zichtbaar koers te zetten naar 2040 
met een nieuw ontwikkelingsconcept voor onze 
mainport. na de tweede maasvlakte komt…?!

Bij de andere mainport ligt ook de vraag hoe het 
verder gaat richting 2040: wat komt er na de vijfde 
baan? in de regio schiphol liggen nieuwe kansen 
voor synergie, als de partijen in het gebied elkaar 
tenminste vinden in een gemeenschappelijke 
koers. de kerncorridor hoofddorp-airportcity-
Zuidas-centrum amsterdam leent zich voor 
uitbouw van internationale topmilieus, in samen-
hang met verbetering van het stadsregionaal 
openbaar vervoer naar schiphol. de drie logistieke 
knooppunten in de regio (de luchthaven, de 
zeehaven en de bloemenveiling) kunnen samen-
werken aan een circulaire Westas. er zijn al mooie 
aanzetten voor water, afval, energie en meer te 
vinden in park 2020 en de plannen van de 
amsterdamse haven. tot slot ligt er de pregnante 
opgave om de woonkwaliteit van de groeiende 
metropoolregio te combineren met de noodzake-
lijke groei van de luchthaven. deze initiatieven 
bieden tezamen een unieke kans om innovatieve 
oplossingen te bedenken voor de luchthaven-
regio van de 21e eeuw. een iBa-achtige setting, 
waarvoor de gemeenten haarlemmermeer en 
amsterdam een voorstel ontwikkelen, biedt een 
mogelijkheid om tot innovatie en versnelling 
te komen. 

DE DijK VaN iEDEREEN 
iN RiViERENLaND

DE hERONTDEKKiNG VaN DE 
RiViEROEVERs iN DE RijNmOND 
EN DE DREchTsTEDEN 

syNERGiE TussEN LuchThaVEN EN 
OmGEViNG iN DE mETROPOOLREGiO 
amsTERDam

Roelof bleker, dijkgraaf rivierenland, was 
wethouder in enschede ten tijde van de 
vuurwerkramp. Wat is de rol van de dijken in 
de delta; voor de waterveiligheid maar ook als 
deel van het cultureel erfgoed?

Gijs van Zonneveld, aanjager van het getijdenpark 
rotterdam, onder de naam groene poort. is een 
project van rotterdam, Wnf, havenbedrijf, rWs. 
herstel natuurlijke oevers, schoon sloopmateriaal 
bedekt rivierbodem. Bij eb valt gebied droog, bij 
vloed stroomt het vol. milieu en natuur zijn 
de winnaars.

jeanet van antwerpen, directeur van schiphol 
area development company (sadc), economisch 
geograaf en hiervoor werkzaamgeweest voor inBo 
urban strategy. circulaire economie is echt niet iets 
tijdelijks, is haar standpunt. het is leidend bij 
herbestemming en herinvulling op schiphol (en 
elders). Westas moet nieuwe ruggengraat worden.
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in het ijsselmeergebied komt een uitbreiding van 
de bergingscapaciteit voor de zoetwatervoorraad 
samen met de noodzaak voor oeverversterkingen 
en ecologische verbeteringen. dit wordt aange-
pakt op een manier die de omgevingskwaliteit 
van de oevers, steden, dorpen en polders dient, 
en gebruikers van het gebied (bewoners, 
bezoekers en bedrijven) betrekt. twee iconen van 
internationale betekenis tekenen zich al af: de 
vernieuwde afsluitdijk met de vismigratierivier, 
en de aanleg van de marker Wadden bij lelystad. 
Wellicht kunnen de houtribdijk tussen enkhuizen 
en tintelhaven, beschreven bij het principe ‘lerend 
ontwikkelen’, en de markermeerdijk tussen hoorn 
en amsterdam volgende iconen worden. gebieds-
partijen werken samen het Blue challenge 
platform, waar sleutelpersonen als roel 
posthoorn (natuurmonumenten), hetty klavers 
(dijkgraaf Zuiderzeeland), luc kohsiek (dijkgraaf 
hollands noorderkwartier) zich geheel voor 
inzetten. frits palmboom van de tu delft brengt 
met ontwerpend onderzoek de gebiedskansen 
in beeld. het ijsselmeergebied met zijn cultuur-
historische kwaliteiten en internationale iconen 
verdient het om te stralen als natte hart van de 
nederlandse metropool. 

op verschillende terreinen was de oostelijke 
mijnstreek in limburg in de verkeerde hoek 
gekomen: bevolkingskrimp, leegstand, werk-
loosheid, drugs, criminaliteit. en dat als grens-
regio, ver van het bestuurscentrum in den haag. 
het is indrukwekkend hoe deze regio op eigen 
kracht de bakens aan het verzetten is door te 
werken vanuit dat wat er wel is: de ligging in 
het centrum van de euregio, het roemruchte 
verleden, een prachtig landschap en met creatieve 
bewoners en ondernemers. de verbinding met 
duitsland is gezocht en gevonden. onder meer 
door een internationale Bauausstellung (iBa) te 
organiseren, de eerste buiten duitsland. onder 
de bevlogen leiding van curator jo coenen komt 
de iBa parkstad limburg op stoom en wordt de 
bezieling voelbaar van de verbintenis van ruimte-
lijke ontwerpers, kunst en cultuur met de mensen 
van het gebied. 

OmGEViNGsGERichT 
WaTERmaNaGEmENT iN 
hET ijssELmEERGEbiED

DE iNTERNaTiONaLE 
bauaussTELLuNG (iba) iN 
DE KRimPREGiO PaRKsTaD LimbuRG

Roel Posthoorn, projectdirecteur marker wWadden 
namens natuurmonumenten, marker Wadden is 
stepping stone voor natuur en milieu in ijsselmeer, 
dat ‘een dood stuk’ tot leven moet brengen en zo 
de biodiversiteit vergroot.

jo coenen, stedenbouwkundige, architect, 
hoogleraar tue. Was eerder rijksbouwmeester. 
coördineert nu iBa parkstad, een ambitieus 
programma om de oostelijke mijnstreek uit 
krimp en recessie te helpen.

dit jaar is de urgentie en de omvang van de 
problematiek in het aardbevingsgebied in 
groningen ook bij de landelijke politiek door-
gedrongen. Bij de bewoners en ondernemers is 
het vertrouwen in de overheid zo goed als weg. 
de grote kunst is om nu in nauwe samenspraak 
met de vaak boze en teleurgestelde burgers tot 
plannen te komen voor de korte termijn (schade-
herstel, veilige huizen en andere gebouwen) en 
voor de lange termijn (krimp, energietransitie, 
water), rekening houdend met de waarde van het 
huidige landschap en het erfgoed. de voorgestelde 
aanpak van stedenbouwkundige peter kuenzli 
(onder meer bekend van zijn inbreng bij leidsche 
rijn in utrecht en roombeek in enschede) lijkt 
kansrijk. Zeker nu de nieuwe overheidsdienst 
groningen (met hans alders en henk mulder 
aan het roer) daar gevolg aan wil geven.

hET sTaDs- EN DORPsVERNiEuWiNG-
PROGRamma iN hET GRONiNGsE 
aaRDbEViNGsGEbiED

Peter Kuenzli, stedenbouwkundige, was kwartier-
maker in het aardbevingsgebied groningen (en 
daarvoor roombeek in enschede en leidsche rijn).
opgave: gebied met krimp en schade nieuwe 
toekomst bieden. Werk en kansen creëren in 
een krimpregio.
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de balans tussen loslaten en verantwoordelijkheid 
nemen vraagt van de overheid continu aandacht 
en bestuurlijke lef. gedeputeerde josan meijers 
laat bij de gelderse omgevingsvisie zien hoe je in 
de praktijk verbindingen kunt leggen. provinciale 
staten is als gekozen volksvertegenwoordiging
vanaf de start betrokken. visie, doelen en 
afspraken zijn in cocreatie tot stand gekomen. 
als nieuwe ontwikkelingen de visie inhalen of als 
regels knellen, gaat de provincie opnieuw met 
partijen om tafel en past zij waar nodig de visie 
aan. ook inhoudelijk legt gelderland verbindingen. 
de omgevingsvisie gaat uit van thema- en 
gebiedsopgaven, in plaats van de traditionele 
beleidssectoren. steden en dorpen worden 
benaderd als samenhangend netwerk: stad en 
ommeland hebben elkaar nodig. gaandeweg 
wordt ervaring opgedaan met de integrale 
uitvoering, gebaseerd op vertrouwen en 
partnerschap. een goed voorbeeld is de 
provinciale investering in verduurzaming van 
sociale huurwoningen, die in samenwerking 
met bestuurders krista Walter, claus martinot 
en eugène janssen van de gelderse woning-
corporaties een succes is geworden. dit wordt 
voortgezet bij de ambitie om 100.000 woningen 
energiezuinig te maken: woningcorporaties 
nemen, samen met de bouwers, ook daar hun 
verantwoordelijkheid. 

GELDERsE OmGEViNGsVisiE, 
WiE maaKT DE PROViNciE?

josan meijers, gedeputeerde gelderland. 
loopt voorop bij omgevingsvisie. durft los te laten 
en toch verantwoordelijk te blijven. en verbindt 
ruimte, water, cultuur over sectorgrenzen heen.

Veranderen van gedrag is misschien wel het moeilijkste wat er is. individueel, 
maar zeker ook collectief. En helemaal bij de dominante instituties in het ruimtelijk 
domein, de overheden op nationaal, regionaal en lokaal niveau. het terugvallen in 
oude patronen is zomaar gebeurd, zeker bij de overheid. het helpt om sterke voor-
beelden en instrumenten te hebben. De drie nieuwe praktijken die we naar voren 
willen halen, geven al een doorkijk naar deze noodzakelijke nieuwe werkelijkheid.

NIEUWE BEROEpspRAkTIJkEN

Proeftuin 
Nederland 
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veel ruimtelijke professionals moeten wennen 
aan de nieuwe verhoudingen. Zij moeten een 
onderzoekende, vragende en luisterende houding 
aannemen bij het ‘samen pionieren’, maar wel 
hun kennis en creativiteit inbrengen. de Bnsp 
heeft de nieuwe omgevingswet aangegrepen om 
de vakbeoefening in de praktijk opnieuw uit te 
vinden, samen met andere vakorganisaties nvtl 
en nl ingenieurs. de leerateliers zullen in 2016 
gevoed worden door best practices die we in het 
jaar van de ruimte op het spoor zijn gekomen, 
en waarvan een selectie van twaalf is te vinden 
bij de vijf ‘principes’ in dit manifest2040. 
de verantwoordelijk bestuurder is rob van der 
velden, voorzitter van de Bnsp. Zijn inspiratie 
vindt hij onder meer bij vakgenoten als mark van 
der net van open source city, jerryt krombeen 
van jerryt.nl en ouwe rot in het vak: andries van 
den Berg van Bügelhajema.

geert rozinga is de maker van de succesvolle 
vpro-serie nederland van Boven, bekeken 
door meer dan een miljoen kijkers. het vervolg 
‘onzichtbaar nederland’ komt in het najaar van 
2016 op tv op npo1. centrale vraag is hoe het 
nederland van 2040, de wereld van onze kinderen 
en kleinkinderen, eruit zal zien met de keuzes 
die we nu maken. de redactie, met onder meer 
datajournalist frederik ruys, gaat aan de hand 
van historische en actuele datasets op zoek naar 
momenten en kantelpunten die bepalend zijn 
geweest voor het nederland van nu. met deze 
kennis kijken we naar de uitdagingen die nu op 
ons afkomen. dat gebeurt rond acht thema’s die 
min of meer parallel lopen aan de opgaven uit dit 
manifest2040. in een serious game wordt een zo 
breed mogelijk publiek om hun ideeën voor 2040 
gevraagd. gis speelt hierbij een belangrijke rol. 
geodan, met minecraft-professor henk scholten, 
ed fennema en marianne linde, is daarbij een 
belangrijke adviseur en partner. nieuwe serious 
games zullen een grote bijdrage leveren aan de 
democratisering van de planning, want zij maken 
een directe dialoog mogelijk tussen professionals 
en gebruikers van de ruimte. 

DE LEERaTELiERs VaN DE bEROEPs-
VERENiGiNG VaN NEDERLaNDsE 
sTEDEbOuWKuNDiGEN EN PLaNOLOGEN

DE VPRO-sERiE 
‘ONZichTbaaR NEDERLaND’

Rob van der Velden, voorzitter van de Bnsp en 
eigenaar atelier dutch. vak van stedenbouwkundige 
verandert. tijd van blauwdrukken is voorbij, nieuwe 
opgave accommoderen kleine (burger)initiatieven. 
met gebruik nieuwe media verbindingen leggen 
met verschillende partijen.

Geert Rozinga, programmamaker vpro. na 
nederland van Boven nu onzichtbaar nederland 
over sporen die ons landschap tekenen - en de 
geschiedenis erachter. combinatie van geodata, 
animatie en film.
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Er waren dagen dat  we onze tas  inpakten zonder 
te  weten waar  we hem zouden u i tpakken,  dat  we 
vertrokken naar  een plek d ie  a l leen op papier  of 
in  ons hoofd  bestond,  dat  we u i tstapten op plaatsen 

waar  we tot  onze broekspi jpen wegzakten,  waar 
we helmen kregen vanwege op ons neerval lende
ruimte.  We keken achter  schermen,  zagen mensen 
waarvan we n iet  wisten dat  ze  zo  d icht  b i j  ons stonden, 

we sloegen har ingen in  grond waar  nooi t  eerder  een 
tent  stond,  s l iepen tussen v lagen van muren,  werden 
wakker  van gef lapper.  Ons was weer  teveel  door 

de v ingers  gegl ipt .  Maar  nu we onze tassen opnieuw 
pakken,  val t  er  zand u i t .  In  de vormen d ie  het  maakt 
op de v loer  lezen we welke kant  we vandaag op gaan.
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JAAR VAN DE RUIMTE

BEsTUUR JAAR VAN DE RUIMTE
Yves de Boer
peter heij
hans leeflang

COMITé VAN AANBEVElING
hans alders
riek Bakker
margreeth de Boer
Boudewijn revis
neelie kroes
ed nijpels
jenno Witsen

EINDREDACTIE MANIfEsT
hans leeflang
ries van der Wouden
peter paul Witsen
marloes Bijlsma
alan hoekstra

UITVOEREND COMITé 2015
george Brugmans
iaBr
theo dijkstra
rijkswaterstaat
paul gerretsen
vereniging deltametropool
jannemarie de jonge
Wing
hans leeflang
ministerie i&m
judith lekkerkerker
ru imtevolk
christine oude veldhuis
ecorYs/asre
annemiek rijckenberg
rijckenberg advies
Willem salet
universiteit van amsterdam
hamit karakus
platform31
hans tijl
ministerie i&m
peter paul Witsen
Westerlengte
joost van der ree
rivm
ries van der Wouden
planbureau voor de leefomgeving
egbert fransen
pakhuis de Zwijger

ORGANIsATIE
jeroen niemans
platform31

WEBsITE
www.wijmakennederland.nl

WIJ DANkEN
Wij danken al degenen die op zeer korte
termijn een bijdrage hebben geleverd aan deze 
publicatie, door het aanleveren van materiaal, 
het geven van feedback, het voeren van 
inhoudelijke gesprekken en het doen van 
checks op facts & figures.

CONTACT
info@wijmakennederland.nl

kAARTMATERIAAl EN INfOGRApHICs
marloes Bijlsma
rijkswaterstaat
randy van Bronckhorst
rijkswaterstaat

GRAfIsCH ONTWERp
marloes Bijlsma
josschoonis.com
pakhuis de Zwijger

DRUkWERk
platformp

fotospreads
theo Baart

spONsORs 
rijkswaterstaat (min. i&m)
rijksdienst voor cultureel erfgoed (min ocW)
ministerie BZk
gemeente almere
ministerie eZ
Bouwend nederland
unie van Waterschappen
ipo
rivm
planbureau voor de leefomgeving
schiphol
gemeente haarlemmermeer
ministerie i&m
raad voor de leefomgeving en infrastructuur
Bnsp

GEDICHTEN DOOR TIM pARDIJs
tim pardijs (Zutphen, 1978) is stadsdichter van 
Zutphen 2013-2014. Zijn eerste literaire tekst 
verscheen als strafwerk in groep 6. lang daarna, 
in 2008, publiceert hij zijn eerste gedichten. 
in onder meer meander, avier, de gids (online), 
de optimist, de contrabas, hard//hoofd, 
cv koers en poëziepuntgl was zijn werk te lezen.

in 2015 was hij dichter van het jaar van de 
ruimte. de gedichten die hij hiervoor heeft 
gemaakt zijn verzameld in de bundel 
‘dromen die aarde openbreken’, te verkrijgen 
op www.trancity.nl.

2015 WAs HET JAAR VAN DE RUIMTE
dit manifest2040 is het resultaat van een productief en enerverend 
jaar: het jaar van de ruimte. een jaar van gesprekken, evenementen 
en verkenningen. van een prijsvraag voor scholieren tot een inter-
nationaal congres en van een debatreeks tot de dag van de Bouw 
en de dag van de architectuur. op www.wijmakennederland.nl liep 
de online-discussie. en het jaar van de ruimte ging zelf ‘on tour’: 
met een start- en een slotbijeenkomst en daar tussenin vier regio-
bijeenkomsten. iedereen die meedeed, alle ‘landmakers’, hebben 
het manifest gevoed. 

het jaar van de ruimte was een initiatief van een bont gezelschap 
aan personen en organisaties die zich betrokken voelen bij de ruim-
telijke toekomst van nederland. Zij gingen op zoek naar een nieuw 
handelingsperspectief in de ruimtelijke ontwikkeling. om zover te 
komen, namen zij zich voor om het maatschappelijke, politieke en 
professionele debat over de ruimtelijke toekomst van nederland 
los te maken. 

het jaar 2015 leende zich daar uitstekend voor. We staan aan de 
vooravond van een nieuwe omgevingswet en een nieuwe nationale 
omgevingsvisie. Bovendien stond dat jaartal 25 jaar geleden, toen 
de ruimtelijke ordening op een vergelijkbaar omslagpunt stond als 
nu, symbool voor de toekomst. ‘2015, daar wordt nu aan gewerkt’, 
was het motto van de vierde nota over de ruimtelijke ordening 
extra (vinex).

op de startbijeenkomst van het jaar van de ruimte (15 januari 
in amsterdam) presenteerde de groep initiatiefnemers een 
‘openingsbod’: een eerste schets van wat het manifest zou kunnen 
worden. dat was gemaakt mede aan de hand van twaalf opgaven, 
omschreven in de publicatie ‘maak ruimte’. dat openingsbod is 
gedurende het jaar voortdurend bijgeslepen, samen met de 
groeiende groep ‘landmakers’, een brede en gevarieerde groep van 
mensen die één ding gemeen hebben: betrokkenheid bij de ruimte-
lijke toekomst van nederland. dat gebeurde in het ritme van vier 
regionale bijeenkomsten van ‘jaar van de ruimte on tour’, in 
loppersum, arnhem, helmond en rotterdam. elke bijeenkomst 
werd gevolgd door een nieuwe, bijge-werkte versie van het manifest; 
de laatste in rotterdam door de definitieve versie. die is 
gepresenteerd tijdens de afsluitende bijeenkomst in amersfoort.

tijdens het jaar is een brede betrokkenheid ontstaan. daardoor kon 
een manifest tot stand komen waaraan veel mensen zich verbinden. 
Zij richten zich tot iedereen die verantwoordelijkheid draagt of zich 
verantwoordelijk voelt voor de kwaliteit van de leefomgeving. 
Bestuurders, politici en professionals in het ruimtelijke domein 
(ongeacht of ze in de praktijk, het beleid of de kenniswereld actief 
zijn), maar ook de bewoners en ondernemers die met hun initia-
tieven bijdragen aan de ontwikkeling van stad en land. Zij werken 
aan de gave, groene metropool die nederland in 2040 moet zijn. 
de maatschappelijke wil is er. daar hoeft na het jaar van de ruimte 
niemand meer aan te twijfelen.

op www.wijmakennederland.nl zijn alle namen te vinden van 
mensen die hebben aangegeven het manifest te ondersteunen. 
deze website heeft zich ontwikkeld tot een levendig podium 
waar honderden landmakers discussiëren over nederland in 
2040. die discussie gaat na afloop van het jaar van de ruimte 
gewoon door.
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/ hans Leeflang / Reinier Romijn / marit meier / jurgen bals / ad Vermeulen / Lucas van den 

boogaard /  jeroen van Dijck / Frits Prillevitz / Theo Dijkstra / Edwin van der hoeven /  henrice 

Wittenhorst / Lena Niel / harm jan Reit / Floor van der heijden / Laurens van Tiel / Edyta 

Wisniewska / Raoul Voeten / bertus buizer / Robin Wientjes / jeroen Niemans / joost van hoorn

/ helène van der Poel / Rienk Kuiper / jeroen in den Kleef / alan hoekstra / shyreen shaib / maarten 

de Weerd / jeroen jonkers / Onno van Eijk / yvonne Geelen / Danny Edwards / Luuk buitendijk 

/ marc van Gemert / Paul van Dijk / jan bloemberg / bram van den Groenendaal / serdar agdere  

/ Paul Rüpp / michiel van Dongen / maarten box / janine de moor / Gooitske Zijlstra / Nils markink  

/ Daan Dirkse / Willem salet / Richard Lamb / Lieke Lamb / imke van Rees / Niraj sewraj / Rienke 

Groot / marloes bijlsma / marius bakx / jonathan Formanek / heleen alberdingk Thijm / Dave van 

den meijdenberg / maarten claassen / henk Ovink / arjen stam / heleen stronks / maurits schipper 

/ coen hermans / Lotte de jong / henk jan solle / co Verdaas / Egbert broerse / Peter heuzinkveld  

/ cynthia Kat / Frits sibers / Paul Rijntjes / arnold van der Valk / margriet bentem / Peter van 

helsdingen / carly jansen / hans Reijnen / Felix van Zoest / christof schwencke / Gert van Elk 

/ jules iding / cees van beukering / Toon jansen / Wim Kooper / jerome Paumen / annet strooper  

/ jenneken berends / Gerard jan hellinga / arie van der Ent / jenno Witsen / christian curré / bert

meijers / joke van Wensem / Wim de bruijne / Pieter buisman / Flip ten cate / Wouter van Gessel 

/ Theo Karkazis / Kees jansen / yves de boer / Enrico van den bogaard / john Rade / anne marie 

hoogland / Paul Kusters / hans-Lars boetes / Ernst john Kaars sijpesteijn / sven van Oosten / carel

bolt / janine hogendoorn / bert harmelink / Ljubinka Vukanic / harry coerts / jeroen Plantinga

/ Willem Echteld / Frans c.a. jaspers / Niels van der Wal / Peter van Rooy / hetty Linden / andries 

middag / Goos boelhouwer / Tony van acquoy / Twan Verhoeven / adri Duivesteijn / Rob bouman 

/ jan Vogelij / Renée mekel / jan Nekkers / Ronald Lenz / bart steman / Tjaart Vos / Oedzge atzema 

/ mark van Gerwen / jannemarie de jonge / Ronald Löhr / ankie van Tatenhove / Ralph Kohlmann

/ Gijs van Zonneveld / Paul jansen / bart Witte / max Visser / saskia beer / henk smit / Wim Keijsers

/ marco siecker / mariëlle Dijkers / Lee schaaper / jos van Wegen / Eric Oosterom / coosje Dijkstra

/ chrystianne van Zon / Peter sloot / Eugène van Lieshout / anne-mette van Lieshout-andersen 

/ martijn Oosterhuis / mark Kemperman / marieke van soest / sebastiaan schout / ivo Opstelten

/ Patrick Poelmann / alcuin Olthof / Elliot sloot / Elmar Willems / Eline Toes / Paul Rijnaarts / albert

herder / Paul akkerman / marco van schaik / Gert-jan meijer / Edo Gies / Ronnie Weessies / Richard

Koek / Riet Dumont / Willem van der Poel / madelynn Welling / Rolf de Poel / Engbert breuker / Peter

Glas / miranda mens / Peter Paul Witsen / henk Keizer / almer bolman / jaap Renkema / charlot 

Teng / Thijs van spaandonk / stijn van Diemen / Wilfried heijnen / hans Nouwens / Diederik de jong 

/ Theo baart / hans van Dam / mark huisman / Daniëlle bosmans / isabel suarez / Piet Zelissen 

/ martin bos / Ranie Kapoerchan / han Walder / max de boer / Niels hoogendoorn / Gert-joost Peek 

/ joyce Roskamp / anne van Kuijk / merit snoeijer / Eltjo Kugel / jeroen boon / Frans ardaseer / jaap

 Verhoeff / Eisse Kalk / Goswien stoffels / Rutger buch / marjo Knops / jean Weijers / stan Geurts 

van Kessel / maaike bos / Roel ter brugge / Godelieve spaas / Trees van der Gun / Elmer Verhaak 

/ Theo Vermeulen / ben habets / hermelinde van Xanten / Laura bromet / Frans janssens / cas 

Denissen / Gerrit bruggeman / Geert de Vries / maartje Luisman / Pim moolenaar / Victoria Dekker

/ hardy de Graaf / Ed Wagemaker / marcel Kolder / Ruud van stralen / bert Gosselink / Fries heinis  

/ hans caubo / Lars Westman / Daphne sulkers / Dort spierings / marjolein Friele / .... 

alle steunbetuigingen zijn te vinden op www.wijmakennederland.nl


