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Vooraf

De leeropdracht Stedebouwkundig Ontwerpen Stad en Regio IS verbonden met grote
namen zoals die van Eo WelJers, miJn promotor In 1978. van Nlek de 80er. Ina Klaasen
Hubert de 80er. Dirk Flleling en nu. tot ons aller trots en blijdschap. Joost SChftJnen
De vraag hoe Ik, vanuit miJn hUidige leeropdracht ecologie naast Olst

In

deze ftJ pas m

het theoretische deel te behartigen, IS terecht In deze Inleiding zal Ik daarom opheldeftng verschaffen over methodologie
Gelukkig heb ;k aan de TU Delft al rUlmsc~oots de gelegenheid gehad om het maatschap
peliJk forum toe te spreken In 1988 hield Ik miJn openbare les In/eldJllg mmeup/annlng.
In

1995 mocht Ik de Diesrede Systemar,sche /rans/ormatles In he' gerekende onrwerp en

hun elfecr uitspreken Ik kan dus voor een aantal onderwerpen kortheidshalve daarnaar

verwijlen
De Diesrede van 1995 gaf eigenlijk een ecologische benadeling van het ontwerp. of
een ontwerpende benadeling van de ecologie technische ecologie. zoals door miJn
voorganger Chfts van Leeuwen op het spoor werd gezet Hierbij kwamen In de Jaren
daarna kennelijk ook voor onze ontwerpende faculteit zoveel methodische vragen In
relatie tot het emplftsche onderzoek tot klaarheid. dat de Decaan miJ opdracht gaf een
methodologieboek samen te stellen voor ontwerpgerelateerd onderzoek Ways ra Study
and Research Urban. Archllecrura/ and Technrca/ DeSign, een boek met 48 auteurs van

éen faculteit Toen dat af was, vond de Decaan dat Ik het dan ook maar moest over
horen, hetgeen miJ tot de dag van vandaag bUiten miJn eigenliJke leeropdracht veel werk
oplevert
Wat heeft het Stedebouwkundig Ontwerpen Stad en RegiO daar nu aan? Ik schets hoe
het conditionele denken In de wetenschappelijke ecologie Zich tot een grondslag voor
ontwerpgerelateerd onderzoek kon ontwikkelen. hoe de cond,rlone/e methodologie
van ontwerpgerelateerd onderzoek daarmee een dUidelijke plaats heeft gekregen ten
opZichte van het operalionele denken In het emprr sch onderzoek en wat daarvan de
consequenties zIJn voor Ontwerpen van Stad en RegiO MIJn homepage hfrp/, team
bk rude/It nI/Is een Engelstalige kopie van die schets Korter kan Ik het dus niet
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De leerstoel Technische Ecologie en Methoden

Sinds de velVulling van de leerstoel Ecologie en Milieuplanning In 1986, IS het nationale, regIOnale en locale milieubeleid gestabiliseerd

In

milieuplannen, milieuregels en

milieugewoonten, inclusief Duurzaam Bouwen londerwerp van de leerstoel Milieutechnisch Ontwerpen In relatie tot de Architectuur van prof Ir eAJ DUIJvesteln) De huidige
leerstoel, die Ik het liefst zie aangeduid als Technlcal Ecology And Merhads (TEAM)
geeft uitwerking aan de relatie tussen wetenschappelijke ecologie !letterlijk hUIskundei
en ontwerp
Ecologie IS volgens Internationaal toonaangevende tekstboeken (Andrewartha'. Krebs z.
Begon, Harper et al

'I de wetenschap van de spreiding en dichtheid Idlstrlbulion and

abundancel van organismen (zie figuur 1) De figuur toont verschillende spreidlngstoestanden biJ dezelfde dichtheid 100 stippen In dezelfde oppelVlakte Dichtheid en spreidingstoestand zIJn dus verschillende begrippen
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100 exemplaren in dezelfde dichtheid
op een schaalniveau

efongated

Stedebouw, gezien als onderdeel van de wetenschappelijke ecologie, concentreert zich
op spreidingstoestanden van menselijke organismen, hun artefacten en hun eHect op
andere organismen en artefacten
De hUidige leerstoel bestudeert nu deze spreidingstoestanden op verschillende schaalniveaus tegelijk IZle figuur 21 Wanneer men dat systematisch doet, kan men regionale
ontwerpen met elkaar vergelijken, zoals Ik in opdracht van Frlellng 25 varianten voor de
Randstad' heb vergeleken, uitmondend In een Vocabulalfe voor beslultvormmg over de

kaan van Nederland I
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Technische ecologie betreft nu het bepalen van spreidingstoestanden door ontwerp

'Vorm'

IS

niets anders dan tot lijnen en vlakken aaneengesloten spreidIngstoestand Een

ontwerper of vormgever tekent dus de spreidingstoestand van elke legenda-eenheid die
wordt onderscheiden op de relevante schaaliZIe figuur 3 en 41
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Figuur 4 Opeenhoping, spreiding, 'gebundelde

3: Spreidingstoest8nden R=100m

deconcentratie' R=30km
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De schaal van een tekening kan eenvoudig worden benoemd naar een nominale
straal Rdie globaal zIJn kader omvat in de (veronderstelde) werkelijkheid Het kleinst
getekende detalilkorre~ wordt benoemd naar een nommale straal r De afstand tussen
kader en korrel bepaalt de resolutie van de tekening Als die afstand klem IS, spreken
we van een schetsontwerp, als hiJ groot is van een bestektekening
Elke schaailcombinatie van kader en korreil veronderstelt een specifieke legenda. een
ander vocabulaire van de tekening en dus wetenschappelijk een andere benadering
De leerstoel Technische Ecologie en Methoden bestudeert dus fysieke legendaeenheden In het stedelijk en landelijk ontwerp. hun mogelijke spreidingstoestanden.
de effecten daarvan 6 en hun methodologische veronderstellmgen' Op die vooronderstellingen kom Ik nog terug

----Het onderzoek van deze leerstoel richt Zich op
A. mogelijke, waarschijnlijke en wenselijke toekomsten In hun bestuurlijke, culturele, economische, technische en ecologische context (Zie figuur 81;
B het modelleren van mobiliteit (de verandering In spreiding op verschillende tiJdschalen I ten
behoeve van het stedebouwkundige ontwerp, In relevante toekomstige contexten;
C effectanalyse van stedebouwkundige Ingrepen In die contexten.
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Methodologische veronderstellingen

De ontwerpende, condl/lonele. voorwaardelijke ecologie van Van Leeuwen breekt de
ketens van het operatIonele, om met de woorden van W,ttgensteln te spreken, taalspel'
Dat taalspel wordt begrensd door waarschljnhjke toekomsten die het gangbare emp,rische onderzoek gevangen houden

In

statistisch-oorzakelijk generaliseren

Het taalspel van ontwerpers speelt zich vooral af In en rondom tekeningen en wordt niet
begrensd door waarschijnlijke toekomsten. maar door mogelIjke Dit schetsende. genererende taalspel vergt een andere reduClie van de werkelijkheid naar aard. plaats en tiJd
Een derde taalspel met eigen reducties IS dat van de bestuurders of managers
(zie figuur 51
Taalspelen

kunnen

kennen

kiezen

Modehteiten

mogelIjk

waarschijnlIjk

wenselIjk

Sectoren

tedlniek

wetenschap

bestuur

ontwerpen

voorspellen

orgilnlseren

variabelen

agenda's

oorzaKen

afspraken

----

RlMIuctles van de werkelijkheid naar·

Aard

legendas

P1o_ on tijd
voorwaarden
---'--Figuur 5: Taalspelen

Belde laatste taalspelen zIJn biJ uitstek contextgevoelig en laten m hun daardoor vaak
unieke oplossmgen dan ook mmder generalisatie toe. zodat ZIJ met een groot methodo·
logisch probleem zitten
De modaliteiten, In de gesproken en geschreven taal aangekondigd door hulpwerkwoorden van modalltetl zoals kunnen, zullen. moeten. (belhoeven, mogen en Willen,
kunnen ook grafisch worden weergegeven (zie figuur 6) Wat waarschijnlijk IS, IS per
definitie mogeliJk, maar niet al het mogelijke IS ook waarschijnlijk Daaroverheen en
daarbUiten projecteren Zich wenselijke toekomsten die van de waarschijnlijke en wenseliJke toekomsten een probleemveld en doelveld afzonderen. Het empirische onderzoek
Isoleert uit dit probleemveld een probleemstelling en Uit het doelveld een doelstelling
teveel variabelen en parameters maakt het onderzoek immers oeverloos
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ProbleemIsolatie kan oplossingen voor gelsoleerde problemen opleveren, maar wanneer
het probleemveld samenhangt. lelden zulke oplossingen vaak tot nieuwe problemen
en dat IS voor de onderzoeker lucratief, want het leidt tot nieuwe opdrachten Een
ontwerper kan zich echter niet veroorloven problemen tilt de volgende opdracht te laten
liggen Bovendien moet een ontwerper Zich beroepshalve In het domein va~ de onwaarschiJnliJke mogelijkheden wagen
De vraag IS n(; wat een wetenschappeilIk geldige argumentatie voor onwaarschijnlijke
mogelijkheden an zIJn Die argumentatie kan Zich niet beperken tot wat statIstIschcausaal waarschijnlijk IS, ZIJ moet exploratief-voorwaardeliJk z'JP Iedere norzaak IS een
voorwaarde dat lets gebeurt maar niet ,edere voorwaarde sook oorzaak (zie figuur7)

Pn'Jbiiblil.,. :Jo...
7~

Figuur 6 Modaliteiten,

Figuur

probleem veld. doel veld

empîrisch onderzoek
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Oe vemouding tussen ontwerpend en

Een ontwerptekening IS niet een verzameling oorzaken, maar een verzameling voorwaarden Een fundenng IS niet de oorzaak van een gebouw, maar misschien wel een
voorwaarde Wanneer men een hUIs 10lkos) ontwerpt (dat wil zeggen de spreidingstoestand van zIJn bouwmatenalen bepaalt) veroorzaakt men daarmee nog niet het hUIshouden dat men waarschijnlIjk acht Men schept slechts voorwaarden voor mogelIjke
hUishOudens Uit de combinatie van ontwerpend onderzoek naar mogelijke en emplllsch
onderzoek naar waarschIjnlijke toekomsten volgen onontkoombaar methodologische
vragen over de verhouding van voorwaarden er oorzaken. conditIOneel en operationeel
denken
Het voorwaardelijk denken blijkt een eigen ratIOnaliteit te hebben die het causale
denken omvat Men kan concepten testen op hun onderlinge voorstelbaarheId met de

9

voorwaardeliJkhelds-test "Kan Ik miJ A voorstellen zonder B, maar Bniet zonder A, dan
is A voorwaarde Iverondersteld) biJ B" Dit leidt tot een reeks begrippen en concepten
die elkaar successievelijk vooronderstellen en dus ergens een beginpunt moeten hebben
waaraan geen verdere vooronderstellingen ten grondslag liggen (Zie figuur 8) Dit 'Jnderzoek naar onUitgesproken vooronderstellingen IS essentieel voor de ontwerpwetenschap
Creativiteit veronderstelt Immers het weglaten van tenminste één algemeen geaccepteerde veronderstelling
En passant is het woord voorstelbaarheid gevallen In de kunst zIJn onmogelijke voorstellingen voorgesteld Het voorstelbare gaat dus bulten het mogeliJke, maar Ik kan zijn
grenzen bUiten het mogelijke niet tekenen, want. zoals Wltlgenstem zegt. dan ZOL Ik een
voorstelling moeten hebben van wat aan gene zijde ligt en dat s nu JUiSt onvoorstelbaar
Die grens teken Ik dus niet Toch is het voorstelbare een belangrijk onderzoeksdomem
dat van de kunsten. liJ maken de wereld voorstelbaar En dat IS voorwaarde voor
wetenschap In Leiden IS dan ook een Facultett Art SClence opgericht
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De leerstoel Stedebouwkundig Ontwerpen Stad en Regio

De globalisering bereikt nu haar laatste grens die van de planeet Van onze eredoctor
Saskla Sasser9 kunner WI' leren dat de sleutelactuer van de wereldeconomie zich
nu concentreren In slechts enkele metropolen Welke van her zullen overleven als
brandpunt van wereldwl,de sturing. cultuur en economie. hangt af van locaal-reglOnale
nspannlng
De Indrukwekkende erfenis van Frleling, leerslOeihouder tot 2003, omvat de Vereniging Deltametropool en tal van studies op dit vlak' HIJ bracrt onder andere ca

, 000 Nederlandse sleutelactoren tezamen n Het MetropoMane Debat ZIJ oefenden
het spel var onderhandeling over locale projecten die een ,amenhangend regionaal
perpectlef konden bieden met metropolitane overlevingskansen In de driehoek Londen,
PariJs en Stungart Frleling heeft zelf een decennium van methodische en praktische
inspanningen door de leerstoel welsprekend en ovemchteliJk samengevat onder de titel
DeSign In Strategy' Het concept Deltametropool,s een produkt van deze leerstoel en
werd gemeengoed In het nationale beleid"
De leerstoelhouders die Frleling Sinds oktober 2002 en Juni 2003 opvolgen. De Jong
(theorie I en Schrijnen IpraktlJk) bestuderen metropolitane concepten op regionale
schaal. samengesteld Uit stedelijke en Civiele projecten op locale schaal Schrijnen doet
dat vanuit economisch. cultureel. esthetisch en bestuurlijk perspectief. De Jong vanuit
ecologisch en (clvlBl)technisch perspeclief
Het onderzoek van deze leerstoel richt Zich dan ook. deels samen met studenten en
promovendi In het afstudeerlaboratorIum Delta DeSign, op

o kntlsch ontwerponderzoek van actuele cases Ipatronen en processen) en historische
experimenten (Nederland Nu Als Ontwerp, Het MetrlJpolltane Debat. Veremgmg Delta-

metropoon.
E InternaliOnale vergelijking van agglomeratietypen, (R=1Okml. metropolen IR=30km),
metropolitane regio s IR=1OOkm} en continentale kerngebieden (R=300km), hun ontwikkeling en perspectief,
Fontwerpend onderzoek naar de mogelijkheid van een Hollandse Deltametropool. zijn
componenten en details,
G. ontwerpstud,es voor comblnalies van locale projecten In regionale concepten.
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Inleiding Op zoek naar de toekomst

Dit betoog gaat over ons land en het landschap, de stedelijke netwerken op weg naar
netwerksteden, het bestuur, zIJn taak en ambitie, het vakgebied van en de opgaven voor
het stedebouwkundig ontwerpen op het hogere schaalniveau, en zIJn keur aan spelers
In het rUimtelijk domein Nederland zIJn we nog niet klaar voor de toekomst, want
de rUimtelijke veranderingen in Nederland zIJn op het schaalnIveau van ons land
een minstens even grote aardschok als de externe veranderingen op wereldschaal.
De Nederlander consumeert op dit moment zIJn eigen rUimtelijk verleden, zonder een
opvatting te hebben over een nieuwe ruimtelijke toekomst
We hebben een harde landing In de 21 ste eeuw gemaakt Het leek aanvankelijk de
eeuw te worden van oneindige communicatie en territoriale ongebondenheid Niets
bleek minder waar Alleen al In het ruimtelijk domein zIJn we geconfronteerd met de
economische, sociale en gebiedsgevolgen van Internationalisering, van de open samenleVing en opgebotst tegen de implicaties van de klimaatverandering. Stuk voor stuk
kwesties met rUimtelijke consequenties.
AI die genoemde grote vraagstukken vormen de context voor de rUimtelijke opgave van
Nederland Nederland als staatkundige entiteit, Nederland als landschap en Nederland
als verstedelijkend conglomeraat Land en stad dus,

In

alle betekenissen en gelaagd-

heid De context is extra ingewikkeld doordat we niet weten wat er gebeurt met onze
territoriale Identiteit
Ik werk vier aspecten Uit waar het gaat over Nederland als rUimte en als rUimtelijke
opgave het ontwerpen van toekomsten en van een Vitale, fysieke omgeving als drager
voor die toekomsten Het gaat daarbij om het landschap, het vervoersnetwerk en de
stad, het bestuur en de ontwerpers

De essentiële vraag IS: hoe kunnen we de toekomst beter tegemoet treden? Hier ligt
een Nederlandse vraag voor een Delftse diSCipline Ik Wil daarin In elk geval verbindingsofficier zIJn tussen wetenschap en praktiJk, en tussen de disciplines onderling ten
dienste van bestuur en samenleVing Kortom, de leerstoel Stedebouwkundig Ontwerpen
Stad en RegiO moet In de breedste Zin met studenten het bestaande veld analyseren en
onderzoeken, nieuwe InZichten en aanpak creëren, trachten deze te Implanteren in een
maatschappij die een steeds veranderende context kent
In dit verhaal staat de Randstad centraal, het natte westen, de stad In de Hollandse
Delta
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Randstad Holland in Europees perspectief

Het regionaal ontwerpen aan Nederland kan alleen goed geposltl
oneerd worden In InternatIOnaal perspectief Sinds de Vierde Nota
voor de RUimtelijke Ordenmg van eind Jaren tachtig gebeurt dat

steeds sterker en breder. In de eerste jaren werd het nog vooral
vertaald als Nederland distributieland, een concept dat werd uitgewerkt In het nationale MaInportbeleid Daarnaast was er de eerste
generatie nationale stedelijke sleutelproJecten, zoals Rotterdam Kop
van ZUId, Den Haag Centraal en Amsterdam IJ-oevers Ide ZUid-As
bestond nog niet). uit de Vierde Nota Extra 11990)
Ze waren bedoeld om de vestigIngscondities voor de internationaal georlènteerde dIensteneconomie te verbeteren In het bijzonder de Vereniging Deltametropool heeft Zich eind Jaren
negentig sterk gemaakt voor een metropolitaan concept voor de Randstad, gedragen door
de naam Oeltametropool Een benaming zonder plaatsaandUIdIng. want de meeste grootstedeliJke gebieden en metropolen zIJn gesitueerd In delta's Het begrip heeft de Vijfde Nota
voor de RUimtelijke Ordemng gehaald, maar verdween weer In de Nota RUimte Nu wordt

het begrip Randstad Holland gebruikt door het riJk en door de samenwerkende besturen In
Gemeenschappelijke Regeling Randstad
De internationale oriëntatie van Nederland is een voorwaarde voor zijn ruimtelijk economische pOSitie, al moet die oriëntatie steeds opnieuw weer worden verworven op de rIJksagenda's en In de sociale en culturele maatschappelijke context van Nederland De gegroeide
losse steden In de handelsdelta zijn de fysieke en culturele Uitdrukking van deze eeuwenoude
geografische pOSitie die In de genen van onze nat e zit en zodoende ons land heeft gevormd
Waar de keuze voor een internatIOnale ruimtelijk economische Invalshoek In het beleid
vanzelfsprekend liJkt. wordt dat niet zomaar gezien In de keuze die nu voorligt om - zoals miJn
voorganger In deze leerstoel, Dirk Frleling, het zegt - 'de losse stedenzwerm In de Randstad
om te smeden tot een samenhangende groene Deltametropool'
Het gebrek aan samenhang kent verschillende oorzaken. In de eerste plaats IS de traditie
in Nederland eerder antistedelijk dan superstedelijk, alhoewel In de Jaren negentig sprake
was van een zekere opleving van de stedelijke CUltuur De metropool wordt vaak negatief en
congestlef gepercipieerd, met een beeld dat vooral refereert aan een ongewenst verstedelijkend Groene Hart en aan het verkeersinfarct. De traditie van autonome steden en daaraan
gerelateerde identiteit en bestuur IS zeer krachtig In Nederland aanwezig, met een overigens
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veelal gezonde culturele rivaliteit De internationaal georlenteerde economische ontwikkeling vraagt echter om een relevante concentratie van diensten, zoals Saskia Sassen
helder stelt In The Global CIty Itweede editie, 2001 l, die mNederland niet In één centrum
ligt, maar verspreid IS over diverse centra
Het concept voor een Hollandse Metropool IS In de Jaren negentig uitgevonden' en IS
een realistisch perspeClief voor Nederland tussen nu en 2030 De Randstad Holland bevat
nu reeds een aantal metropolilane functies, die, mits In samenhang gebracht, de dragers
zIJn van de metropool De elementen zIJn
• De ondergrond IS het unieke ecologische systeem van de delta aan zee met een beheerste
waterhUishouding die de voorwaarde IS voor een bijzondere kwaliteit van leven
• Er zIJn verspreid liggende metropolltane centra en mampol1s, verbonden door een hoogfrequent, snel en gelaagd vervoersnetwerk
• De auto heeft net als de trem een perfecte aanslUiting op het Europese wegen- en railsysteem Daarnaast IS er een uitgebreid netwerk over water en door de lucht op het
wereldschaal Als modern land hebben we hoogwaardige ICT-voomenlngen die ons
linken met de wereld

• Nederland biedt een compleet aanbod aan urbane, suburbane en landelijke woon· en
werkmilleu's voor een veelkleurige bevolking De steden hebben elk een sterk voorzleningenpakket.
• In de Randstad IS er voor alle Inwoners een bereikbaar aanbod van topcultuur, Ingebed m
een bijzondere historische omgeving
AI deze aspecten zIJn dienstbaar aan een sterke Internationaal georlénteerde economie
en een welvarende bevolking
Alhoewel er nog wel wat te wensen valt, stel Ik vast dat er een groot aantal belangrrJke
voorwaarden aanwezig IS als onderlegger voor het metropolrtane concept
Den Haag, mternatlonale stad van recht, vrede en bestuur, Amsterdam, culturele en finanCiële hoofdstad met een grote mternatlonale luchthaven, Rotterdam, moderne stad aan de
rrvler met een wereldhaven. Utrecht, nationaal vervoersknooppunt, de hele Randstad met
zIJn vele universiteiten. vele middelgrote steden met levendige centra melkaars nabiJheid Dok IS er een omvangrrJke toerrstenmdustrre en een sterke agrarische mdustrie: dat
alles. als beschreven. meen mternatlonaal goed ontsloten delta De rUlmtelrJke mrrchtmg
en de organisatie van de Randstad Holland moeten echter nog een essentiële slag maken

om klaar te zIJn voor die metropoillane bestemmmg
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2

Vier kwesties

Ons landschap IS het gemaakte land van het verleden. Het hangt als een broddellapje
aan elkaar Het IS niet In staat om zonder (ontworpen) Ingrepen zeespIegelriJZing, bodemdaling, grotere waterafvoer door de riVieren, extremere regenval en verdroging door
klimaatwijZiging op te vangen En dat terwijl we het water omlaag pompen waardoor het
veen oXideert en krimpt Ons landschap IS met vanzelf geschikt voor toenemende verstedelijking. noch voor het Inspelen op nieuwe behoeften van de Industrlele agrarische
productie en evenmin voor de behoeften van de stedelijke bewoners van Nederland
Onze steden en hun stratennetwerk ontwikkelen ZICh vanuit hun oorsprong verder, en
botsen zacht of hard tegen andere steden aan, zonder dat een totaal ontstaat waarin dit
als een meuwe rUimtelijke orde wordt gedefimeerd
Het IS stedebouw zonder de ware schaal van de

,

stedebouw te onderkennen.
De bestuurders in ons land polderen vanuit hun
territoriale geworteldheld en In uiteenlopende functionele verbanden voort In Intermediaire bestuurliJke netwerken van onze overlegdemocratie
De POlitiCI voelen Zich nog altijd onderhOrig aan
territoriale verantwoordelijkheid als democratisch
gekozen volksvertegenwoordigers Slechts een
paar handjesvol kijkt over de eigen grenzen heen
De ontwerpers klUiven op hun kleurpotloden, machteloos door een bUitensporig
groeiende 'korsetterle van regelgeVing' en de mateloze gelaagdheid van de opgaven.
de gewenste verbinding tussen heden verleden en toekomst, en de aan het proces
toegevoegde niet Inhoudelijk geëngageerde procesmanagers die op korte termijnresuitaatlwillen) worden afgerekend
Wie de laatste decennia de rUimtelijke ordening In ons land heeft gevolgd, weet hoe
snel de ontwikkelingen gaan Hoeveel rUImteclaims over elkaar heen bUitelen (Vijlde
Nota RUimtelijke Ordenmg. Oe rUImtevraag gewogen, 2001) Uiteenlopende sectoren
eisen hun aandeel en ontwerpers proberen die sectorale programma's In relevante
samenhang bijeen te brengen, deze tegelijk In een ruimtelijk plan In historisch perspectief te plaatsen en ook ontwikkelingsruimte te bieden
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Dit streven naar samenhang IS zichtbaar in het feit dat we sinds 2004 vier (I) riJksbouwmeesters hebben om de rUimtelijke opgave op rIJksniveau Inhoudelijk te vertegenwoordigen een architect. Mels Crouwel. een landschapsarchltecl. Dirk SIJmons, een
cultureel planoloog, Fnns Asselbergs, en een ,nfrastructuurontwerper-arch,tect. Jan
Brouwer Ze zitten biJ elkaar. dus daarmee symboliseren ze dat de waterdichte schotten
tussen de verschillende diSCiplines zIJn opengezet Integraal ~ntwerpen behoort tot de
mogelijkheden Dat IS de ambitie Een Interessant vervolg op de derde archltectuurnota
(Ontwerpen aan Nederland, 2001) die onder leiding van voormalig rijksbouwmeester

Wvue PatlJn tot stand kwam. en waarin, na architectuur en stedebouw In de voorgaande archltectuurnota's, de gehele rUimtelijke ontwikkeling van Nederland ondervverp
van beschouwing werd
RUimte zal In de komende Jaren een belangrijke plaats blijven opeisen
op de politieke agenda's Ondanks bovengenoemd hoopgevend Signaal

•

naar het Integraal ontwerpen IS het nog steeds vaak zo dat Infrastructuurontwerp, stedebouw en landschapsarchitectuur onafhankelijk
worden beoefend en alleen de eigen sector bedienen Deze parochiale
houding blijft maar voortduren
De verankering van die disCiplines In de drie uitvoerende ministeries
Volkshuisvesting, RUimtelijke Ordening en Milieubeheer. Landbouw.
Natuur en Voedselkwaliteit en Verkeer en Waterstaat IS mede debet
aan de bestaande segregatie. Deze moet worden doorbroken vanwege
de nieuwe opgaven die om samensmelting vragen Zo kent elke diSCIpline haar eigen opleidingen. eigen geldstromen en eigen standsorganisaties. en had
vroeger ook haar eigen terntorlum. Tervvljl de fettellJke rUimtelijke ontwikkeling laat
Zien dat al die terplOrIa elkaar Intensief overlappen Elke minister die met de rUimte van
Nederland te maken heeft 'woont' In het departement waar hiJ of ZIJ de baas van is, en
wordt ook In die lIJn 'politlek afgerekend' Die lijnorganisatie IS fnUikend voor de integrale aanpak van de problemen
Uiteindelijk moeten de hUidige sectorale belangen ondergeschikt zIJn aan de (metropoiitane) opgave De context IS In het westen van Nederland zo breed als de Noord- en
ZUIdvleugel van de Randstad samen. Elke opgave vraagt om een grensoverschrijdende
terntorlale kiJk en een aanpak met een lange adem
ZO IS het bijvoorbeeld van groot belang dat Infrastructuur niet alleen wordt begrepen
als weg-. water- en railverbIndingen die van A naar Blelden. maar wordt opgevat als
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onderdeel van de stad, terwijl de denkwereld van bestuurders, politiCI, ambtenaren nog
steeds zit op het niveau van 'een verbinding tussen', waarbij de scheldende werking
moet worden verzacht met InpassIngmaatregelen. De rijksweg A4 door Mldden-Delfland
gaat niet alleen van Vlaardingen naar Delft, maar IS een weg In de netwerkstad In de
Zuidvleugel van de Randstad
Beleid en besluitvorming op een hoger rUimtelijk niveau creëren de context Niet omwille
van een top down benadering, maar om het handelen mogelijk te maken vanuit een
context die op een hoger schaalniveau wordt geconcipieerd en vanuit een lager schaalniveau wordt 'gepercipieerd', ofwel waargenomen
Beduidend biJ deze observaties IS het volgende. De Technische Universiteit Delft heeft
de enige leerstoel regionaal ontwerp In Nederland, met een beperkte, totale formatie
van 1,3 fte En dat terwijl de opgave In ons land steeds vaker vraagt om regionaal
ontwerp, een regionale opdrachtgever en om regionale uitvoenng De onderwijsopgave
voor Infrastructuurontwerp, stedebouw en landschapsarchitectuur van de Universiteit
was adequaat, maar eist Inmiddels een nieuwe samenhang omdat het gelntegreerde
ruimtelijk ontwerp onderdeel moet worden van en een vehikel voor de besluitvorming en
stunng. Als dat niet lukt. wordt het ontwerp van Nederland een marginale aangelegenheid en blijft de complexe besluitvorming alleen verbaal, met de zichtbare negatieve
gevolgen voor de rUimtelijke verschijningsvorm Want de stad IS overal, het landschap
IS overal en de Infrastructuur is overal. De afmeting van Nederland, de volheid en de
ambities vragen om onderwijs dat de kennis en kunde In de verschillende sectoren
verbindt om zo de nieuwe opgaven samenhangend, vanuit een veel breder perspectief te
benaderen.
Nederland verdicht zich blijvend Oe ontwerpende ingenieur IS een Uitvinder In deze
wereld Gemaakt Nederland heeft In de afgelopen eeuwen aangetoond wat dankzl} hem
mogelijk is Door dit In het onderwijs te oefenen worden zowel de maatschappelijke
uitdagingen In een ontwerp gevangen, als ook de beleidsmakers en beslUItvormers
gestimuleerd tot eigentijdsere analyses, opvattingen en besliSSingen
Daar ligt de kiemcel van de creatie van de opgave en de opdracht
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De ontdekking van de opgave

De (her)ontdekklOg van de regionale schaal en het ontwerpen
aan de Randstad vond plaats parallel aan een grote sene
njksnota's en vIsies over de ontwikkeling van Nederland
sinds halverwege de jaren tachtig De VIerde Nota over de
RUImtelIjke Ordenmg 119881 was gencht ~p ener1lJds de

InternatIOnale positionering en anderzijds op de dagelijkse
leefomgevlOg Deze werd vervolgd door een RIJksnota,
Oe Randstad op weg naar 20 15119901, waann voor het eerst

het regionaal ontwerp en het ontwerp van de Randstad weer
aan de orde kwamen Enige Jaren later werd deze gevolgd
met de nota Randstad en het Groene Hart, Oe Groene
Wereldstadl19961. voorloper van de actualisenng van de

vierde nota de VINAC(1996)
De regio's volgden hun eigen ontdekkingsreis De manifestatie 10 de veillOghallen in
81eiswiJk in 1994, Nakaarten over de lUldvjeugel van de Randstad, was daarbij een
van de grote stappen Op Initiatief van de toenmalige directeuren Stadsontwikkeling
van Den Haag, Dordrecht en Rotterdam, Elsbeth van Hycklama Vlieg, Hein Struben
en mijzelf, tekenden WIJ met vele ontwerpers Uit de verschillende steden en van de
provincie In een aantal kaarten de plannen aaneen voor de rUimtelijke ontwikkeling
van de ZUIdvleugel van de Randstad, als was het een poglOg tot regionaal ontwerp
Vierhonderd collega's kwamen spontaan bijeen

10

de veillOghallen om dit verschiJnsel te

bekijken en te bespreken Een eerste grote bottom up-stap In regionaal denken
Natuurlijk IS daaraan wat mijzelf betreft veel aan vooraf gegaan Ik leidde het ontwerpbureau voor het Integraal Plan voor de Noordrand van Rotterdam van 1987 tot 1991,
waar door Fnts Palmboom en Ron van Genderen werd ontworpen aan de regIOnale
opgave tussen de A20 en de A12 rondom Rotterdam Airport Dit resulteerde onder
andere

10

de rUimtelijke analyse en ontwerpvoorstellen Landschap en verstedelljkmg

tussen Oen Haag en Rorterdam door Fnts Palmboom, Inmiddels een leerboek op de TU

Voor mijzelf glOg dit grensoverschnJdend onderzoeken en ontwerpen verder terug
tot de penode van 1977 tot 1981 waann Ik met schaar en liJm de ontwerpen voor de
Rotterdamse WIJk Zevenkamp (bij TJakko HazewlOkel, bureau Abma HazewlOkel Dirks,
architectuur en planningl en de Capelse WIJk Schollevaar aaneenplakte Uit nieuwsgieng-
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held naar de verschillen en de regionale samenhang, daarna volgde onderzoek naar de
regionale aanpak van het ontwerp voor de WIJk Prinsenland In Rotterdam, en ten slotte
de ontdekking, samen met Riek Bakker, Frils Palmboom en Frank de Reede, van het
einde van de wIJkgedachte In het ontwerp voor Prinsenland!I 981 ~ 1984) Die WIJk bleek
eerder onderdeel van het ontwikkelende stadsdeel, dan een autonome, zelfvoorZienende
nieuwe woonwijk
Apart genoemd moet worden het plan Een parkstad tussen Hof en Haven Uit 1989 van
gedeputeerde Loudl

Stolker~Nanninga

en hoofdontwerper San Verschuuren van de

provincie Zuid~Holland Een plan voor het gebied tussen Den Haag en Rotterdam, en een
moedige poging om tegen de stroom In de netwerkstad
en het stedennetwerk als opgave te formuleren

Gesneu~

veld In het geweld van de onderhandelingen over de Vierde

Nota RUimtelijke Ordenmg Extra (VINEXI, waar het concept
van eerst In, dan áán de stad' het centrale adagium was,
versterkt door de opkomst van de stadsprovincies die Zich
tegen een provinciale opvatting verzetten De manifestatie In
Bleiswijk was een laat eerherstel voor deze provinciale collega's
Niet alleen de stedebouwkundigen en rUimtelijke ordenaars
ZUld~Holland

In

ontdekten bottom up de nieuwe opgave Vrijwel gelijk met de

rIJksnota De Randstad op weg naar 2015 verscheen

In

1990 de Interprovmclale

Verstedel'Jkmgsvlsle op de Randstad De Randstad maakt ZIch op door een voor dat doel
opgericht interprovinciaal ontwerpbureau van de samenwerkende RandstadprovIncIes
Een initiatief van onder anderen Ben van der Velde, drrecteur RUimte en Groen van de
prOVinCie ZUld~Holland en gangmakers Luuk Boelens en Axel Hartman
In die periode was Margreet de Boer gedeputeerde in

Noord~Holland,

waar de basis

werd gelegd voor haar Visie op samenwerking tussen riJk en regio's die Ie later vastlegde
als minister van VolkshUisvesting en RUimtelijke Ordening Ze wilde dat er niet alleen
door het riJk ontwerpen voor de Randstad werden gemaakt, maar dat JUiSt Interactief
VISies dwars door de overheldslagen heen werden ontwikkeld Dat standpunt was echter
niet In staat de Inhoudelijke meningsverschillen tussen de provincies te overbruggen
Evenmin konden de ontwerpers van RORO, het Randstad Overleg RUimtelijke Ordening
met hun VISies verder komen dan de provincies zelf AI waren er toen al InterproVinCiale
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statencommissIes In de Randstad die de resultaten bespraken en daarmee vooruitliepen
op een Intensievere samenwerking die eind Jaren negentig begon
De tiJd was nog niet riJP voor een meer operationele en vruchtbare relatie tussen de
grote steden er de provincies Zoals ook blijkt Jlt het eerder genoemd plan Een parkstad

tussen Hof en Haven Er was harde beleidsconcurrentie waarbil eerder schaalverkleining van de provincies werd voorgestaan dan chaalvergrotlng De Europese positionering van de Randstad was wel reeds geagendeerd In de Vierde Nota en de latere VINEX
en de daaraan voorafgaande documenten maar werd toch eerder als een zaak van het
riJk en de vier grote steden gellen dan als een gemeenschappelijke opgave van alle
bestuurl Jke

Randstadpartner~

Een doorbraak was de ARCAM-kaart In 1995, een Inlltatlef van
Maarten Kloos, drrecteur van het Architectuur Centrum Amsterdam
Die liet zien dat de toekomst In heel veel lagen en plannen wordt

-

bedacht Men kende elkaars plannen niet Enkele maanden later, In
'996, plakten WIJ In Ronerdam biJ de dienst Stedebouw en VolkshUisvesting op miJn initiatief de ZUIdvleugelkaart aaneen, gebaseerd
op dezelfde uitgangspunten
Deze twee kaarten maakten verschillende zaken Inllchtelijk en
dUidelijk. De toekomst van ons land IS al op vele wijlen bedacht,
maar alleen bekend binnen de Instituten, doch ZIJ IS onbekend voor
allen daarbUiten. Daarom stapte Ik als VOOfliner van de Bond van
Nederlandse Stedebouwkundigen naar de toenmalige minister van VolkshUisvesting
en RUimtelijke Ordening, Margreet de Boer, met de Zinsnede 'Dit moeten we op de
schaal van heel Nederland doen Dat werd Oe Nieuwe Kaart van Nederlandwaarvan
de eerste editie verscheen op 20 maart' 997 met een feest In een Uitverkocht Vredenburg te Utrecht Voor het oog van de nationale tv werd de stereotiepe vraag gesteld
Is Nederland vol'" Het antwoord luidde, WIjZend op de Nieuwe Kaart Nee, maar
Nederland verandert snel zeer Ingrijpend, niet altijd even mooI en evenmin helder
aangestuurd·
De schaalvergroting In het denken werd bestuurlijk bevestigd door minister Margreet
de Boer, die In de kabinetsbesluItvormIng over de Actuallsermg van de Vierde Nota

Extra fVmac, 1996 1998/vastlegde dat onderhandelingen over de rUimtelijke ontwlkke·
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Iingen Op landsdeelnlveau zouden moeten plaatsvinden Voor de Randstad was dat In de

Bestuurlijke Commissie Randstad (BeR!. waar vertegenwoordigers van het kabinet met
regiovertegenwoordigers spraken De gemeenschappelijke regeling van de vier Rand·
stadprovIncies werd vervolgens in dat kader uitgebreid Eerst Informeel later formeel
naar de vier proVinCieS, vier stadsregIO's en vier grote steden De samenwerking tussen
de vier steden werd verrUimd van vooral volkshUisvesting naar de veel bredere opvat·
tlngen van rUimtelijke ordening De Randstad leek de beleidsconcurrentie (Iangzaaml
voorbij
Behalve dit platform over de rUimtelijke ontwikkeling (en platformen op andere schaal
niveaus voor afspraken over de uitvoering daarvan en voor sectorale belangenbehartiging!. ontstond vanuit de vier grote steden de
behoefte om ook Inhoudelijk vrije denkrUImte
te creeren Op Initiatief van de vier wethouders RUimtelijke Drdenlng IDuco Stadig. Hans
KombrInk, Peter Noordanus en Annemleke
RI)ckenberg) werd door mijn voorganger
In Delft aan de Technische UniVerSiteit,
Dirk Frleling, een verenIgIngsconcept ontwikkeld voor de Deltametropool Februari 1998
verscheen de Verklarmg Oeltametropool van
de vier wethouders op basIs waarvan de vereniging Deltametropool werd opgericht Het
betekende niet alleen vrije denkrUImte voor de grotere steden, ook voor provincies en
maatschappelijke organisaties Ten slone kwamen er ook Vrienden van de Deltametropool Dirk Frleling was de eerste 'agent' van de vereniging
Er kwam steun Uit onverdachte hoek De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid publiceerde het rapport Ruimtelijke Ontwlkkelmgspolitlek 11998), met als een van
de hoofdauteurs Maarten Hajer Dltls nu de basis voor de fundamentelp herztenlng van
de Uit 1966 stammende Wet RUimtelijke Ordenmg De nieuwe wet wordt In 2005 voorgelegd aan de Tweede Kamer, en voorliet het regionale niveau van dezelfde wetgevIngsmacht als het lokale niveau altijd al had Een kroon op deze periode en een 'doorstart'
voor de nieuwe tiJd
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De (her)ontdekkmg van de opgave heeft vele vaders en moeders Zoals ook de
Eo WelJers sC/chtmg dIe regIonaal ontwerp tegen de stroom mfaC//rteerde Het laU
van waarde liJn als de geschIedenrs van dIt proces de opstap en hernIeuwde bewusr
wordmg van het regIonaal ontwerp en vervolgens de versterk ng van l'ln POSItie over de
peT/ode 1985-2005 wetenschappelijk werd onderzocht en bf!schreVfn Alle medespelers
I'Jn nog te raadpJegen
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4

landschap en nut
Nog steeds IS het grootste deel van het landelijk gebied In
Nederland agrarische grond De transformatie gaat ten koste
van die functie, al liJkt het om relatief weinig grond te gaan
Van de 2,3 miljoen hectare agrarosch gebied veranderde het
laatste decenmum per Jaar B000 hectare van functie, waarbij
60 tot 70 percent een rode bestemming kreeg, zoals bebou·
wlng en Infrastructuur Daar waar landbouwgrond verandert
In stedelijk gebied IS dit het dUidelijkst zichtbaar Daar waar
Jaarlijks 2500 hectare verandert In meuwe natuur IS dat minder
opvallend Daarnaast vindt een transformatie plaats van het
landelijk gebied door agrarische veranderingen, zoals schaalvergroting. Introductie
van andere functies (kassenl Soms IS dit herkenbaar, dan weer lijkt het onderhuids te
gebeuren Wat wel opvalt. IS hoe snel het gaat wanneer we bepaalde gebieden (met
name de Randstad) In ogenschouw nemen over een langere periode Dan wordt dUidelijk
hoe Ingrijpend dit onomkeerbare proces IS En hoe belangrijk sturing of belnvloedlng IS
Dns landschap IS gemaakt voor een agrarische functie en zo eeuwenlang benut. Daarom
IS het geschapen zoals het er nu biJ ligt Dat agrarISche doel loopt In delen van Neder·
land ten einde Bepaalde agrarische produclle verhUist naar elders, de opvolging binnen
bedrijven IS een probleem en er zIJn andere opgaven Zoals de vraag naar rUimte voor
water, de vraag naar grond voor voortschrijdende verstedelijking en de vraag naar welk
nut het landschap inmiddels heeft voor de stedeling
Het woord verstedelijking lokt maar al te vaak een Pavlov-reactle Uit "Dat kan met, we
moeten ons groene landschap, onze agrarische identiteit behouden."Maar is niet In het
verleden gebleken dat nieuwe opgaven een meuw landschap tot gevolg hadden? Vaak
betrof het ander agrarisch gebrUik We zullen dus ook nu weer onvermijdelijk onze natlo,
nale Identiteit. het ontwerpen van meuw landschap gekoppeld aan ons tradlllOnele land·
schap, moeten herformuleren Natuurlijk met behoud van de wezenliJke. grote structure·
rende elementen zoals riVieren, meren. kanalen, polders, dUinen, actieve dijken en zee
HistOriCus Simon Schama erkent de samenhang In zijn Intrigerende boek Landschap &

Herinneflng(19951 onder meer 'Dus terwijl we inZien (en terecht) dat de Inwerking
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van de mensheid op de ecologie van de aarde geen onverdeelde zegen IS geweest. IS
de lange relatie tussen natuur en cultuur ook geen voortdurende ramp geweest!

I

MilieuhistorIcI hebben zich beklaagd over de annexatie van natuur door cultuur
Schama noemt bijvoorbeeld de Ingreep van Irrigatie 'een brutale manrpulatle van de
natuur' Met zulke Ingrepen eindigt het nomadische karakter van de agrarische mens
definrtlef Dat IS natuurlijk maar het primitieve begin van het menselijk ontwerp In de
Idyllische natuur We zijn Intussen eeuwen en eeuwen verder
HIJ constateert dat landschappen welbewust zo zijn ontworpen dat ze de deugden van
een bepaalde politieke of sociale gemeenschap uitdrukken Nationale Identiteit, om
een voor de hand liggend voorbeeld te nemen, zou veel van haar meedogenloze charme
verliezen zonder de mystiek van een bepaalde landschapstraditie haar topografie die In
kaart IS gebracht. uitgewerkt en verrijkt als vaderland Waarna hiJ zegt dat hiJ onvoor·
waardelijk 'de wanhoop over het velVal van de planeet deelt, zonder de realiteit van
deze Crisis aan te vechten' Er IS sprake van een spanningsveld tussen landschap en
identiteit
Deze cultureel·hlstorlsche beschouwing vraagt om een weerwoord Uit de rUimtelijke
ordening, stedebouw en landschapsarchitectuur ZIJn beoordeling IS een te statische
opvatting voor Nederland, we hebben altijd ons landschap aangepast en vaak op
grote schaal De waterbeheersing, het maken van sluizen, het graven van sloten en
kanalen, het Inpolderen, het winnen
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van veen, het ontginnen, het ,ndijken
van een binnenzee, de ruilverkave·
ling, de ontwikkeling van steden en
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het aanleggen van een verbindend

wegennet. het maken van de Delta·
~, ~ werken. het past allemaal In de

.~

f

.

traditie die onze nationale Identiteit

bevestigt Het zIJn even zovele dynamische Ingrepen op weg naar het Nederland van nu
Wat IS dan, gezien deze opsomming. de ware betekenrs van de woorden 'karakteristiek
landschap'?

Oe essentIe van onze cultuur IS dat we al vele malen nieuw landschap hebben gemaakt
Het waardeoordeel over het hUidige landschap Zit ons In de weg om weer die echte
kunde gaan beoefenen Uit een overlevIngsstrategie het land te 'bewerken' aan te
passen, met modder te scheppen en met water te spelen De esthetiek over de schoon·
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held van het landschap' verdringt momenteel de dynamiek van de Ingemeurskunst.
waardoor we vleugellam raken
Maar In de dagelijkse realiteit IS het geen dilemma We stoppen met opeens met
Ingrijpen In het landschap, we gaan ermee door Nieuwe opgaven stellen meuwe eisen
Een kernpunt is wel, dat In het verleden veellandschapshervormIng gebeurde vanuit
economisch-agrarische, waterkundige of cultuurtechmsche noodzaak Onder meer voor
landWinning of waterbeheersing IS het grootschalig aangepakt en ontwikkeld, terwijl
de hUidige verstedelijking een kleinschalig proces is Het wordt nu vanuit de steden
gestuurd zonder grootschalige Visie en aanpak Ook de transformatie van agrarisch land
tot natuur IS op veel plaatsen
kleinschalig gelmplementeerd

•

• binnen het oorspronkeliJk

~ grootschalige systeem AI die
I
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•

.
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•
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mini-ingrepen lelden tot een
onbeheersbare versnippering

•

van het landschap van bUitenaf
en verschraling van binnenUit

Simon Schama houdt ons voor dat het Nederlandse woord landschap aan het einde van
de zestiende eeuw In het Engelse taalgebied werd gelntroduceerd Het door mensenhanden gemaakt landschap maakt ons trots, verbindt ons met onze eigen geschiedems
Hoewel we hier In onze hedendaagse maatschappij vraagtekens bIJ moeten zetten,
omdat het een proces IS dat verbonden was met economische doeleinden of waterhuIshoudkundige functies, gekoppeld aan onze eigen cultuur en specifieke geschiedems
Deze koppeling wordt versterkt door de literatuur van Geert Mak zoals In Het ontsnapte

land en andere boeken van zIJn hand Oe nostalgische kIJk problematiseert de kwestie
met. maar versterkt de defenSieve houding WIJ leven In een op baSIS van technische
kenniS en InZicht vormgeven landschap Het vooruItgangsgeloof IS biJ sommigen getemperd, en het geloof In de maakbaarheid ondanks onze rUimtelijke geschiedenis evenzeer,
maar we zullen toch door moeten gaan ons land te ontwerpen, zodat het de bewoners In
fysieke, economische en SOCiaal-maatschappelijke Zin 'past'
Oe vraag IS op welk moment en waardoor de urgentie voor de nieuwe opgave zichtbaar
wordt Wanneer wordt het heilig moeten van transformatie van het landschap vanuit de
nieuwe opgaven begrepen? Op dit moment zeker niet Oe urgentie met betrekking tot het
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water is nog niet vertaald in noodzakelijke euro's. De financienng van de groene stedeliJke rUimte en de Ecologische Hoofdstructuur kent onvoorstelbare tekorten. Het zIJn dus
belde kennelijk geen urgente politieke programma's De bijdragen van rood voor groen
worden al te optimistisch ingeschat Ook Europees geld zal het Nederlandse landschap
niet kunnen redden.
Een van de andere belemmenngen voor een zorgvuldige vIsie op het landschap van de
toekomst komt van binnen Uit We zIJn

In

de twintigste eeuw voortdurend en steeds

sterker bezig in twee aparte werelden. Aan de ene kant de stedelijke en economische
ontwikkelingen, aan de andere kant het landschap van de boeren die het voor economisch-agrarisch gebruik hebben geoptimaliseerd
Mogelijk is de grootscheepse nationale rUilverkaveling na de Tweede Wereldoorlog
de laatste keer geweest dat dit autonoom agrarisch werd ontwikkeld Gesteund door
boerenstandsorganisaties, het voormalig Landbouw Economisch Instituut en de toen
nog aan het mlnlstene van LNV gekoppelde Landbouw Universiteit organiseerde de
rijksoverheid een drastische vernieuwing van het platteland, fysiek en sociaal-maatschappeliJk Mechanische en rationele bednJfsvoenng waren nodig voor nationale
voedselvoorziening en de export Er bestond een dominante functionele kijk De kleinschaligheid, armoede en arbeidsintensieve productieWijze werden bestreden met een
rationeel, strak agransch productielandschap Mondnaan was here En dat was een
schoonheid op zich. Het was niet nieuw UniverSitair collega's Clemens Steenbergen
en Wouter Reh beschnJven dat ultvoeng

In

Land van Zee, de droogmakerIJ als architec-

tonische expe(fment (19991 De schaalvergroting gaat nog altijd voort
Die harde, monofunctionele ruilverkavelingIngrepen zIJn tegelijk een onbedoelde stap
geworden naar de eerste verzoening van stad en platteland Door een tegenbeweging
kwam er aandacht voor landlnnchting die oog had voor milieu, natuur en recreatieve
waarden. Er kwam meer gemaakte natuur, ontworpen met dat doel. De stad trok In zIJn
ontwikkeling 'naar bUiten', de agrarische rUimte slonk Niet in de laatste plaats door
economische verandenngen en de daarbij behorende rUImteclaims. Toch bood en biedt
het nutlandschap van het verleden op veel plaatsen geen of weinig weerstand tegen
verstedeliJking, het IS kennelijk niet (meerl van voldoende waarde.
Er zIJn ovengens grote verschillen In landschappelijke waarde In Nederland. Daar zIJn
bijvoorbeeld het romantische nVlerenlandschap dat de stedeling adopteert als een
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parklandschap, de Noordvleugel met zIJn zeer verschillende landschappen (groot water,
het GOOI, brede dUinenkust, mooiste deel Groene Hart), de Nederlandse perifere rUimten
In het Noorden en Zeeland die borg staan voor de grote openheid van de polders en
de delta, en de rUimtelijk armoedige Zuidvleugellsmalle dUInstrook, polders met glas,
hUizen en bedriJven, nauwelijks natuur, armste deel Groene Hartl en stedelijke delen van
Brabant. waarvan de landschapswaarde zeer Wisselend van kwaliteit

IS

De eerste verandermgen om de opgave beter aan te kunnen zlln zichtbaar De recente
verzelfstandlgmg van de Dienst Landelilke Gebieden en het startende opdrachtgeverschap van de provmcles zIJn heel vOOrllchtlge stapjes De mmlStenes van VROM en V&W
zIJn met hun decentralisatie al verder en ruimhartiger dan het mmlstene van LNV
Er is m feite maar éen weg naar de toekomst koppel stad en land definitief Maak één
mmlstene van RUimte Laat het njk een heldere nationale agenda voeren Decentraliseer
de mrlchtmg van het gehele stedelijke en landelijke gebied definitief naar de regio s,
maak hen verantwoordelijke eigenaren van de opgave, de middelen en de mstltutles.
En geef hun daarbij een krachtig mstrumentarlUm om de grondprijS te beheersen

30

5

Twee modellen voor het netwerk van de metropool

Stedebouw is op zijn simpelst gezegd het aangeven
van de rUimtelijke spreiding van funcltes en objecten
Daarmee ordenen we massa's en Infrastructuur
We componeren met dichtheid, bebouwing, verkaveling, bUItenruImten, functies en we faciliteren interactie,
zowel fysieke als SOCiaal-maatschappeliJke
In 1853 verscheen de eerste topografische kaart van heel
Nederland Op een schaal waarop we elk hUIS en elke
watergang en de eerste spoorlijnen met een loep konden ZIen Nederland leesbaar op
gedetailleerd niveau 150000, bijna op regionale schaaL Het was een stap op weg naar
de schaal waarop een regionaal ontwerper nu het liefst werkt, namelijk schaal 125000,
voor een opgave met een straal van 10 tot 30 km
Pas aan het einde van de twintigste eeuw, 150 Jaar later, zIJn de hoofdlijnen van de
plattegrond Uit 1853 veranderd van losse steden

In

regio's die aaneenklitten. Dat heeft

alles te maken met een versnelde verstedelijking De steden groeiden oorspronkelijk
monocentnsch En ondertussen ontstaat een stedelijke regio, die eerst monocentrisch
IS en voorllchtlg polycentnsche wordt. De stadsregio's van Amsterdam, Rotterdam
Den Haag en Utrecht kregen Sinds de Jaren '90 een zekere polycentralltelt (bijvoorbeeld
Amsterdam centraal met Schiphol en Amsterdam zuidoost. Rotterdam centraal met
Schiedam-Vlaardingen en Alexanderj Daarmee verandert de monocentnsche stad langzaam In een netwerkstad
De ontwikkeling van de Noord- en Zuidvleugel en van regio's als Arnhem-Nijmegen of
Groningen-Assen verandert ze fundamenteel In stedennetwerken, die vervolgens mogeliJk weer doorgroeien tot grotere netwerksteden. De openbaarvervoerlijnen en wegennetwerken van de steden zelf zIJn echter In veel gevallen nog steeds de facto gericht op
de oude hoofdcentra van die steden.
Om de hUidige situatie te kenschetsen er ontstaan stedelijke eenheden met geliJkwaardige grootstedelijke centra, die In een polycentnsche verhouding met elkaar komen te
staan Er IS een ontwikkeling te zien van monocentnsche steden met groeikernachtige
verschijnselen naar stadsgewestelijke ontwikkeling In de Jaren tachltg werd dat
geproclameerd met het bestuurlijke woord stadsproVincie De stadsregio stond nog
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steeds centraal, terwijl de feitelijke
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niveau van de organisatie van de
Noord· en ZUIdvleugel en worden er
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regio was.
Vervolgens zIJn we nu beland op het

'

,

ontwikkeling soms al voorbij die

In de Randstad onderhandelingen
-

ook op dat niveau gevoerd Het

ontwerpen van de stadsplattegrond gebeurt echter nog steeds vanuit de monocentn'
sche realiteit De eerste doorbraken zIJn gerealiseerd of komen eraan: Randstadrail
tussen Rotterdam, Zoetermeer en Den Haag. de regionale stadsweg N 470 In dauelfde
tussengebied, de ZUIdtangent In de regio Amsterdam en de lightrail tussen Nijmegen en
Arnhem
Het inhoudeliJke misverstand om nieuwe rUimtelijke ontwikkelingen aan de stad of
In

groeikernen te veel met één rUimtelijke onëntatle te ontwerpen IS lang overeind

gebleven Zoetermeer bijvoorbeeld werd als 'Haagse groeistad' met het spoor alleen op
Den Haag aangesloten In de Vierde Nota Extra was de stadsregiO favonet boven het
stedennetwerk dat vervolgens ontstond Dat bleek Uit het eerder genoemde plan voor
het tussengebied Van Hof tot Haven dat geen genade mocht Vinden Dat plan vatte de
verstedelijking van de twee grote steden, de kleinere steden en het middengebied als
een totaal op Wie nu naar dat middengebied kijkt. ziet dat het IS volgebouwd, maar niet
vanuit een grote VISie, maar met plannen op stads en regionaal niveau In plaats van op
ZUldvleugelniveau. Dat leidt tot de vaststelling dat de gemeenten toen niet nJP waren
voor de schaalsprong waar de provincie wel aan toe was
Opvallend IS dat opnieuw dezelfde fouten worden gemaakt De wOnlngbouwproduclle
In het gebied tussen Den Haag en Rotterdam IS stadsgewestelijk geoormerkt, maar de
wOningmarkt IS dat niet Bewoners In het gehele gebied kiezen vnJeliJk hun wOning, Uit
welke regio ze ook komen. hoewel de Infrastructuur (nog) niet op een alZijdige bereik·
baarheld die biJ die keuze hoort, IS berekend Net zoals het verschijnsel dat de woningdruk uit de NoordvleugelZIch niet alleen op Almere, of op het gebied ten noorden van
het Noordzeekanaal, ncht. maar evenzeer op Lelden en het Groene Hart
Het wordt tiJd om hiervan te leren
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Daarmee komen we op hoofdkwestie twee. het ontwerp van het
netwerk.
Het netwerk van de Randstad heeft nog altijd twee dommante
niveaus een monocentnsch netwerk van de stad en een nationaal
snelwegen· en spoorliJnennetwerk. De snelwegen werden mde

Tweede Nota RUimtelijke Ordening (1966) voor het eerst getekend
als een autonoom nationaal netwerk Er ontstond In de Randstad
een superposItie van het nationale netwerk boven het lokale
netwerk De steden lagen niet meer aan het eind van de snelweg.
maar aan de afslagen daarvan ZO IS het nog steeds Het tussen·
netwerk. het regionale of het metropolitane. ordenend voor de stad.
bestaat met
Intussen IS de verstedelijking op veel plaatsen weer over de rijkssnelwegen heen
gegroeid De infrastructuur kan met meer zoals In de Tweede Nota begrepen worden
als zelfstandig bUiten de steden liggende mfrastructuur. maar moet opnieuw geïnter·

••

preteerd worden als onderdeel van de stad Dat geldt zowel voor de functie van de
weg. als voor de detaillenng en de mpassmg In een enkel geval is dat al gedaan In het
bijzonder de AlO west In Amsterdam IS een stadssnelweg avant la letrre. geënt op een
stedelijk structuurplan dat hetzelfde gewicht mde schaal legt als het nationale snelweg·
netwerk Sommige nationale snelwegen. zoals delen van de Ruit van Rotterdam.
moeten herontworpen worden tot lokale snelwegen. tervvlJI andere beter moeten
worden ingepast om de negatieve gevolgen van milieuproblematIek en scheldende
werking voor de aanliggende stad op te heHen De A4 biJ Ypenburg en de A2 biJ Utrecht
zIJn daarvan eVidente voorbeelden.
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Er ligt een keuze We moeten In de volgende Jaren op de Technische Universiteit en In de
praktijk twee modellen uitwerken

Ten eerste doorgaan met die superpositie en daar een metropool van maken Dat Wil
zeggen In de Noord- en ZUIdvleugelliggen de volgende ontwikkelingsgebieden en
knopen aan het netwerk die tevens de uitdrukking zIJn van de nieuwe stad. van de
metropool de ZUid-as In Amsterdam. Schiphol. Lelden-Dost. Ypenburg. de Noordrand
van Ronerdam, ZUIdpiaspolder biJ Gouda en Leldsche RIJn biJ Utrecht en Amsterdam
ZUid-Dost Het bestaande snelwegennetwerk verbindt die losstaande ontwikkelingen,
mogelijk aangevuld met supersnel openbaar vervoer zoals door Siemens voorgesteld
als 'zwevend rondje Randstad', VriJ gelnterpreteerd door LUlgl SnoZZlln het Ontwerpatelier Randstad van de rijksbouwmeester In 2003 Deze grote knooppunten. de nieuwe
centra. zIJn In feite primair ontsloten op de hoofdInfrastructuur en liggen centraal In de
metropool, maar excentrisch ten opzichte van de oude stadscentra Er ontstaat een Vrije
interpretatie van het Deltanet zoals gepresenteerd door de vereniging Deltametropool

(Werkweek Deltanet. 20041
Ten tweede het model dat een intermediair netwerk ontwikkelt De vleugelstad explo
deert naar een nieuwe stadsgroone
en intensiteit We zien In de vleugel
éen stad en dat maakt een fiJnmaZiger verbindingsstelsel mogelijk en
noodzakelijk voor openbaar vervoer en
autowegen Het bestaande vervoeren transportstelsel wordt meer van
die stad zelf Daardoor krlJ9t het een
andere verblndlngskarakterlstlek
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Een aantal van de hUidige snelwegen moet weer worden begrepen al~ onderdeel van de
stad Oe steeds verdergaande verstedelijking Jntkracht het wegenstelsel als soeverein
gegeven Oe nieuwe toevoegingen aan Amsterdam, Lelden, Oen Haag ZI etermeer
Rotterdam, Gouda. Dordrecht, Utrecht enz moeten let meer als autonome grootheden
worden ontworpen Ze zullen moeten worden getekend als wIjken var de Noord- en
ZUIdvleugel Oe stadsplattegrond IS de plattegrond van de Randstad, te beginnen met
de vleugels Zo zIJn straks de drie NS-haltes aan de ~poortunnel door Delf' haltes
van wijken van Delft In de metropool Dat brengt een verweven etwerk tot ~tand,
waarbij Infrastructuurontwerp, stedebouw en landschapsarchitectuur om een Integraal
ontwerp vragen
Oe keuze voor de komende dertig Jaar IS ofwel we gaan ervan Uit dat de "etropooi
gebaseerd IS op de snelwegen met de steden als losse onderdelen, of maken één meer
samenhangende ~tad en we ontdekken langzaam hoe de stadsplattegrond van de
metropool kan worden opgebouwd vanuit de regionale schaal
MIJn voorkeur gaat Uit naar het tweede model, het verweven netwerk, hoewel Ik besef
dat er talrijke haken en ogen aan zillen om dit te realiseren Ik weet Uit ervaring hoe
moeilijk en moeizaam de diSCUSSies In de ZUIdvleugel over de A4, de RandstadRail,
de spoorverdubbelIngen en andere opgaven zIJn Een goed voorbeeld IS de stad en
regio Rotterdam die de geplande, nieuwe stad In de ZUIdpiaspolder aan haar oostzijde
liever vla de rijksweg ontslUit In het regionaal structuurplan, terwijl het provinciaal
streekplan ook In een regionale weg voorliet Dat IS niet anders In de Noordvleugel
waar de diSCUSSie over de regionale ontslUiting tussen Amsterdam en Almere wordt
gevoerd, of over het regionet In de Utrechtse agglomeratie Het recente

~truclUurplan

voor Oen Haag IS wat dat betreft een verademing met behalve het natIOnale netwerk
een complete regionale Infrastructurele onderlegger, gekoppeld aan de ZUIdvleugel van
de Randstad Maar gemiddeld genomen worden de diSCUSSies niet gevoerd np netwer~
niveau, maar op het niveau van een verbinding van de ene naar de andere stad
MIJn InZIens '!loeten we het bestaande stelsel langzaam maar zeker metropolitaan
geschikt maken Oe mlddensc~aal kiezen met RandstddRati RIJn Gouwelim Stedenbaan
en een volledig vIersporentraject van het nationale 5poornet In de Randstad Beleid
waardoor snel en langzaam vervner naast elkaar kurnen bestaar

lezen voor alleer

snelheid {rijkswegen IntercrtylliJkt een fout n het denken Het lerdt tot een vereenvoudiging van het concept van de Randstad die geer recht doet aan de snelle organische
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groei We zullen dus het hele scala van bus, tram, metro/lightrailtreln, sneltrein, Intercity
en hogesnelheidstrein moeten Introduceren om het bestaande vervoerstelsel te optimaliseren En alle halteplaatsen moeten optimaal verbonden zIJn met het auto- en fietsnetwerk en voldoende parkeerplaatsen hebben De netwerkstad IS zodoende In wording en
op weg naar een geïntegreerd vervoersaanbod
Het eist van ons niet alleen na te denken over meer strekkende meters asfalt. maar dat
In samenhang met de verschillende snelheden, verschillend vervoer, verschillende functies IzakellJk en partlculierl en over de gevolgen voor mainports en de kleinere luchthavens Het vraagt. kortom, om een Integrale VISte op elk schaal niveau
Een uiterst complexe opgave Want alle instituties die nu 'vastzitten' aan de bestaande

Infrastructuur, zoals eigenaren, concessIeverleners, beheerders of exploitanten, moeten
gaan samenwerken In deze nieuwe opgave En dat In een schijnbaar open markt. Het
vereist echte systeeminnovatie Niet alleen van het ontwerp of van de definitie van
de opgave, maar vooral van de organisatorische en bestuurlijke component Dat gaat
verder dan de lokale en regionale gebiedsontwikkeling waaraan Hugo Prlemus refereerde biJ zIJn recente Inauguratie als decaan van de faculteit Technische Bestuurskunde
ISysteemmnovatle rUimtelijke ontwikkelmg, 20031 Bovendien, zo verklaarde de nieuwe

wetenschappeliJke directeur van het onderzoeksinstituut voor transport en logistiek
!Trad!. Henk van Zuylen, IS de civiele planologie en verkeerskunde tien jaar geleden
opgehouden met methodisch onderzoek naar de verbetering van de verhouding tussen
verstedelijking en bereikbaarheid De modellen moeten altijd eerst voorzien worden van
de gewenste verstedeliJking, waardoor het objecttveren van het vervoersproduct als
Input niet mogelijk is De Infrastructuurverkennlngen van Verkeer en Waterstaat In onze
netwerkstad zIJn straks op drijfzand gebaseerd De wetenschap verliest haar glans In het
licht van de gegeven maatschappelijke opgave
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Terug naar de twee modellen Is verzoemng mogelijk? Ja. het belangfljke actuele voorbeeld IS de ZUid-as van Amsterdam Daar kan. dankzij het feit dat een doortastende
besllssmg IS genomen om de natIOnale mfrastructuur 'm de grond te laten zakken:
de regionale stadsplattegrond ontstaan Uit een fusie tussen Amsterdam ZUId van
Berlage en Amstelveen van Van Eesteren. verbonden met tram. metro. snelweg en
hogesnelheidstrem Deze mgreep moet tot voorbeeld strekken voor bijvoorbeeld de A20
door Rotterdam. de A2 bIJ Utrecht en de fljkswegenbundel mhet hart van de Haagse
agglomeratie Dit geldt met alleen voor de Randstad. maar evenzeer voor Maastflcht.
Arnhem-NIjmegen. Emdhoven. enz
Oe opgave op de Techmsche UnIVerSiteit Delft gaat dus over het onderzoeken en
ontwerpen van andere viSies op het netwerk. de ontwlkkelmg van de knooppunten
daaraan. de mtegral1e van cIviele techmek en stedebouw op diverse schaalniveaus en
de mstltutlonele systeemmnovatle bij eigenaren. beheerders en explOitanten van de
mfrastructuur en de stedelijke ontwikkeling
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Netwerkend bestuur

Wat zIJn de bestuurlijke vragen, houdingen en posities op het
gebied van ruimtelijke ordenrng? Hoe gaan we om met de los
van elkaar opererende, autonome mlnrsterres, de vele zelfstandige bestuursorganen of agentschappen met verscheidene
eigenaren? Hoe gaan we om met een oneindige optelsom van
sectorale belangen? Is creatieve Integratie van belangen nog
mogelijk? Tevens IS de vraag naar het eigenaarschap van de
opgaven volop aan de orde, binnen de netwerkende overheid

~~<i"--..~'1"

en binnen haar bureaucratieën, evenals in de publiek·publieke en publiek-prrvate inStituties En vervolgens de positie van de ontwerpende discipline, en het plan daarrn Dat zIJn
vragen die In het kader van de beschreven ontwikkelingen moeten worden gesteld en
beantwoord
De ordening op de hogere schaal IS vaak alleen verbaal. De Amerikaanse planoloog
Carboneli heeft een voorwoord geschreven

In

European Spat/al Plannmg van Andreas

Falludl (20021 en hl) CIteert Falludl daarrn 'Planning IS not about deSign, but about policy'
Vervolgens zIJn er nog twee opvattingen die tot nadenken stemmen velen menen dat we
de maakbaarheid voorbij zIJn en dat er sprake IS van een terugtrekkende overheid.
De gelijktijdige veranderrngen van de vergroling van de schaal

In

veel rUimtelijke vraag-

stukken, de sterkere positie van de marktpartijen en de veranderrng van de rollen van de
overheden maken een scherpe waarneming complex De overheid heeft zich nog lang
niet teruggetrokken, maar is niet meer de enige belangrrJke speler In het veld Daarbij
IS de hUidige overheid niet meer die eenduidig hiërarchisch geordende overheid Uit het
verleden, die een heldere terntorrale en sectorale Implementatiemacht kende.
Er gaat veel miS door fragmentatie, sectoraal gedrag, gebrek aan ontwerpcreatlvltell.
Hieraan tegenwicht bieden met een operationele wIlsambitie met betrekking tot rUim·
teliJke kwaliteit en ordening vereist dat politiCI en bestuurders over alle schuttingen
heenkijken. een welhaast onbegrensde visie ontwikkelen en daarnaar handelen Het
vereist ook ambtelijke en bestuurlijke opdrachtgevers die zich echte verantwoordelijke
eigenaars voelen van de opgave
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In de afgelopen dertig Jaar ZIJn, als gezegd, de steden In de Randstad uitgegroeid
tot stedelijke regIO's. tot verstedelijkte vleugels van een Randstad die steeds meer
/..--/
~-f-;

+-_ r~ :-..,.....

samenhang vertonen Het IS feitelijk de geboorte van een
Hollandse metropool met gelijkwaardige centra en krach-

/

tlge. Internationaal meespelende rUimtelijk economische
belangen Dat IS de realiteit van de schaalvergroting die
In weerwil van kleinere bestuurlijke eenheden met lagere
schaalmveaus IS ontstaan
Krampachtig vasthouden aan lokale bevoegdheden
en lokale Identiteit IS een sterke wens, maar doet de
verantwoordelijkheid voor de Interlokale belangen niet

verdWIjnen In het bedrijfsleven wordt voor elke meuwe vraag een organisatorische
eenheid opgericht die daarop IS toegesneden De overheid IS voor de formele beslUiten
gebonden aan haar territoriale democratie. In specifieke bestuurlijke samenwerkingsverbanden. met of zonder gemeenschappelijke regelingen. wordt dit dilemma overbrugd
Een gewoon gemeenteraadslid kan dit met meer volgen. maar voor de bestuurders IS
het onvermijdelijk om op deze manier de onvolkomenheden van het bestaande bestuurlijke stelsel te overwinnen Dit vereist een intensieve bestuurlijke agenda die ook moet
worden gevoed door onderzoek en kennisontwikkeling
Er zijn In Nederland drie naast elkaar bestaande orgamsatorlsche en bestuurlijke
ordeningen en sturIngsprIncIpes. En daarnaast IS er nog een bureaucratie die niet zonder
meer eenduidig met dat besturen IS verbonden
Ten eerste IS er de formele territoriale en Integrale bestuursorgamsatle met Europa. het
riJk. de provincie. (de stadsreglol. de gemeente (en deelgemeente) Landsdekkend In
elk geval vier lagen. met een rechtstreeks vertegenwoordigend. democratisch gekozen
bestuur
Ten tweede zijn er de functionele terrotorIale bestuurlijke lichamen zoals de Waterschappen en de weneliJke vervoerreglo's In een groot aantal sectoren bestaan er
aparte gemeenschappelijke regelingen van meerdere gemeenten of provincies die voor
de rUimtelijke ordening van belang zIJn
Ten derde heeft Nederland formele en Informele bestuursstructuren zoals de GemeenschappeliJke Regeling Randstad, de platforms In Noord- en ZUIdvleugel. en vele andere
Intergemeentelijke. Interprovinciale en Intergouvernementele samenwerkingsverbanden
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In deze mformele kolom worden strategie, programma' en prolecten afge proken
En als het lukt wordt over de prlorolelten onderhandeld De proJecten zlln 'eigendom
van de formele kolom, en dus moeten die be tuursorganen Instumrren met de mformeel
gemaakte afspraken AfhankelIJk van de opgaven ontstaan meuwe Informele rehamen
ZQal nu de vier Landsdelen, waar op hoofdliJner over de rUimteliJke trategle wordt
ge proken De b stuurder In zo n landsdeel worden op een hOll/ortale wIjze brJeenge
br cht Elk afgevaardigd I gelIJke partn r In het gesprek over de toekomst ledereer
moet over VISie en S1Jategle nadenken en er d el aa'1 hebben AI die partners '11oeten rn
voldoende mate overeenstemming bereiken over urgenties, programma en pr or telten
en van de resultaten proflterer Ort moet urterrdellJk

dragen worden door de formele

algemene hesturen Dal IS organrsator sch Irq wlkkeld en tijdrovend maar onvermiJdelijk
Belialve de drie be chreven bestunngsmechanrsmen bestaar er zelf tandlge beslUurs
organisaties (zbo' ,), In tellingen die diensten verier n aan de bestuurskolom er die
Intergouvernementeel eigenaarschap kennen Een waaier van organl
satles, waarvan een complexe structuur van eigenaren de besturlngs
vraag en verantwoordmgsvraag bemoeiliJken
De recente geschiedeniS laat /lch als volgt vertellen Voor de
verstedelilklngsopgave, de wonlngbouwproqrammerlny en de
vervoersorganisatie werd In de Jaren tacllllq aanvankeliJk de agylo
meratlegemeente bedacht, later de stadsprovincie, en Inmiddels de
stadsregio's met de ,langepaste Wet GemeenschapoeliJke RegeJmg

pJus We kunnen op baSIS van de bestuurlijke vaderlandse gesetue
denlS verwachten dat er steeds weer nieuwe Intermedlarrp. lichamen
zullen worden geboren De functionele regIO's zullen gemeenschappelijke regelingen
voor samenwerkmg ontWikkelen, zodanig dat de ver nlpperde vervoerautontelten In
d Randstad toch weer komen tot een vorm van vervoerautorttett op nieuwe relevante
chaalnlveaus, met meuwe Interregionale proJecter linanClerlngWIJzen en Intermedl
alre orgamsatles Dit soort samenwerkingen komt voort Uit de maat chapp liJke vraag
Ze ontstaan voorzover bestuurders de urgentie erva waarnemen en operationeel
vertalen Immers een vervoerautoriteit voor de hele Rand tad zou er allang moeten ZIJn,
maar nog lang niet alle vervoerautontelten mde Rand tad ervaren verantwoordelIJkheid
voor deze urgente vraag, laat staan dat Zll bevoegdheden Willen herschikken voor deze
noodzakeliJke operatie
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Overigens kan geen enkele herschikking van de bestuurlijke schaal een einde maken
aan deze voortdurende ontwikkeling Het is een stap onderweg Over tien. twintig Jaar
zIJn er weer andere vraagstukken en schaalnrveaus relevant Voorbeeld IS het Inrtiatlef
voor een vervoersvISIe en -aanpak op het schaalnrveau van de Megapoils Randstad,
Ruhrgebled. Vlaamse RUIt. zoals Wim Hafkamp als lid van de Raad voor Verkeer en
Waterstaat voorstelde We kunnen het zo Invullen een DUits-Nederlands-Vlaamse
sturing op de vrachtmobilitelt door een gemeenschappelijk prijsbeleid en een gezamenliJke milIeuaanpak van het vrachtvervoer over de weg ten faveure van rail- en watertransport
Geert Telsman stelt In zIJn proefschrift Complexe beslultvormmg (19921 vast dat de
bestuurlijke versnippering niet meer zal ophouden Elke nreuwe functionele laag doet de
andere lagen niet verdwijnen Of zoals de commiSSie Regionaal bestuur In Nederland
onder leiding van L. Geelhoed In zIJn analyse Op schaal gewogen (20021 over de provincies spreekt van 'het barakkenkamp van het openbaar bestuur' Deze prachtige metafoor
verdient het nog preciezer geformuleerd te worden. het Hollandse huis van Thorbecke
heeft nog steeds drie verdiepingen. maar Inmiddels een oneindig aantal kamers, met
vele entresols en trappenhUizen en een oneindig aantal verbindingsgangen die elkaar
nret altijd kruisen De verbouwing IS permanent. terwijl de verhuur doorgaat
In dat hUIS moeten bestuurders ter wille van het coöperatieve afstand doen van hun
terntoriale en sectorale macht Minder machtsdenken en meer samenwerking voor het
bredere algemeen belang IS dan het motto
De besluitvormende organisaties bestaan Uit democratisch gekozen afgevaardigden,
maar de organiserende Instanties zIJn Intermediaire organen Dat vraagt om een
verhoging van de capaciteiten van de lokale bestuurders. resulterend In kwalitatief
betere beslUitvorming De vIsie van het bestuur IS dus meer dan OOit aan de orde.
Formele bevoegde organen moeten Zich bij hun beslUitvorming gewetensvol afvragen
wat de betekeniS IS van hun besluiten in een bredere context Knap lastig voor hen,
omdat ze nooit gewend zIJn op die schaal te beslUiten en omdat ze denken dat ze
gekozen zIJn om een beperkter belang te dienen en te verdedigen Als het met lukt die
gemeenschappelijkheid te krijgen In die VIsIevragen, dan vallen ze terug op belangenbehartiging die terntorlumgebonden IS.
De pogingen In de Jaren tachtig van de Commissie MontlJn om te komen tot
agglomeratiegemeenten, en van latere kabinetten om te komen tot stadsproVincies,
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kenden ook een wetgevIngsaspect In het proces van stadsprovIncIevormIng werd er
aan een Lex SpecIalis geschreven door onder anderen Anne Vlierman. secretaris van de
Stadsprovincie Ronerdam In oprichting Die wet moest het mogelijk maken dat bepaalde
bevoegdheden van riJk. prOVinCie en gemeenten naar die stadsprovincie zouden gaan
Het concept van de stadsprovincie heeft het met gehaald. het IS afgeblazen door burgers
In referenda
Belangwekkend IS dat In de hUidige voorliggende nieuwe Wet op de RUimtelijke

Ordenmg(20051 de regionale schaal wordt gefaclliteerd met het bestemmingsplan.
de ontelgemngsmogeliJkheden. het voorkeursrecht. de grondexplOitatie Dat alles kan
dan gerekend worden tot het proVinCiale of regionale domein Daarmee wordt op een
indirecte wijze hetzelfde doel bereikt Elke bestuurslaag krlJ9t daarmee zIJn eigen 'doorzenlngsmacht', die hiJ selectief moet menen Dan kunnen problemen worden aangepakt
met middelen die biJ die grotere ruimtelijke schaal horen
Wat IS In deze omgeving de rol van private partijen? Natuurlijk zIJn ZIJ In toenemende
mate mede initiatiefnemer van de rUimtelijke inrichting van Nederland Maar de vastgoedsector IS vooral speler op locatieniveau en de financiële verevemng IS tot op heden
begrensd In het bestemmingsplan Intussen neemt de schaal van de opgave toe en wordt
op basis van Vrijwilligheid regionale verevemng uitgeprobeerd. zowel Interbestuurlijk als
publiek-privaat De private partijen maken ook een schaalvergroting door, denk biJvoorbeeld aan de fUSies tussen de corporaties Daarnaast bieden zich partijen aan als Staatsbosbeheer die bij uitstek een regionale ontwlkkelings- en beheerrol spelen
Nieuw voor die partijen IS de koppeling van rood met groen en blauw, of omgekeerd
De wetgeving verzet zich echter nog tegen een echte meer operaltonele samenwerking,
zo stellen Frans Evers en Pieter Wlnsemlus vast In Rood voor Groen 120031 De rol als
creatieve partiJ, en de Inschakeling door private partijen van de ontwerpende diSCiplines
IS van groot belang In het vaak vastlopende spel van het bestuur Juist bij private partijen
kan de creatieve interventie tussen de Uiteindelijke realisatie en het ontwerp een sterke
verbetering geven van het eindproduct Dat IS gebleken biJ de laatste stappen In het
ontwerpproces rond de ZUid-As In Amsterdam De overheid moet echter steeds haar
eigen rol In publiek-publieke verhoudingen definiëren. zodat ZIJ het gesprek met de private
partijen goed kan voeren. In het vervoersveld ontbreken nog krachtige private partijen die
een geintegreerd vervoersaanbod op de markt kunnen zetten
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Interessant IS de defimtle van de stedebouwkundige Frans Oswald en de natuurkundige
Peter Baccml voor de netwerkstad Ie zien hem als een stedelijk systeem zonder hIerarchie. en gebrUiken de metafoor van een ecosysteem INetzstadt. lunch 2004)
De netwerkende bestuurder IS een gegeven mdie stad en monze netwerksamenlevmg
Daarmee hangt het succes van samenwerkmg. het opdrachtgeverschap en de regionale ontwikkeling m toenemende mate af van de persoonlijke mzet van sleutelfiguren
Immers de pikorde. aangereikt door Thorbecke.

IS met meer relevant

voor en passend op

de feJtelljke ontwlkkelmg van onze verstedelljkmg en de komende wetgevmg.
In dit hele samenspel IS ook een belangnjke rol weggelegd voor de ontwerper. mits hij
zijn creatIVIteit kan aanwenden vanuit een bewust doordènken van de rollen en denkbeelden van ieder aan de onderhandelingstafel
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De ontwerpopgave

Voordat de ontwerper zelf aan bod komt. IS het van belang de regionale ontwerpopgaven
te beschrijven Op dit ogenblik zIJn er drie totaal verschillende stedelijke opgaven,

nieuwe landschappen en netwerken
In de eerste plaats liggen er drie typen opgaven op het regionale schaalniveau In Nederland waarlP de stad centraal staat de autonome stad met of'lmeland. het regionale
~tedennetwerk

of de netwerkstad. en de metropool Oe autonnme stad l1et haar omme-

land komt vooral voor in de pepferleeo vao Nederland Het gaat om steden redelijk
zelfvoorzienend met vaak een belangrijke betekems voor het agrarisch of recreatief
landschap Kleinere kernen In dat landschap vuiler elkaar op regionale schaal veelal
programmatisch aan Denk aan Leeuwarden. Zwolle. Alkmaar, enzovoon

Stedennetwerken op regionaal mveau zIJn onder meer Assen-Groningen. Brabantstad.
NIJmegen-Arnhem. Middelburg-Vlissingen. Twente, ZUid-Limburg. en vele andere In de

Nota RUimte worden er behalve de Randstad vIJf van nationale
betekeniS benoemd Alle stedennetwerken bestaan Uit nabiJ'
gelegen steden met een overlappende periferie en suburbane
woon- en werkmilieus Oe steden. zowel de autonome als die In
een netwerksItuatie. hebben In de meeste gevallen de laatste
tien tot twintig Jaar hun stedelijke potenties herontdekt Denk
aan Maastricht. Oen Bosch. Almelo. Groningen. Amersfoon. enz
Knooppunten. waarbij sleutel proJecten In de vorm van de ontwikkeling van stationslocaties of van de herstructurering van voor
malige industriële gebieden nabij de centra. Vitale IOJectles geven
Het succes van de Vierde Nota RUimtelijke Ordenmg IS misschien nog meer te vinden In
de sleutelprojecten In deze (mlddellgrote steden van Nederland. dan In de zogenaamde
Vlnexlocatles aan de randen ervan.
Oe derde regionaal stedelijke opgave IS die van de Randstad Het moge dUidelijk zIJn
het regionaal ontwerp IS met exclUSief voorbehouden aan de Randstad als ontlUikende
metropool Daarover hierna meer In alle drie de opgaven IS met alleen de pOSitie van de
steden anders. maar ook die van de landschappen
Oe (mlddellgrote steden ontwikkelden de laatste Jaren meuwe relaties met het omliggende landschap Voorbeelden zIJn onder meer Groningen met Meerstad bi: Slochteren.
Oen Bosch met de HaverlelJ-ontwikkellng naar de Maas en D,eze
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Een tweede nieuwe opgavenstroom IS het maken van nieuwe landschappen naast de
ontwikkeling van de Ecologische Hoofdstructuur De regionale ontwikkelIngskracht
wordt getest In het koppelen van landschapsontwikkeling aan verstedelijking en
wateropgaven Er ontstaan nieuwe woonvormen en recreatie, mede gefinancierd door
landelijk wonen. Ontwikkelingsplanologie, een begnp dat aloud IS In de stad, wordt
nu ook een regionale opgave, en In publiek-publieke en publiek-pnvate samenwerking
gerealiseerd Voorbeelden zIJn het Wienngerrandmeer, de herstructurenng 'Het hart
van de Heuvelrug' de Ronde Venen in het Groene Hart en landschapstransformaties die
door regionale RUimte voor RUimte-regelingen tot stand komen
Een derde opgave IS de bestaande Infrastructuur netwerken te herdefinleren en te
herontwerpen In samenhang met de verstedelijkingsopgaven, naar de dne functIOnele
schalen, waarbij het openbaar vervoernetwerk en het autonetwerk beter met elkaar
worden verknoopt De betekenis en omvang daarvan heb ik In een eerder hoofdstuk
Ultvoeng uiteengezet
Hoe ZIet de
opgave van
de Randstad
Holland als
ontluikende

-

metropool er
vervolgens Uit?
Wie hoog vliegt
kan de kracht
van het Neder-

landse landschap bewonderen een delta van dne nVleren met zijarmen, groot water
en rUim groen, de Randstad aan de kust met groen en water, in het ZUiden afgezoomd
met de nvierengebleden met overgangen naar de Brabantse stedenrij en oostelijk
de Utrechtse heuvelrug en de Veluwe; verder de rUime nieuwe polders en het uitgestrekte binnenwater van de Markermeer en het IJsselmeer naar het oosten de Ijssel
en Twente met zIJn stedelijke ontwikkeling, en In het noorden het lege maar divers
gebruikte land van de noordelijke provinCies waann de dubbelstad Groningen-Assen en
de Waddenzee
Op het bovenregionale niveau Inzoomend IS de Randstad volstrekt anders dan de rest
van Nederland, en binnen de Randstad zIJn de opgaven ook weer zeer uiteenlopend
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In de Noordvleugel van de Randstad ligt een centrale stad met een vlngerstadstructuur
op regionaal niveau, stedelijke lobben met groene rUimten ertussen De vingers lopen
Uit naar Haarlem en de kust. naar Schiphol, naar Zaanstad·Purmerend en naar Almere
Het IS een krachtige structuur die verder kan worden ontwikkeld De Noordvleugel heeft
sterke landschappelijke kwaliteilen door het IJ en het IJmeer het Waterland, het GOOI,
het noordelijk deel van het Groene Hart, het dUInenlandschap en de stranden AI die
elementen moeten worden gewaardeerd In een grotere regionale context
Eens was het Centraal Station de vervoersopvolger van het IJ De reIZIgers vertrokken
of landden niet meer aan op de oever van het IJ, maar stapten In of Uit In het station
De trein gaf de nieuwe mobiliteit een gezicht en pOSitioneerde Zich funclioneel en erg
letterliJk In de oorspronkelijke havenstructuur van de middeleeuwse stad Nu IS Schiphol
het station naar de wereld, en wordt de ZUld·as he' nieuwe Centraal Station van de
Amsterdamse regio Er ontstaat een serie regionale vervoersknooppunten zoals SloterdlJ~

en DUlvendrecht In de volgende verstedelijkIngsronde kunnen het IJ en het IJmeer

weer de nieuwe centrale rUimte van de dubbelstad Amsterdam·Almere worden Dat
water moet worden begrepen als een metropolitane rUimte
en er moet aldus verder worden ontworpen aan de POSltio·
nering van de noordelijke metropool aan het water In feite
gebeurt dat ook in het Atelier van Teun Koolhaas, dankZIJ een
doortastend Initiatief van wethouder Hans BIJl van Almere.
Ontwerpers geven In een serie plannen en Initiatieven het
IJmeer en Markermeer een nieuwe ecologische, recreatieve
en stedelijke betekeniS
De lUIdvleugel van de Randstad heeft een totaal andere
constellatie Er zIJn twee grote centrale steden, terwijl delen van de kust en het onder·
liggende landschap van geringe landschappelijke kwaliteit zIJn Het concurrerende rUimtebeslag tussen glas, de haven en de stad IS hier veel harder De ZUIdvleugel ontwikkelt
Zich snel tot een netwerkstad van Lelden tot en met Dordrecht met 3,5 miljoen Inwoners
en daarmee veranderen alle betekenissen van de oorspronkelijke steden, kernen en
groene rUimten Alle funclies worden onderdeel van een groter stedelijk lichaam en
zullen opnieuw moeten worden geanalyseerd en geprogrammeerd Het begrippenkader
voor dit verschiJnsel schiet nog te kort De noties netwerkstad en stedennetwerk zIJn
weliswaar In de Vijfde Nota en de Nota RUimte ge1ntroduceerd, maar nog nauwelijks
operationeel onderzocht en hebben ook nog geen gekwalificeerde Inhoud gekregen.
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Ook het woordgebruik IS nog niet stabieL Thomas Sieverts hanteert In Gitles without

Gmes het begnp ZWlschenstadt Dit woord geeh het regionale én het stedelijke
karakter aan.
Oe regionale ontwerpopgaven zIJn In de ZUIdvleugel talnJk welke programmatische
differentiatie IS rond alle vlJhlg openbaarvervoer haltes nodig. welke functies en
financienngsmogelijkheden van de openbare rUimten van de grote regioparken als
Ronemeren. het land van Wijk en Woude biJ Zoetervvoude en Mldden-Oelfland kunnen
worden uitgewerkt? En welke beheer- en exploItatievormen moeten worden ontwikkeld voor de regionale mobiliteit en de regionale openbare rUimte? Wat te doen met de
Hoekse Waard. een nationaal landschap voor de agraners. of een landschapspark voor
de regio? Hoe gaan we de Oelflandse kust versterken. en gebruiken we die rUimte voor
verstedelijking of structurele kwaliteltsverbetenng van de kust voor de gehele ZUidvleugel? Daarnaast zIJn de voortgaande herstructurenng van de haven en kassengebied
enorme opgaven
Deze serie vragen maakt dUidelijk dat de Zuidvleugel als ontwerpopgave alleen nog
begrepen kan worden als een metropool In de dop. en dat weer
als onderdeel van de Randstad als geheel Kortom. een uitdaging
waarbij de Technische Universiteit Delh en provincie ZUid-Holland
het voortouw moeten nemen om die concepten samen met vele
vakgenoten Uit de regio uit te werken.
Geheel andere problemen en opgaven kent het Groene Hart
Bescherming zal het gebied uithollen tot het bot. omdat het van
binnenuit verteert. Als er geen economisch draagvlak is voor de
agraners die de contlnu'ltelt van het bestaande landschap kunnen garanderen. zal het
gebied verrommelen, vollopen en verloederen Het Groene Hart moet het grote groene
en waterrijke bUiten van de randstedeling worden De voorstellen van Dirk SiJmons In de
Ateliers van de nJksbouwmeester In 2003 en de studies van de vereniging Deltametropool (WaternJk. 20001 liggen er Ontwerpen, rekenen en wetgeving zIJn nu de volgende
stappen op weg naar de nieuwe eigenaren van de opgave
Er liggen op dit moment alleen maar bescheiden offenSieve strategleen De regionale
overheden, en de samenwerkingsverbanden tussen steden en regionale bestuursorganen zIJn

In

toenemende mate de eigenaren van de nieuwe opgaven. Hun organisaties
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en de bijbehorende Instrumenten en geldstromen worden daar nu voor gereed gemaakt
Op de UniVersiteiten moeten dus Jongeren worden opgeleid voor deze Ingewikkelde
opgaven Er ligt een nieuwe complexiteit met regionale pianvormIng, regionale grondpolitiek, regionale programmering, regionaal ontwerp, management van regionale rUimteliJke processen en transformatie
Het flJk heeh zIJn taak mde decentrallsa/le, en moet volharden mzIJn voornemen
dat door te zetten Anders wordt het regIOnaal eIgenaarschap van de opgave mde
klem gesmoord Daarnaast zou de erkennmg mhet nationale archItectuurbeleid van
deze schaalsprong In het vak kunnen heJpen biJ het mhoudelrJk vormgeven van het
coördmerend mmlSterschap dat nu IS mgezet bIJ de Ultwerkmg van de Nota RUImte
De opgave IS voor regIO en flJk zo meuw dat stlmulermg van de mtegrale kwaliteit van
grote betekems zou zIJn mde ateliers die over deze opgaven zullen plaatsvmden
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Wie de vIJf edilies van de tweejaarlijkse boeken voor Landschapsarchitectuur en
stedenbouw In Nederland (1996, 1998. 2000, 2002 en 2004) doorneemt. ziet een enorme
plan- en ullVoenngsproductle en een sprongsgewijs toegenomen kwaliteit van zowel
het ontwerp als vanatle In de productie Het is een stilzwijgend compliment aan de
beroepsgroepen en hun opdrachtgevers
Daarbij moet bedacht worden wat de posItie en rol van de stedebouwers IS,
Wij leven als rUimtelijke planners steeds In een wereld die niet bestaat, want wij
kennen de nog niet uitgevoerde plannen van de toekomst Ingenieurs die Zich beZig
houden met de fySieke rUimtelijke toekomst moeten zich bewust zIJn dat hun ontwerpen
interpretaties zIJn van sociaal rUimtelijke realiteiten. wensbeelden en dromen Die
hebben sociaal-maatschappelijke gevolgen door de beperkingen die ze opleggen en de
mogelijkheden die ze creëren,
Tegelijkertijd moet er, zoals In vorige hoofdstukken IS uiteengezet, door de ontwerper
antwoord gegeven worden op veel maatschappelijke vragen De plannIngsmachIne
vraagt fundamenteel naar nut en noodzaak, terwijl daar maar beperkt antwoord op
mogelijk IS De p/annlngsmachlne vraagt ook naar de habitat. een vraag die conserverend wordt gesteld In plaats van ontwikkelend De wetgeving lijkt een statische
toestand te veronderstellen Alles stroomt. zei Luuk Boelens biJ zIJn Inauguratie als
hoogleraar planologie. waarbij hl) de naam van zIJn vak omdoopte tot ffuvlOlogie
Tegen de planoloog en de stromingsgeleerde zegt de stedebouwer en landschapsarchitect alles gehoord en geZien hebbende. Willen
WIJ een verstandig voorstel doen om ergens beton te
laten storten, of bomen te laten planten. of water te
laten stromen, of heipalen te laten slaan Het gaat
Immers biJ stedebouw niet alleen om de strategie of
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Inhoudelijke betekenissen, maar óók om de vormgeving van concrete fysieke Ingrepen en
de gevolgen daarvan op de samenleving Dat vraagt niet alleen technisch inzicht, maar
ook om een waakzaam bewustzIjn van cultureel-maatschappelijke betekenis van een
plek en zijn context
Ontwerpers zIJn verantwoordelijk voor deze daden, hoewel ze niet alle gevolgen kunnen
voorspellen Want wat gebeurt er na realisering? Gebruikers geven er een eigen interpretatie aan en benunen het uitgevoerde ontwerp op hun wijze Onvoorspelbaarheid
In de stedebouw en landschapsarchitectuur IS daa'om een wet van Meden en Perzen
En omdat er dingen 'niet goed gaan', althans anders dan bedoeld en vervvacht, willen
bestuurders regelgeving om dat te kunnen beheersen Angst IS een slechte leidsman,
ook hier Die gang van zaken betekent dat de Idee, de creativiteit. het momentum en het
maken steeds verder worden gekaderd en gefrustreerd De stedebouwkundige moet zich
In concrete opgaven aan een ongekend aantal disciplines en regels ondervverpen die
geen gebruik maken van een creatieve interventie TervvlJl het In feite zo zou moeten zIJn
dat. als ze een ontwerper Inschakelen, ZIJ hem JUiSt de rUimte moeten geven om hen met
zIJn inVentiviteit te ondersteunen Dat IS de ene kant van de medaille De andere kant IS,
dat hij op zIJn beurt de vaardigheid moet hebben ZJn opdrachtgeve~sl met zIJn ontwerp
te Inspireren zodat hiJ met zIJn ontwerpende creativiteit de Integratie van disciplines kan
mobiliseren. Sterker nog, hiJ construeert

onderzoe~end

als ontwerper de opgave en het

opdrachtgeverschap
Hier ligt een taak voor de Technische UniVersiteit Delft De rUimtelijk ordenaar, stedebouwkundige of landschapsarchitect. IS geen overal/specialist In de werking van de
systemen die bepalend zIJn voor de rUimte op het schaalniveau van de regio, zoals
verkeerssystemen, watersystemen, bestuurlijke systemen en samenhangende economische clusters. Wil de ontwerper uitspraken doen over de inrichting van de ruimte, dan
zal hiJ Zich moeten verdiepen In de werking van één of meer van deze (deellsystemen De
Technische Universiteit Delft heeft veel kennis van alle deelsystemen op Zich zonder dat
die verbonden worden met de creativiteit van de ontwerpende discipline
Wie deze vaardigheden extrapoleert naar de regIOnale opgaven, ziet dat ze groot zIJn In
schaal en lijd Er moet rekening worden gehouden met een groot aantal tegenstrijdige
belangen en onvoorziene ontwikkelingen over langere periodes Deze onzekerheid IS
een gegeven waar een architect vaak moeite mee heeft. gezien zIJn opleiding Het
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specialisme van de ontwerper IS -vanuit de Beaux Arts-tradltle- om een eindbeeld te
schetsen van een ontwikkeling Hem wordt gevraagd lom met een ontwerpl uitspraken
te doen over de ontslUiting, de vorm en de beleving var de rUimte Dit ondanks het feit
dat Ipostlmoderne architecten, zoals Rem Koolhaas die elndbep.lddoctrlne aan de kaak
stellen, ZIJ vertolken het schrikbeeld van dp. klaSSieke stedebol.wkundlgen door onder
zoekend ontwerpen tot Ideaal te verlleffen
'n dp tweede plaats hebben de moderne gedachte en CIAM-dl'gma s niet alleen geleld
tot een scheiding van functies in de rUimte maar ook tot scheiding van profeSSies eder
preekt voor elger parochie De stedebouwKöndlge heeft geen kenOlS meer van infra·
structuur- of watersystemen Veel Ingerleur~opgaven wrrden ~ectoraal benaderd n
plaats van als een samenhangend rUimtelijk

1----

.

~ysteem

In de derde plaats

de opgave van overlappende stedelijke

regio's relatief OIeuw en nog weinig verkend als onderdeel
van ontwerpend onderzoek De OIeuwe ontwerpopgaven
of herinterpretaties van bestaande opgaven als gevolg van
groeiende mobiliteit lijken nu pas tot de stedebouwkundigen
en bestuurders door te dringen Ofwel In TU·terminologle
vertaald urbanisme en stedelijk management, cIviele
techniek met water, netwerkontwikkeling en infrastructuurontwerp en technische bestuurskunde vormen een eeneIIge
drieling, en een kanskaart voor een brede beroepspraktijk
Condities waarbinnen de regionaal werkende ontwerper moet kunnen opereren zijn
daarentegen de onzekerheden van zowel de opgave als van de mogelijke ontwikkeling van een rUimtelijk voorstel In de tiJd Het ontwerpen IS. op deze manier gezien,
eerder bedoeld als verkenning voor de opgave zelf Dat IS fundamenteel anders dan het
schetsen van een emdbeeld met een gegeven programma
Het klaSSieke Instrumentarium van de stedebouwkundige of architect, vaak vertaald
In de vorm van een masterplan, IS op het schaalniveau van de regio grotendeels
onbruikbaar
Dirk Frlellng onderscheidt In Ways to Study, Design mStrategyl20021 vier soorten
toekomsten Potentieie, mogelijke, waarschijnlijke en noodzakelIJke, of beter gezegd,
feitelijke toekomsten In de bescheiden onderzoeksportefeuilie van de Technische
Universiteit Delft en in het daaraan gekoppelde onderwijS oefenen WIJ met studenten in
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een regio het ontwerpen van strategische perspectieven Door beslultvormmgsslmulalie
laten we zien hoe verschillende politiek gedefinieerde strategleen toch kunnen lelden tot
uitvoerbare projecten daar waar deze mverscheidene strategleèn passen Daarbij spelen
Ideologie. onderhandeling en geld Uiteraard een belangriJke rol
De regionaal ontwerper schept aldus een ruImtelijk perspectief op baSIS van een strategie Daarmee schept hiJ een aantal condities voor mogelijke ontwikkelingen. die
worden Ingevuld door andere ontwerpers en partijen Een strategie. die voor het systeem

of het terrltorrum wordt ontwikkeld. gaat gepaard met de definitie van enkele sleutelprojecten Aan de hand van deze projecten kan de ontwerper laten zien wat een regionale
Ingreep op lokaal niveau betekent. En daarbinnen kunnen crucIale details ontstaan die biJ
realisatie het lokale aan het regionale verbinden. zoals een ZichtliJn. een detaillerrng. de
Wijze waarop een route door een gebied wordt beleefd. een programma Dit maakt hem
weer tot de traditionele ontwerper
Aan het Idioom van Frielmg voeg Ik dus nadrukkelijk de laatste ontwerpstap toe als
essentieel onderdeel van de vaardigheden voor een regionaal ontwerper
Omdat de hUidige opgave op velerlei Wijzen verandert. wil Ik samenvatten wat regionaai ontwerpen moeilijk maakt De ontwerper heeh relatief vergaande kenniS nodig
van andere vakgebieden en van regionale processen Tegelijk moet hiJ goed kunnen
ontwerpen HIJ moet een flexibele houding hebben. Total control is niet aan de orde.
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want de opgave wordt gaandeweg hel ontwerpen gedefinieerd De definitie van schaalmveaus en het feit dat rUimtelijke elementen op diverse schaalmveau~ verschillend
gelnterpreteerd kunnen worden IS belangnJk Per schaalmveau kan er gedeeltehJk een
andere opgave aan de Jrde zIJn Dntwerpexercilies zIJn aanleiding om rel onderzoek te
speclficerer Dit kan dan weer lelden tot het opnieuw definleren van ocatle opgave en
ontwerp en om de vltahte,' van de regio be'er Ie dienen

De ECTP (European Counclf of Town Planflers) formUleert n z'Jn rer.ente Nieuwe Charter
van Athefle (LIssabon 2'103) een vIertal kerncompetenties voor rUimtelIjke plaflners
en ontwerpers als wetenschapper en oflderzoeker als ontwerper efl VISIOnaIr. als
beleIdsadVIseur en bemIddelaar. en als de manager van (IJlmtelljke traflsformalles Een
Uitstekend. onvoorstelbaar breed cumcu/um voor de sredebouwkundlge Niet alleen de
ontwerper. maarJUiSt dIens inZICht als adVIseur en manager zIJn van groot gewlChr om
rUimrel'jke voorstel/en te genereren Managers zonder Inhoud, 'onder elan en!of zonder
engagement leveren noOIt een bijdrage aan de rUimrellJke kwaliteJI
Door het stimuleren van rUimtelijke voorsrellen worden de opgave, de opdracht en
de opdrachrgever 'gecreëerd Daar Zlr de bIjzondere porentle van onze ontwerpende
disCIpline
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Ten slotte
Toen Ik Uit Rotterdam vertrok en naar de provincie
ZUid-Holland ging als directeur Directie RUimte en

,

Mobiliteit, heb Ik rn Rotterdam een stedebouwkundige
dienst achtergelaten waann het gericht ontwerpen
centraal stond, ondersteund door proJectmanagement. en strakke ambtelijke en bestuurlijke stunng
door de top Een helder bestuurlijk eigenaarschap en
opdrachtgevende IIJndrrectles die verantwoordelijk

~

,

~

eigenaren waren van de opgave en toegankelijk voor

de markt Op regionale schaal IS dat, naast het ontwerpen, de kern van de missie: creëer
ambtelijk en bestuurlijk eigenaarschap De ambtelijke eigenaar moet vervolgens weten
hoe hiJ de creativiteit van de ontwerper kan rnzetten als bemiddelend medium rn het
proces Zo ontstaat een betrokkenheid van twee kanten biJ de opgave
Dat gencht ontwerpen heeft zIJn nadelen Het voorwerk van het onderhandelingsproces
om tot een opdracht en aanstunng te komen IS verbaal, met vaak steeds meer kwesties die besproken moeten worden, met steeds meer wet- en regelgeving, waarna de
ontwerper ten slotte de invulling mag doen. In dat onderhandelrngsproces zitten Impliciet beelden van de werkelijkheid De discipline van het ontwerpen wordt zodoende
nretlngezet om een bijdrage te leveren aan het oplossen van rUimtelijke vraagstukken
De ontwerpende stedebauwer wordt gevangen gehouden In het 'proces-verbaal' ZIJn
creatieve ruimte wordt steeds kleiner, omdat er steeds meer met woorden wordt afgedekt ZIJn vaardigheden worden beknot Dat IS de tragiek van de stedebouwer Maar het
gaat vaak nog verder Ten slotte wordt de tekenrng door opdrachtgevers als een bedreiging ervaren De Impliciete beelden worden er nameliJk door geëxpliciteerd Men gaat
dan met woorden het ulterndeliJke ontwerp weer verzachten
Waarom vraagt men biJvoorbeeld om een 'groen, ~oogwaardlg kwalitatief woonmilIeu'?
Omdat men een duur, chique woonmilieu wil, of omdat men andere wonrngdichtheld wil,
of omdat men een groen woonmilIeu wil, of omdat men sociale wonrngbouw wil voorkomen? De woorden verhullen het, de tekenrng zal het expliciteren Als een ontwerper
goed IS, maakt hiJ een legenda en wordt het allemaal geneutraliseerd Er zIJn Immers
weer woorden aan toegevoegd Dan gaat het over taal. begrip, beeld en werkeliJkheid Daar ligt de opdracht van de stedebouwer 0'11 zIJn creatieve gevangenschap te
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voorkomen, moet hIJ voortdurend biJ de opgave betrokken worden en onderzoekend
ontwerpen om de opdrachtgevers tot creatieve

Interventle~

te verleiden

Wie een onderzrekend ontwerper wil zIJn, moet worden toegelaten tot de onderhandelingen er de discussies HIJ moet ZIJ" eigen preoccupaties oslaten er begrijpen binnen
welk proces hiJ werkt Dat vraagt om een bijzonder nlevlngsverm0gen HIJ moet Zich
keer op keer verdiepel In politiek-bestuur'iJke en maatschappelijke werkeliJk~eden en
moet de complexe saMenleving doorgronden om relevante ontwerpen te maken De
hUidige studert wordt hiertoe niet opgeleid Als ril dat ,nlevlngsvermoger niet heeft,
wordt hIJ een ortwerpend aanhangsel blnner het proces er veroordeeld tot het maken
van eer nvuloefenlng Hljls dan nret langer dienstbaar aan ret mede creeren van de
opdracht
Anders gezegd een goede ontwerper IS In staat een opgave en een opdracht te creeren
omdat hiJ begliJpt welke maatschappelijke, sociale, Institutionele kwesties op een
bepaald moment terzake doen voor de vraag die op hem afkomt HIJ doorgrondt de
context HIJ kan de onzekerheid van de opdrachtgever met betrekking tot de echte vraag
onderzoeken
•

/

=--

Uit breed Internationaal onderzoek onder andere door de London School of Economlcs In
opdracht van The Greater London Council bi Jk! hoe dLOrslaggevend het ontwerpen op
het hogere schaalnrveau en $tructuurplannlng • Het succes van steden en regio's wordt
zeker mede bepaald door het strategisch vermogen, de potentie om projecten te selec
teren en door het organrseren van de daarbiJbehorende finani lering Zonder een rUimtelIJke strategie gaat het nret Structuurplannrng, gedragen strategIevorming, doorgezette
programmering, finanCIele onderbouw, goede projecten en uitvoering behoren tot zo'n
totale aanpak Waar de koppeling van die aspecten sterk IS, IS de regio sterk
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De Nederlandse voorbeelden zijn legio Amsterdam heeft een klinkende structuurplantraditIe en werkt van daaruit voortdurend aan een strategische projectportefeuille Voor
Rotterdam geldt hetzelfde. wat blijkt uit de succesvolle rlVleroever- en centrumontwikkeling Den Haag ontbeerde een stedelijke en regionale kracht en had vooral een losse
proJectenportefeUIlle. maar gaat nu (na Berlage In 1908. na Dudok In 1948) een Inhaalslag tegemoet. dankzij de nieuwe structuurvisIe waardoor het zich In de ZUidvleugelcontext plaatst en zIJn positie opeist

I

_

In de leerstoel doen we. in het verlengde daarvan, onderzoek naar de formele plannen
van enkele grote metropolen of metropolltane regio's en hun voorstellen voor strategische Interventies en projecten die het resultaat zIJn van zulke afwegIngsprocessen.
Het naast elkaar zetten van deze plannen en projecten verheldert de keuzevraagstukken
in de Nederlandse regionale planning
Tevens worden de eerste voofllchtlge pogingen gedaan de betekenis te verhelderen van
de rUimtelijke configuratie van metropolen voor hun economische ontwikkeling
Het ontwerpend onderzoek naar de nieuwe landschappen. de modellen voor de
netwerkstad. gebeurt veelal door studenten en In samenwerking met mensen Uit de
praktijk WIJ kunnen dankbaar gebruik maken van door op de afdeling Architectuur
onder leiding van Henk Engel gemaakte onderleggers voor de Randstad lOver Holland.
2005), de steden en Infrastructuur uiteengelegd In relevante tIJdschalen, geschikt voor
analyse en ontwerp Ik herken twee manieren van kijken, ZIJ beschouwen met nadruk de
stedelijke kant en wij JUiSt de metropolitane kant
Oeze benadermg met al zIJn vertakkmgen leidt voor miJ onvermlJdeltJk tot de vraag
kan ik mOelft ontwerpers opleiden om op dit schaalmveau. mdit geweld van continue
en snelle verandermgen overemd te blijven 7 Kunnen ZIJ leren een zmvolle kwalitatieve
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bijdrage te leveren aan het proces en aan het land 7 Wie vaar architectuur kiest, weet
dat hiJ een afgebakend gebied betreedt waarvan de context aanZienlijk ovemchteliJker
en beheersbaarder IS dan die van de stedebouwer Het credo was wie met goed kan
antwerpen. gaat maar naar stedebauw O,e menmg veranarhtzaamt de betekems van
het vak vaar de verschlJnmgsvnrm van Nederland Ook vaar de ontwerpende architect
IS

een steviger stedebouwkundig aandeel mzIJn opleldmg voor de vormmg van zijn

vakmanschap noodzakelijk Net zoals het omgekeerde gelde voor de stedebouwkundige
MIJn vakgebied vraagt aanZienlijk begflp vaar en mz'cht n complexe maatschappelijke
krachten en verandermgen. en een onvoorseelbare creatieve en onderzoekende kracht
van de ontwerper
Ik zie het als mIJn taak dit te stimuleren en Uit te dragen op dit opleldmgsmstltuut
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Stedebouw
n dit boekje Zlln met voorbedac~ten rade de

woc'~en

stedebouw stedebouwkund,g stedebouw·

kundige gebrUik! en n,et stedenbouw. stedenbouwkundig en

~tedenbouwkundlgen

omdat stede staat

voor het stad en land omvattende ontwerp Stede. pretle zoals het In woordenboeken Nederlandse
taal wordt om' hreven rn de betekenIS van

I'

stad en 21 plaats plek oord
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Dit boekje kon alleen maar tot stand komen dankzij velen Herman Moscovlter als
Journalistieke steun en toeverlaat, met Anton MIJs als vormgever Taeke de Jong als
stabiele wetenschappelijke factor met wie Ik al samen dingen deed monze afstudeertijd
Maar ook vanwege diens 'donderdagochtendinspiratie' Dirk Frlelmg. die Ik mocht
opvolgen en wiens strategisch en ordenend Inlicht door miJ niet kan worden overtroffen
Daan Zandbelt en Rogier van den Berg, de twee maatjes mde 1,3 he die de leerstoel
telt, en de ondersteunrng door hun bureau Zandbelt&vandenBerg biJ de productie
van diverse beelden Rogier van den Berg voor zIJn bespiegelingen over het regionaal
ontwerpen als onderlegger voor hoofdstuk B Natuurlijk de studenten en promovendi die
een onUitputtelijke bron van msplratle zIJn en de collegiale sfeer In Urbanrsme die miJ
zeer bevalt bmnen de ongfiJpbare en ondoorgrondelijke unrversltalre kluwen Steef BUIJs
die eigenlijk de geschiedenis van het regionale ontwerp In zIJn persoon vertegenwoordigt Fiona de Vos voor de orde Annelies Dosterhof voor de titel En niet in de laatste
plaats Annelies van Gastel voor haar oneindige geduld met mijn noOIt aflatende onrust
en voor haar potlood met gummetje biJ het creatief meelezen
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